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Ať chceme, nebo ne, je tu opět léto a s ním další číslo
Hvězdlického zpravodaje. Jestli čekáte v úvodu tohoto čísla
nějakou novou úvahu o létu, budete patrně zklamáni. Nápady
vyschly, nové myšlenky se netvoří, byť by byly podpořeny různými
typy múz ( pivo, víno, vepřová pečínka). Ale snad přece.
Zeptám se mužů: Jaká móda je lepší? Zimní nebo letní?
Někteří sice prohodí, že když v zimě potká „kočku“, která má
okolo krku lišku, není to špatné. Ale většina z nás se stejně těší
na léto. Letní móda totiž musí lahodit i oku krátkozrakého muže,
troufám si říct i slepce.
Zeptám se dětí.Které prázdniny jsou lepší? Zimní nebo letní?
Ti, co umí počítat do sta, řeknou jednoznačně, že letní, protože
jsou delší, trvají totiž celé dva měsíce. To by se mohlo změnit
pouze tehdy, když by se ministrem školství České republiky stal
Jules Werne a vyhlásil dva roky prázdnin.
Zeptám se babiček a dědečků. Kdy si užijete nejvíc svých
vnoučat? No přece v létě o prázdninách. Že se po týdnu pobytu u
Vás stanou velmi těžko ovladatelnými a překopou celou Vaši
dobře fungující domácnost? To přece nevadí. Vždyť jsou to vaše
vnoučata.
A zeptám se žen. Kdy máte nejvíce volna? No přece v létě.
Děti jsou na koupališti, pes leží schlíple ve stínu a nereaguje na
vaše pokyny. A váš dehydratovaný manžel ? Ten šel smočit ret do
hospody a také nereaguje na Vaše pokyny. Ani ty výchovné. A vy
tím pádem máte volno.
Kdo z Vás se dostane při čtení zpravodaje až sem, udělá si
obrázek o tom, jak by, alespoň z mého pohledu, mělo léto
vypadat:
Mužům by mělo přinést dostatek estetických očních vjemů a
svlažených rtíků, prarodičům hodná a poslušná vnoučata na
prázdninové hlídání, dětem dva roky prázdnin nebo alespoň dva
měsíce a ženám hodného a poslušného, ve stínu ležícího psa
(manžela).

O čem se v tomto čísle zpravodaje ještě dočtete?
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se polovina tohoto roku a k Vám přichází další číslo
Hvězdlického zpravodaje, ve kterém se dozvíte opět něco nového
z dění v naší obci.
Obec po velikonočních svátcích započala s úklidem po obci.
Nejprve byl odklizen zimní posyp z místních komunikací a
chodníků. Pak nadešel čas kosení trávy, která letos dost rychle
roste. Ve Starých Hvězdlicích jsme s pomocí místních občanů
dobudovali další část okolí na posezení pod májí, kde bylo
položeno dláždění, osazeny lavičky, urovnání terénu nad plochou,
která byla oseta travou.
Větší akcí bylo zajištění odvodu povrchových vod od Zdravé
vody. Byl vybudován nový kanál se dvěma kontrolními šachtami a
přívodovou pohlcovací šachtou. Tento nový kanál již prověřila
nejedna bouře a dopadlo to velmi dobře. Taktéž byla vykopána
příkopa do Zdravé Vody, která pohlcuje veškerou vodu, jež je
odváděna kanalizací do potoka.Součástí této akce byly také
úpravy okraje vozovky-odtoky vody do příkopu a vyspraveny
výmoly místní komunikace do Zdravé Vody.
Další akcí bylo odstranění staré omítky na ohradní zdi u sv.
Augustina. Po vyschnutí bude zdivo opět omítnuto sanační
omítkou, dále budou rozšířeny a zpevněny základy.

V jarních měsících byly vysázeny okrasné vrby okolo
Brodňáku a další výsadba byla dokončena v okolí kostela.
Pracovníci na veřejně prospěšné práce se vzorně starají o všechnu
zeleň, ale opět se našel někdo kdo zeleň ničí. Na Jalovém Dvoře u
dvou betonových sil byly vysázeny okrasné popínavé keře.
Z vysázených 30 okrasných keřů zbyly jen čtyři, zbytek byl
vytrhán a odcizen. Proto jsem se rozhodl a pověřil některé naše
občany, aby dohlíželi na výsadbu v obci. Plocha u Knapového byla
taktéž ozeleněna a osázena okrasnými keři. Ve výsadbě této
plochy se bude pokračovat ještě na podzim, jelikož nebyly dodány
některé okrasné stromy. S výsadbou zeleně se bude postupně
pokračovat v obou částech obce.
Údržba po obci se provádí pravidelně, jsou čištěny také celé
úseky kanalizace. Při čištění narážíme, že příčinou zanesení
kanalizace nebylo jen jarní tání, ale např. pecky ze švestek
v kanalizaci u domova důchodců, proražené potrubí na Pasece
nebo také ve Starých Hvězdlicích papírová namotávací tyč na
koberce, které se vzpříčila v kanalizaci a zamezila řádnému
odtoku vody o kterou se pak zadržely další nečistoty, které
ucpaly kanalizaci.
V letošním roce máme přislíbeny dotace na výměnu oken
v tělocvičně. Stávající okna jsou již netěsná, jednoduchá a kovová,
proto je únik tepla
tak veliký. Okna budou nahrazena
plastovými.
V tělocvičně budou provedeny veškeré nátěry a vymalování celé
tělocvičny včetně přístavby šaten. S výměnou by se mělo začít
v měsíci srpnu.
V letošním roce připravujeme
opravu všech místních
komunikací. V některých částech ulic nedošlo ještě k výkupu
pozemků.Někteří majitelé pozemků nám již předali podklady
k výkupu. Místní komunikace, která nebude celá obecní, nelze ji
převést a nemáme nárok dostat na ni dotaci. Bez dotací jen
z našeho rozpočtu nelze opravu provádět.
Kulturní činnost v naší obci se stále na dobré úrovni.
Poslední den v měsíci dubnu se ve večerních hodinách konal na
malém hřišti Slet čarodějnic. Tuto akci připravil ČSŽ. Začátkem
června naše místní organizace uspořádali Den dětí, který byl
hojně navštíven a děti i rodiče se dobře bavili. Pro děti byla opět
největším pobavením požární technika, kde se vyřádili stříkáním
vody (po sobě).
SK Hvězdlice uspořádal tradiční Vepřcup
s večerním
posezením a velice vydařenou zábavou, kde se bavilo do ranních

hodin 170 občanů. Počasí se vydařilo i úspěch se dostavil
v podobě prvního místa v turnaji, které obsadili naši fotbalisté a
putovní pohár je opět doma.
Každé kulturní dění, které se odehrává na malém hřišti nese
s sebou i stinnou stránku v podobě stížností našeho občana na
padání míčů do zahrady, na hluk apod. Tyto stížnosti nejenom
otravují samotné pořadatele, ale i návštěvníky. Za minulý rok tu
byli celkem tři zábavy. Zalétávání míčů bude vyřešeno sítěmi.
Jinak je zapotřebí, aby si všichni uvědomili, že tyto akce se dělají
pro naše občany a naše děti. Pořadatelé mají z toho jen veliké
starosti a proto jim patří vždy veliké uznání a obdiv a samozřejmě
poděkování, že se starají o pobavení jiných.
Vážení spoluobčané, před měsícem došlo v naší obci
k pomalování modrou barvou a olejem stěn, dveří, vrat na
některých domech a dopravním značení. Stížnosti byly odeslány
na policii. Do 14 dnů byly očištěny jak dopravní značky, tak
opraveny nátěry na některých dveřích. Další nedobrou vizitkou
Hvězdlic je propíchání pneumatik muzikantům při letní zábavě na
malém hřišti. Věříme, že tyto přestupky se již nebudou opakovat
neboť budou učiněna opatření.
Dne 15.06. se ve večerních hodinách přehnala bouře nad
Starými Hvězdlicemi a opět došlo k zaplavení domů,
hospodářských budov, sklepů a zahrádek. Škody na majetku se
budou řešit přes pojišťovnu. Hlavní příčinou je nedostačující
průměr kanalizačního potrubí přes silnici III. třídy do potoka, kde
se voda hromadí. Na odstranění následků bouře se podíleli hasiči
z Nových Hvězdlic , kteří vodou očistili naplavenou hlínu z polí.
Studie odtoku vod se zpracovává. V první řadě přijde výkup
soukromých pozemků, neboť veškerá kanalizace je na těchto
pozemcích.
Seznámil jsem Vás alespoň částečně s děním v naší obci.
Půl roku je již za námi a nastává čas prázdnin a dovolených.
Přeji Vám všem prožití krásné dovolené a dětem pěkné
prázdniny.
Alois Kadlec
starosta

Historie poměrně nedávná
V letošním roce, v měsíci dubnu a květnu uplynulo 60. let
od skončení II. světové války a osvobození Hvězdlic. Na pomníku
u školy je azbukou napsáno „umřeme neustoupíme“. Tento nápis
je pro náhodného chodce nelogický v tom, že Rudá armáda při
osvobozování obce útočila, tak proč neustoupíme. Když si však
přečtete autentické vyprávění pamětníků, zaznamenaná v kronice
obou obcí, pochopíte tak jako já, že nápis je zcela na místě.
Z kroniky obce Nové Hvězdlice.Boje o osvobození Hvězdlic
Sovětskou armádou 28. a 29. dubna 1945, podle líčení řídícího
učitele Františka Svobodníka :
„Srp měsíce osvětloval krajinu. Ve 12 hod. v noci přijel tiše
ke škole první traktor s dělem. Za ním druhý a třetí-byli to Němci.
Časně ráno- v sobotu 28. dubna 1945, si připravili dvě děla
u zahradní zídky Ústavu slepců k palbě směrem ke Kozlanům a
jedno dělo u domku čp. 204/majitel Jakub Kypr/ a zaujali místa
v zákopech.
O 9. hodině začínají děla pálit. Rusové se objevili na vršku u
Pavlovic a jiní přicházeli z Korytné a rozvinují se v polích „ Na
újezdě“ a postupují vpřed na Hvězdlice. Odpoledne rychle
ustupují Němci s oběma děly ústavní zahradou a také dělo u
stavení Kyprového umlká. Němci nemají nábojů. Střelba z pušek
se stále silnější a zřetelnější. Jsme v krytu v Ústavu slepců a
nikdo již nevychází.
Jsou tři hodiny odpoledne, nad námi je dvoje klenutí, ale
rachot kulometu, který Němci umístili v prvním poschodí rohové
místnosti přímo nad námi, přenáší se zdmi až k nám do krytu
velmi silně. Po hodině slyšíme, že střely Rusů počínají dopadat na
stěny budovy jako krupobití. Kulomet rachotí dále. Po hodině
utichl, ale střelba z pušek je ještě silnější. Občas zařinčí padající
sklo z prvního poschodí. O půl sedmé přichází do krytu jeptiška a
hlásí, že Rusové jsou již v pavilonu a prohledávají každý kouthledají Němce.Za chvíli nato vbíhají do krytu tři Rusové celí
uřícení, všechno prohlížejí a ptají se po Němcích. Asi deset minut
po nich přicházejí noví ruští vojáci a zase vše prohledávají. Někdo
volá p. doktora Ošance, aby obvázal raněného Rusa.
Venku silně prší a do večerního šera vrhá plápolavé světlo
dohořívající stoh slámy, který zapálili Němci. Do krytu přinášejí
raněného Rusa:má prostřelené lýtko a silně krvácí. Lékař ho
obvazuje, a už mu přivádí obchodník Alfons Čech raněného Rusa,

ten je bledý, zatíná zuby, ale ani neceká. Chlap jako hora, asi 2025 roků starý. Skočil v zápalu boje za krk u kostela ležícímu
Němci a přehlédl, že na něj míří jiný německý voják, který byl
schován za rohem domu pekaře Horáka na druhé straně kostela.
Lékař odchází z krytu ošetřovat další raněné venku, ale po
20 minutách se vrací, že u fary leží dva mrtví Rusi, z nichž jeden
má utrženou nohu,u kostela leží jeden mrtvý Němec a na náměstí
je velmi nebezpečno: střely stále fičí kolem hlavy, každou chvíli je
potřeba lehnout na zem. Bitva zuří, hoří Sedmerovo stavení.
Časně ráno 29. dubna vytlačili Rusové Němce z městečka.
Tito se však ještě drží na Sobánku, ale část jich ustoupila podél
potoka ke Zdravé Vodě. I další den se bojuje urputně o Hvězdlice.
Němci se dvakrát pokoušejí znovu dobýt Hvězdlice a zakopávají se
na okraji farního lesa a v polích před lesem. Na nádvoří ústavu
slepců 12 minometů vrhá neustále střely k lesu, na farském
dvoře jsou také dva minomety stále v činnosti. Jeden minomet, do
něhož byly nedopatřením vloženy dva náboje zároveň, se roztrhl,
a při tom byli zabiti dva Rusové.
V neděli 29. dubna přijíždí ruský trén, velké množství
povozů a vojska zaplňují každé volné místo v městečku. Zatím ve
školní zahradě kopá pokrývač Jan Hlaváč první hroby pro padlé
Rusy.
Němci se ještě brání na okraji lesa, drží Zdravou Vodu až do
úterka, kdy pod ruským náporem ustupují lesem směrem na
Ivanovice a dále na Kroměříž. Odvážejí své raněné s sebou.
V kronice Starých Hvězdlic kronikář Josef Zlámal v odstavci
„vojenské záznamy, které obec prožila za německé okupace v roce
1945“, zaznamenal:
Koncem měsíce dubna ozýval se stále zřetelněji hukot války.
Občané zakopávali cenné věci a chystali si skrýše na šatstvo a
potraviny. Fronta se blížila.V neděli 15. dubna bylo velmi
neklidno, ruská letadla prozkoumávala okolní krajinu.
Dne 29. dubna, po velké bouři s deštěm, se objevil ve vesnici
první ruský voják. V domě čp. 33 byl zřízen protiletecký kryt, kde
všichni lidé z vesnice hledali útočiště. Granáty zasáhly domy čp.
10, 9 a 2.Na dvoře domu čp. 22 byl zastřelen ustupujícími Němci
německý voják-dezertér německým důstojníkem.
Příštího dne přicházela do vesnice ruská vojska, která byla
od lesa odstřelována vojsky německými. Vesnice se tak ocitla
přímo uprostřed válečné vřavy. Tento boj zaplatili životem 4
němečtí vojáci a 6 Rusů.

Tím byla bitva o Hvězdlice skončena. Byla velmi tuhá a podle
vyprávění ruských důstojníků tu byly boje velmi těžké. Zahynulo
při nich 14 ruských vojáků v Nových Hvězdlicích a 6 ruských
vojáků v bojích o Staré Hvězdlice, celkem zde tedy padlo 20
Rudoarmějců. Byli pochováni ve společném hrobě u školy čp. 168
a dne 15. 16. a 17. ledna 1946 byli exhumováni a jejich tělesné
pozůstatky byly odvezeny do Brna, kde jsou pohřbeni na
Ústředním hřbitově.
Tolik o osvobozovacích bojích v naší obci před 60 lety, jak je
zaznamenaly naši kronikáři. A pro nás pro všechny memento
abychom nikdy v budoucnosti nemusili prožívat podobné zážitky.

Z jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Hvězdlice na svých zasedáních dne 4. 5.
2005 a 22. 6. 2005 mimo jiné schválilo:
- vyhlášku obce Hvězdlice č. 1/2005, kterou se stanoví
spádové školské obvody
- pronájem pozemku č. 640/3 a 3172/1 ve Zdravé Vodě
- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK
Brno na opravu ohradní zdi sv. Augustina v Nových
Hvězdlicích
- rozpočtové opatření č. 4/2005, kde se výdaje obce přesouvají
mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby
- spisový a skartační řád obce Hvězdlice
- výkup pozemků pod potokem ve Starých Hvězdlicích opravu
vpustí do potoka z kanalizace

Události v kultuře
Český svaz žen
Velký slet čarodějnic
30.dubna 2005 úderem 18 hodiny prolétl nad naší obcí houf
čarodějnic. Třikrát zakroužil nad návsí a za hrůzostrašného
jekotu přistál na malém hřišti.

Mezi čarodějnicemi starými i několik set let byl i čarodějný
potěr, nejmladšímu účastníkovi byly tři roky.
Ty, které měly problémy s přistáním využily záchytných sítí,
napjatých za brankami. Po malé promenádě mezi přihlížejícími
nastal pravý strašidelný rej. Za doprovodu hudby všech žánrů
proběhly různé soutěže a volba předsedkyně svazu čarodějnic.
Tou se stala Závojnatka Čistotná neboť podle poroty přilétla
na nejmodernějším dopravním prostředku. Byl to turbomotorový
vysavač třetí kategorie.
V tombole jejíž výtěžek byl využit na dobročinné účely bylo
mnoho hodnotných cen. Všech pět si jejich výherci vyzvedli.
Jako doprovodný program bylo dekorování několika
příslušníků „HOMO SAPIENS MUSCULUS“ řády. Konkrétně šlo o
řády „Kukuřice červené“, „Kopačky fernetové“, „Metly březové“ a
„Mísy záchodové“.
Protože se nepodařilo o půlnoci žádnou adeptku odchytit
musela být upálena imitace čarodějnice. Všechny čarodějnice tedy
přežily a těší se na slet v příštím roce.
Podle vlastních zážitků a letových záznamů účastnic sepsala
Závojnatka Čistotná ( Yveta Tomášková).

Základní organizace Českého svazu žen Hvězdlice
připravuje na říjen výstavku ručních prací.
Rádi bychom předvedli jak májí Hvězdlice šikovné
obyvatelky, ale i obyvatele. Vystavovat mohou muži, ženy, všichni
šikovní a to výšivky, ukázky pletení, háčkování, šití, patchworku,
drhání, ale také vazby suchých květů, malování barvami na sklo a
jiné.
Pro bližší informace a předběžné přihlášky si zajděte za paní
Tomáškovou.

Z činnosti kulturní komise
Dětský den
Oslava Mezinárodního dne dětí, který připadá na 1. června
každého roku, byla pro naše děti připravena tentokrát na neděli

5. června 2005 ve 13,00 na hřišti. Organizačně i finančně se na ní
podílela kulturní komise obce Hvězdlice, Sportovní klub Nové
Hvězdlice a Sbor dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
Dětský den zahájil předseda kulturní komise. Nato byl
odstartován celý kolotoč různých soutěží pro všechny věkové
kategorie dětí.
Místní hasičský sbor připravil pro všechny děti překážkovou
dráhu s náznakem hasičského útoku na cíl s rozdělením na dvě
věkové kategorie. Jednotliví vítězové byli odměněni hodnotnými
cenami, které věnoval SDH Nové Hvězdlice.
Tato soutěž zaujala většinu dětí a byla příjemným
zpestřením celého dne.
O občerstvení se staral Sportovní klub Hvězdlice. K dobré
náladě celého odpoledne přispěl také výkon komentátora a
diskžokeje v jedné osobě – ing. Tejkala. Děti i dospělí si mohli
zaskotačit při discopísníčkách a zazpívat si se svými dětskými
kamarády, které znají z televize.
Každé dítě dostalo zdarma od Kulturní komise obce
Hvězdlice občerstvení.
Úspěšným zakončením dětského odpoledne bylo zapálení
táboráku, které provedl osobně starosta obce p. Alois
Kadlec.Všichni zájemci si mohli opéct špekáčky a tak se posilnit
po absolvování soutěží.
Tento dětský den sice asi v polovině narušila náhle se
přihnavší přeháňka, ale děti se nerozprchli domů, pouze se podle
pokynu komentátora ukryli k výčepu pod střechu a tak mohli po
deseti minutách pokračovat v soutěžích. Takže původně
plánované kropení hřiště hasičskou cisternou, si nakonec příroda
obstarala sama.
Za to, že se toto odpoledne vydařilo, patří poděkování nejen
členům výše uvedených organizací, ale také všem děvčatům,
která řídila jednotlivé soutěže, sponzorům a v neposlední řadě
všem dětem, jejichž hojná účast byla odměnou všem
organizátorům .
Leopold Závodný

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
.
21.března – Hasičský záchranný sbor Vyškov vyhlásil poplach
místní jednotce s tím, že již poslal profesionální hasiče z Vyškova
a Bučovic k požáru kotelny v rodinném domě pani Mendlíkové.

Díky rychlému zásahu hasičů nedošlo k vážným škodám.
2.dubna – mladí hasiči se vypravili i se svými vedoucími do
Aquaparku ve Vyškově. Nejvíce se jim líbil velký Tobogán, dlouhý
90 metrů, i voda byla příjemná.
5. dubna – Dvanáct párů hasičů s manželkami se zúčastnili akce
firmy Top Morávia, která předváděla zdravé vaření.
9. dubna – Sbor dobrovolných hasičů v Pístovicích uspořádal 28.
ročník závodu všestrannosti. Mladší hasiči vybojovali první místo
z 17 ti družstev. Starší hasiči obsadili pěkné 3. místo ze 30-ti
družstev.
29. dubna – dospělí hasiči provedli sběr železného šrotu po obci
sebrali celkem 7.420 kg.
1. května – V Ivanovicích na Hané uspořádal tamní sbor
dobrovolných hasičů Memoriál Zdeňka Pitnera. Bohužel tentokrát
mladší i starší hasiče provázela velká smůla, protože obě mužstva
měla neplatný pokus. Příště to určitě napraví.
5. května – Mladí hasiči z našeho i sousedních okresů soutěžili
v sobotu na 11. ročníku Memoriálu Antonína Bartáka v Kroužku.
V tomto závodě se soutěžilo ve třech disciplinách a to: v požárním
útoku, štafeta CTIF a soutěž jednotlivců. V požárním útoku
„PLAMEN“ v kategorii mladších hasičů obsadili 2. místo z 12-ti
družstev s časem 28,09 sec. Starší hasiči měli smůlu, protože se
jim rozpojily hadice a tak skončily na 8 místě z deseti družstev.
Útok CTIF se moc nepovedl, mladší se umístili na 10. místě a
starší na 11. místě. Bylo to tím, že tuto disciplínu neprocvičovali.
Soutěž jednotlivců dopadla takto:
Marek Hrazdíra
7. místo,
Jitka Ripplová
9. místo,
Lukáš Podzimek 17. místo,
Luboš Stenchlák 25. místo.
13.května – Do přísálí kulturního domu se sjeli členové
nesovského okrsku, kde mimo jiné projednávali kdy bude
uspořádána okrsková soutěž.
22. května – v Milonicích se uskutečnila okrsková soutěž

dospělých hasičů, první místo obhájili zase hasiči z Nových
Hvězdlic.
28. května – Memoriál Oldřicha Nedomy v Lulči uspořádali místní
hasiči, naši mladí hasiči obsadili 2. místo z 11-ti družstev, starší
hasiči skončili na pěkném 5. místě ze 13-ti družstev.
4. června – Okresní sdružení uspořádalo Okresní kolo hry
„PLAMEN“ v Hostěrádkách – Rešově. Této soutěže se zúčastnilo
jen družstvo starších hasičů, kteří obsadili 6. místo. Mladší hasiči
se nezúčastnili, což je velká škoda, protože mohli stát na bedně.
5. června- Na dětském odpoledni, kterou pořádala Kulturní
komise, přispěli ke zdárnému průběhu i místní hasiči.
15. června – přívalový déšť ve Starých Hvězdlicích způsobil
zatopení rodinného domu. Hasiči z Nových Hvězdlic byli povoláni
starostou obce, aby vyčerpali vodu ze sklepa a očistili přístupovou
cestu od bláta.
19. června – Sbor dobrovolných hasičů Dědice uspořádal Dědický
dvojboj o pohár radního Jihomoravského kraje Mudr. Františka
Adamce. Mladí hasiči tuto soutěž vyhráli a starší obsadili 11.
místo.
24. a 25. června – Dobrovolní hasiči z Bučovic uspořádali oslavy
k 130. výročí založení sboru. Členové SDH Nové Hvězdlice byli
také pozváni a přivezli na tuto oslavu motorovou stříkačku
„STRATÍLEK“ z roku 1936.
Sbor dobrovolných hasičů Hvězdlice připravuje Dětský letní tábor
v krásném prostředí Ždánského lesa s vlastním koupalištěm a
bohatým programem.
Termín: 4.srpna až 13. srpna 2005, při zájmu rodičů je možný
návrat až 17.8.2005.
Cena: Člen SDH
– 1.700 ,- Kč.
Ostatní zájemci – 2.000 ,- Kč.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout u pana Stenchláka, kde
se dovíte další informace. Děti musí být přihlášeny nejpozději do
konce června 2005. Z důvodu nahlášení počtu míst na táboře. O
tento tábor je velký zájem. Přihlaste se co nejdříve.
Kolofík Jan

Ze sportovního života obce

5. ročník turnaje v malé kopané „Vepřocup“
Dne 18. června 2005 se uskutečnil v pořadí již pátý ročník
turnaje v malé kopané o pohár starosty obce. Zúčastnilo se ho
sedm družstev. Ta se utkala během sobotního dopoledne a
odpoledne systémem vzájemných zápasů. Jak turnaj skončil?
Na prvním místě se po velmi dobrém výkonu umístilo naše
áčko a to poprvé v historii turnaje.
Na druhém místě skončilo družstvo Sokola Bučovice a třetí
bylo „B“ mužstvo našeho Sportovního klubu. Další příčky
obsadila mužstva Fenstar Hodějice, Sport Drnovice, Hubert´s
Vyškov a Jantaři Nevojice.
Po skončení fotbalového zápolení pokračoval sobotní
podvečer taneční zábavou, již tradičně se skupinou Chameleon.
Hodnocení této akce nechám na těch, kteří přišli a bavili se. Není
to ze skromnosti, ale většina pořadatelů, kromě našeho
pokladníka (nechce být jmenován, ale všichni víme, že se jmenuje
Oldřich Janalík),nemá hudební sluch, takže nemůže hodnotit
hudební část akce. O tom, že ti co přišli, se dobře bavili, svědčí
skutečnost, že ještě ve tři hodiny ráno bylo na parketu 70
tanečníků.
A maskot turnaje? Roztomilé prasátko? Tak ten byl bez
milosti sněden.

V krátkosti bych se ještě vrátil ke skončenému ročníku
soutěží v malé kopané. Jak jistě víte, hrají v okresních soutěžích
dvě naše mužstva. V uplynulé sezóně se více dařilo našemu „B“
mužstvu, které i přes herní výpadky na domácím hřišti skončilo
na velmi pěkném šestém místě.
Méně se dařilo našemu „A“ mužstvu, které dlouho figurovalo
na třetím až čtvrtém místě tabulky okresního přeboru.Velmi
slibnou pozici neudrželo a skončilo až na sedmém místě.
Výkonný výbor děkuje všem hráčům za dobrou reprezentaci
obce a přeje jim v příštím ročníku hodně sportovních úspěchů.
Ing. Zdeněk Tejkal

Společenská kronika
Do života vítáme a přejeme hodně zdraví:
Adamu Škůrkovi

narozenému 5. 5.2005

Významné životní jubileum v brzké době oslaví naši spoluobčané :
Pan
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Jan Lopuch
Metoděj Pavlík
Vladimír Přibilík
Anna Tarabášová
Josef Chmelařík
Ludmila Ošmerová
Jarmila Konečná
Marie Rotreklová
Jarmila Žilková
Anna Andělová
Marie Mašková
Marie Leukertová
Anna Balážová
Františka Vaculíková
Anna Hanáková
Františka Lampová
Mária Kuricová
Ludmila Jakešová

65
60
60
80
80
60
70
95
94
91
90
85
85
80
80
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Paní
Paní

Helena Vlčková
Marie Indrová

70 let
65 let

Přejeme jim hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších
let.
Naposledy jsme se rozloučili se našimi spoluobčany,
Paní
Panem
Paní
Paní
Panem

Františkou Mlčouškovou
Ladislavem Mendlíkem
Miladou Skřivánkovou
Olgou Skaličkovou
Adolfem Krátkým

Paní
Paní
Panem
Paní
Paní

Marií Slavíkovou
Marií Sochorovou
Miloslavem Helfrem
Marií Ptáčníkovou
Viktorií Vlasákovou
Čest jejich památce.

Obecní úřad informuje
Vodné a stočné
Dne 30. 6. 2005 budou provedeny odpočty vodoměrů za
I. pololetí tohoto roku. Obecní úřad žádá občany, aby na tento
den připravili do šachet žebříky.
Cena vody je od 1. 1. 2005 – Kč 17. Nájem za vodoměr je Kč 20.
V těchto dnech jsou uzavírány s jednotlivými vlastníky
nemovitostí i smlouvy o vypouštění odpadních vod – stočné.
Pokud jste ještě smlouvu nepodepsali, bude Vám předložena při
platbě stočného za rok 2005 na Obecním úřadě, případně
chalupářům zaslána k podpisu do místa jejich bydliště.
Cena stočného je stanovena pro rok 2005 takto:
1) trvale hlášené osoby k 30. 6. 2005 Kč 100/osobu/ročně
2) chaty, chalupy
Kč 100/čp./ročně
3) firmy/fyzické osoby/
Kč 5/m3 odebrané vody
Dne 11. 7. 2005 se bude na Obecním úřadě Hvězdlice vybírat za
stočné a vodné roku 2005. Prosíme občany o dodržení tohoto
termínu.

Kulturní kalendář
Hodová zábava ve Starých Hvězdlicích:
5. 7. 2005 – taneční zábava před buňkami
Hodové zábavy v Nových Hvězdlicích:
22. 7. 2005 – diskotéka v sále kulturního domu
23. 7. 2005 – taneční večer se skupinou CLASSIC v sále KD
24.7. 2005 – tradiční fotbalové utkání a večerní posezení

Informace z knihovny
Po dobu školních prázdnin bude knihovna uzavřena. Provoz
bude opět zahájen dne 4. 9. 2005. Naposled bude otevřeno v
neděli 26.6.2005

A na závěr recepty pro zdraví a dobrou náladu
Sedmikráskový sirup
litrová nádoba květů, 2 citrony, ¾ l vody, 750 g krystalového cukru
Omyté květy přelijeme vroucí vodou, přidáme k nim pečlivě
odrhnuté a na kousky nakrájené citrony i s kůrou.Necháme den
vylouhovat a pak scedíme přes dvojitou gázu, vymačkáme a
vsypeme cukr. Za občasného míchání svaříme, až se cukr
rozpustí. Užívá se hlavně při kašli v horkém čaji.
Opilý ovocný salát
500 g jahod, 1 meloun, 4 lžíce mandlového likéru, 50g cukru, 250
tvarohu, moučkový cukr a kakao na posypání, máta a sušenky na
ozdobu
Jahody omyjeme, očistíme a rozpůlíme. Melouny zbavíme zrníček
a dužinu rozkrájíme na kousky nebo z ní vykrájíme kuličky.
Ovoce pokapeme likérem a dáme do mísy. Tvaroh vymícháme
s cukrem, rozdělíme na salát a poprášíme moučkovým cukrem a
kakaem. Ozdobíme lístky máty a sušenkami.
Přejeme Vám hodně trpělivosti hlavně při sběru květů
sedmikrásek.Současně upozorňujeme ty, jejichž játra jsou již
trošku tvrdší a tím pádem málo ohebná, aby při sběru používali
polohu vleže. To kvůli jejich zlomení.

A ještě malá rozcvička na závěr:
Jedná se o posílení svalů zádových, břišních, holenních,
kýčelních a ekonomických. Pověříme některého člena rodiny, aby
po předem vytyčené trase roztrousil alespoň dvacet kovových
desetikorun. Cvičenec pak střídavě ve stoje, hlubokém předklonu
a v kleče tyto mince hledá. Odměnou mu je nejen tvrdá Česká

měna, ale i uvolněné a rozcvičené tělo. (Trasa musí měřit nejméně
pět kilometrů.)

Redakce zpravodaje přeje všem krásné prožití
letošního léta,neméně krásnou dovolenou, dětem ty
nejhezčí prázdniny a nám všem hodně klidu,
vzájemného porozumění a pohody.

