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Divte se, nedivte, je tu opět léto a s ním další číslo
Hvězdlického zpravodaje. Pro redakci tedy opět nelehká slohová
práce na téma: “Léto“.
Objevit nějakou převratnou myšlenku o létu je věc velmi
obtížná. I když už mám tužku okousanou jako bobr kmen, ne a
ne přijít s něčím novým.
Na stránkách zpravodaje jsme se zabývali létem klimatickokatastrofickým, buď moc teplým, nebo moc deštivým a letošní
Medard se zdá, že funguje vcelku dobře, i nějaké ty krupky posílá.
Zabývali jsme se i létem houbařským, včetně receptů na
houbové speciality. A podle některých velkohoubařů (ani ne tak
velikostí postavy, jako množstvím nasbíraných jedlých hub) už
rostou.
Přáli jsme Vám hezké léto dovolenkové a prázdninové, a
v době, kdy píši tyto řádky již děti trhají za pomyslný řetěz,
kterým jsou vázány ke školním povinnostem. Také nám dospělým
se rozbuší srdce a zjihne pohled při představě dovolené.
Rozebírali jsme také léto žňové a zahrádkářsky sklizňové a
je vidět, že malopěstitelé, středopěstitelé i velkopěstitelé již
netrpělivě očima přeměřují lány polí a zahrady v očekávání hojné
úrody.
Teprve teď mě napadá jaké letošní léto je a ještě chvíli bude!
No přece FOTBALOVÉ. Mistrovství Evropy v Portugalsku je
v plném proudu a slibuje ještě spoustu hezkých sportovních
zážitků. Fanoušky proto varujeme před infarktem.
A jaké léto Vám přeji? Od každého trochu. A navíc
pravidelný pitný režim, protože léto bez slunce se přežít dá a ještě
ušetříme za opalovací krémy. Když prší tak to časem přestane
vadit, protože začnou růst houby. Když nevyjde dovolená, tak se
můžeme těšit na příští. Když děti o prázdninách zlobí, podíváme
se na jejich protějšky k sousedům a hned jsme klidnější. A když
naši fotbalisté v Portugalsku neuspějí bude nás to mrzet, ale
chleba levnější nebude.
Je pouze jediná věc, která je v letních dnech téměř
nenahraditelná. A tou je dobře vychlazený zlatavý mok s bílou
pěnou. Takže: Na zdraví ! Vlastně: Na léto!

A co ještě jsme pro toto číslo připravili ?
Kousek historie obce, tentokráte z přelomu 14. a 15. století
Tradiční „slovo starosty“
Ze zasedání Vašich zástupců
Společenská kronika
A ještě trocha historie a to o dvojčatech v obci
Cvičíme se zpravodajem
Něco receptů k blížícím se hodům
Provozní doby všech provozoven
A na závěr něco o psech ( nejedná se o recepty na pokrmy)

Kousek z historie obce
V roce 1375 se na bývalém okrese Bučovice nenacházelo
žádné město a žádný hrad. Byla zde pouze dvě městečka a to
Bučovice a Nové Hvězdlice. Kromě nich také 29 vesnic, které se
zachovaly až do současnosti.
Držitelem Nových Hvězdlic byl v této době Jaroš z Cimburka.
Jeho snahou bylo patrně vytvořit silnou majetkovou základnu pro
svůj rod a jako centrum této základny si zvolil Nové Hvězdlice.
V tomto období mu patřila zřejmě i polovina Komorova. Postupně
k ním dokupoval další zboží:
1) roku 1376 koupil od Čeňka a Heralta z Bučovic část
Kojátek.
2) roku 1376 dále kupuje dva díly Nemochovic od Janky
z Nemochovic a Petříka z Petřvaldu.
3) roku 1381 kupuje díl Starých Hvězdlic od Martina Noska z
Nečešic.
4) roku 1385 dokupuje zbytek Kojátek od Markvart z Modřic a
téhož roku další díl Nemochovic
5) roku 1391 získává od Petra z Kravař zbytek Starých Hvězdlic
a další díl Nemochovic.
6) roku 1392 kupuje od Hynka a Albrechta z Miličína Snovídky
7) roku 1397 získává od Protivce z Pavlovic poslední díl
Nemochovic
8) roku 1399 dokupuje půl Nemochovic od Jana z Mouchnice.
Na přelomu 14. a 15. století drželi Cimburkové na Bučovicku
velmi slušný majetek: Městečko Nové Hvězdlice, vesnice Staré
Hvězdlice, Kojátky, Nemochovice, Snovídky a polovinu Mouchnic.

Jeho dědic Albrecht z Cimburka však rychle toto vcelku
velké „zboží“ rozprodává.
Roku 1406 prodává Snovídky Zbyňku z Krumsína, Janu
Krumsínovi z Čelechovic a Janu Houseti z Krumsína. Roku 1408
Nemochovice Ondřejovi z Pavlovic. Roku 1409 půl Mouchnic
Protivcovi ze Zástřizl. Roku 1412 Kojátky Otíkovi Stošovi z Branic.
A téhož roku i základní kámen majetkové držby na Bučovsku –
Nové a Staré Hvězdlice klášter sv. Tomáše v Brně. Tím došlo
k úplnému rozpadu držby Cimburků v regionu.
Význam městečka Nových Hvězdlic si nový majitel byl vědom
a i on si zde postupně vybudoval rozsáhlejší majetkovou držbu.
Kromě Nových a Starých Hvězdlic to byly i Kozlany, pak Bohaté
Málkovice (ty klášter koupil postupně v letech 1381-1391 od
různých majitelů). K panství patřila i větší část Černčína,
zakoupená roku 1387 od Kateřiny ze Ždáni.
Z těchto údajů je zřejmé, že majitelé Nových Hvězdic dokázali
rozpoznat význam tohoto městečka jako správního centra většího
územního celku. A význam Hvězdlic jako hospodářského a
kulturního centra se díky klášteru sv. Tomáše udržel ještě po
velmi dlouhou dobu.
Ze studie Karla Matečka
Vyškovský sborník II/2001

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Přichází k Vám opět nové číslo Hvězdlického zpravodaje. Jaro je
za námi a přichází opět tak očekávané léto. Je to čas prvních
sklizní letošní úrody, ale také čas prázdnin, dovolených k nabrání
nových sil pro další část roku.
Obec již započala s údržbou chodníků před kostelem a dále
bude pokračovat s chodníkem kolem silnice – fary. Po položení
chodníků bude provedena úprava a výsadba zeleně.
Další větší akcí bude provedení vodovodní přípojky
z Nesovické větve v ulici ve Křébě. Tímto žádám občany této ulice
o trochu strpení, kde bude nejen pohyb techniky, ale také
rozkopané vjezdy k bytovkám. Tímto připojením na hlavní řád
bude zabezpečen dostatek vody pro celou obec.

V letošním roce se chystáme dokončit opravu celého
kulturního domu včetně opravy střech, výměny oken, koženkové
stěny, nové fasády apod. Po dlouhé době užívání bylo nutné
kulturní dům opravit na další desetiletí.
Údržba po obci se provádí pravidelně. Zelených ploch nám
neustále přibývá, neboť někteří občané již nemají zájem o trávu,
kterou si sami kosili. Děkuji těm, kteří si ještě kosí trávu sami a
uklízejí před svými domy.
Plot kolem školy je opět znovu natřen, neboť byl značně
zkorodován.
Ve Starých Hvězdlicích byly opraveny buňky – obchod, který
nyní slouží pro starohvězdlické občany a chalupářům k nákupu
nejzákladnějších potravin a nemusejí tak denně docházet do
Nových Hvězdlic.
Myslivecké sdružení Hvězdlice provedlo výsadbu bříz u
starohvězdlického hřbitova. Původně vysazené břízy uhynuly
loňským suchem. S výsadbou zeleně ve Starých Hvězdlicích se
bude pokračovat po regulaci potoka.
V obci bude potok veden v kamenných zídkách. Část potoka
po dům čp. 44 je z větší části hotova. Po dokončení regulace
tohoto potoka budou plochy osety travou, aby údržba kolem
potoka byla co nejlevnější. Po ukončení prací na regulaci potoka
provedením záchytné hráze by nemělo docházet k přívalovým
vlnám od Podluží.
Nedořešena zůstává část obce z honu Borovice a Podomí.
Tyto spádové oblasti se budou řešit postupně podle přidělovaných
dotací.
V Nových Hvězdlicích opět zůstává nedořešeno odvedení
vody z honů od Zdravé Vody do potoka, neboť v letošním roce
dotace na tuto akci nebyla poskytnuta. Funkční svodnice a
propusti pod silnicí od Zdravé Vody byly zaneseny blátem po
sobotní bouři, která se po roce opět opakovala se všemi následky.
Tímto děkuji starohvězdlických a novohvězdlickým hasičům a
všem pomáhajícím občanům, kteří se podíleli na odklízení bláta
až do nočních hodin a po další dny. Již druhý den po bouři ZP
Hvězdlice, a.s. započal s úklidem bláta na komunikaci do Zdravé
Vody. Taktéž naši zaměstnanci pomohli nezbytně nutnými
pracemi, které odvedou vodu do potoka. Byla obnovena stará
svodnice mezi domy Aufových a Hanákových. Dále byly sníženy
ležaté obrubníky, které zadržovali část odtékající vody mezi
Hrazdilovým a Aufovým. Obec znovu požádá o dotaci na
komunikaci, aby bylo možno v co nejvyšší míře zamezit přívalům

vody do obce. Dále v rámci studie odtokových vod požádáme o
obnovení starých svodnic v poli, kde jsou zbudovány propusti
přes komunikaci do Zdravé Vody.
Obec stále žije kulturními akcemi a jedna akce střídá
druhou. V měsíci květnu SDH Nové Hvězdlice uspořádal taneční
zábavu. Kulturní komise obce Hvězdlice spolu s hasiči a SK
Hvězdlice uspořádala Dětský den, dále pak kulturní komise
uspořádala koncert skupiny Traditional Club pod vedením ing.
Zdeňka Macháčka, který byl hojně navštíven nejen našimi
občany, ale také z jiných obcí. Závěrečný několikaminutový
potlesk byl odměnou za jejich vystoupení. SK Hvězdlice pořádal
již tradiční turnaj Vepřo cup a večer diskotéku.
Tímto děkuji všem, kteří se podílí na kulturním dění ve
Hvězdlicích.
Vážení spoluobčané, obecní poplatky jsou vybrané až na 3
občany. Jeden občan, který dosud neuhradil poplatek za služby
na hřbitově, druhý nezanechal adresu a odstěhoval se a třetí,
který neuhradil poplatek za odpad. Tento občan byl zveřejněn
veřejnou vyhláškou (vyvěšena na úřední desce obce Hvězdlice).
Nadále budeme poplatky vymáhat dle Obecní vyhlášky o místních
poplatcích až do jejich uhrazení.
Pomalu nastává léto, čas dovolených, tak Vám všem přeji
krásné užití si zasloužené dovolené a dětem příjemné prázdniny.

Alois Kadlec
starosta

Z usnesení Zastupitelstva obce Hvězdlice ze dne:16.6.2004
ad 1) Zasedání zahájil a řídil starosta obce Alois Kadlec.
ad 2) V usnesení minulého zasedání ZO nebyly stanoveny žádné
úkoly.
ad 3) Rada obce Hvězdlice se sešla 3x a to dne 7.4., 12. 5., a 16.
6. 2004 a projednala:
- stížnost na pí. Ivetu Kočišovou ohledně výkalů jejího psa
- informační materiál o stavu dětí a financí v MŠ, příspěvkové
organizaci
- doporučení úpravy vyhlášky o odpadech z KÚ JMK v Brně
na základě podané stížnosti
- žádost ing. Vaňka o pronájem prodejních buněk ve SH

-

schválila žádost o pronájem pozemku p. Spáčilové ve SH
vzala na vědomí děkovný dopis p. Němce ze Zdravé Vody
vzala na vědomí dopis ÚP Vyškov ohledně VPP
vzala na vědomí stavební povolení od SÚ Vyškov na
vodovodní připojení obce na „Nesovickou větev“
zahájení prací na potoku ve SH
stížnost na odstavené auto Avia ve SH
zahájení úklidových prací po obci
žádost VHS Vyškov o kácení stromů kolem potoka ve
Starých Hvězdlicích
cenový odhad na výměnu oken v budově KD-sál
průběh vodoprávního řízení o regulaci potoka v Nových
Hvězdlicích
žádost ing. Vlčkové, čp. 185 o prošetření činnosti podniku
ZETA
žádost o povolení stavby rekreačního domu ing. Doleželovi ve
Zdravé Vodě
žádost o povolení vod. přípojky-Hauer ,Nové Hvězdlice čp. 49
vyvolala jednání s panem Krištanem, SH 44 ohledně
napadení dítěte jeho psem
žádost SDH Nové Hvězdlice o povolení k uspořádání zábavy
schválila pronájem pozemku Lysý, SH 48
žádost o povolení stavby skleníku Mantonová, NH 38
informaci o jízdním řádu ČSD na r. 2004-2005
výzvu ÚP k náboru nezaměstnaných
vyměření pozemku u p. Krištana dne 19. 5. 2004
žádost JUDr. Davidové o vyjádření ke komunikacím
schválila vytvoření a použití fondu rezerv v MŠ, příspěvkové
organizaci obce
vyjádření MěÚ Vyškov o umístění zrcadla u čp.42 v části
obce na Chvalkovice-nařízeno další jednání
dopis JMHZS o bezúplatném předání dýchacích přístrojů
hasičům v NH
zamítnutí dotace z KÚ JMK na činnost SDH
přejmenování „mikroregionu Mezihoří“ na „DSO Mezihoří“
dopis Ministerstva kultury o dokumentaci kulturních
památek
zamítla výstavbu skleníku pí. Mantonové, NH 38
schválila fin. příspěvek Kč 2.000 SK Hvězdlice na pořádání
VEPŘCUPU
vzala na vědomí rozhodnutí odboru ŽP ke stavbě
rekreačního domu manž. Doleželových ve ZV

- stížnost na nezajištění psa majitele p. Kaly, NH čp. 144postoupena do Vyškova
- zvýšení odměn členů zastupitelstev obcí od 1. 5. 2004
- prohlášení KÚ JMK Brno o účelové komunikaci k podniku
ZETA
- žádost o zajištění kostela proti holubům

Dále starosta přečetl návrh nové obecní vyhlášky o odpadech
a nechal o tomto návrhu hlasovat.
Předseda finančního výboru p. Josef Habrda přečetl návrh
rozpočtového opatření č. 2/2004, o kterém bylo následně též
hlasováno.
Starosta seznámil přítomné se škodami způsobenými silnou
bouří dne 12. 6. 2004 a s opatřeními, které obec zajišťuje v této
souvislosti.

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
2. dubna provedli sběr železného šrotu v obou částech obce.
Celkem odvezeno 16 320 kg.
10. dubna v Pístovicích uspořádali závod požární všestrannosti
mladých hasičů. Naši mladší hasiči se umístili na 2.
místě z devatenácti hlídek. Starší hasiči obsadili 7 místo z dvaceti osmi hlídek.
23. dubna členové zásahové jednotky v rámci cvičení provedli vyčištění koupaliště v rámci spolupráce s letním táborem
v Kloboučkách.
24. dubna členové SHD se zúčastnili rozloučení s panem Pavlem
Machalou na jeho poslední cestě ve Starých Hvězdlicích
1. května v Ivanovicích na Hané uspořádali memoriál Zdeňka
Pitnera požární útok s vodou pro mladé hasiče. Mladší
hasiči vybojovali 2. msto z dvanácti a starší obsadili 7.
místo z patnácti.
6. května Hasičský záchranný sbor Vyškov vyhlásil poplach z výjezdem do Nemochovic, s tím, že hoří „TONET“ stolárna
naše zásahová jednotka ve složení 4.členů se také zúčastnila.
8. května v Kroužku uspořádali X. ročník memoriálu Antonína
Bartáka. Soutěžilo se ve třech disciplinách.
Požární útok: mladší hasiči obsadili 2. místo z osmi

družstev a starší hasiči skončili na 10. místě ze
šestnácti družstev.
Požární útok CTIF: mladší 20. místo, starší 10. místo.
Běh na 60. metrů s překážkami. Této discipliny se zúčastnily pouze dívky. Julie Hanáková obsadila
17. místo a Jitka Ripplová 27. místo z 34 soutěžících.
8. května uspořádali Májovou veselici s hudební skupinou TOP
TRIO. Zatančit a pobavit se přišlo 121 občanů.
19. května skupina členů SDH navštívila 12. mezinárodní veletrh
požární techniky „PYROS“ v Brně na výstavišti.
29. května Okresní kol hry „PLAMEN“ se uskutečnilo na hřišti v
Hostěrádkách- Rešově, naši mladí hasiči obsadili až 5.
místo z dvaceti osmi družstev. Starší hasiči obsadili 10.
místo z osmnácti družstev.
30. května vypomáhali na dětském odpoledni které pořádala kulturní komise při OÚ. Hlavně cisterna s vodou, která
kropila hřiště, ale i některé odvážné děti.
5. června V Lulči na hřišti v areálu koupaliště u Libuše
uspořádali III. ročník memoriálu Oldřicha Nedomy
požární útok pro mladé hasiče. Naši mladší hasiči
obsadili 4. místo ze třinácti družstev a starší hasiči
skončili na 10. místě ze čtrnácti mužstev.
5. června v Nevojicích u příležitosti 105. výročí založení SDH
uspořádali Okrskovou soutěž dospělých hasičů.
Družstvo Nových Hvězdlic obhájilo první místo časem
38 sekund.
11. června na slavnostní členské schůzi v nové hasičce byly předány členům pamětní medaile k 140. výročí založení
dobrovolných hasičů v Čechách a 1700 let od smrti
patrona hasičů Svatého Floriána.
12. června se přehnala přes naši obec bouře s přívalovým deštěm
Některé rodinné domy byly zaplaveny vodou a blátem
s polí. Členové zásahové jednotky čistili komunikace od
bláta v obou částech obce do pozdních nočních hodin.
SDH Nové Hvězdlice připravuje DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
v krásném prostředí Ždánického lesa s vlastním koupalištěm a
bohatým programem.
Termín: 4. 8. 2004 – 13. 8. 2004
(při zájmu rodičů je možný návrat až 17.8.)
Cena: člen SDH
1500,-Kč
Ostatní
1800,-Kč

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout u pana Stenchláka,
kde se dozvíte další informace. Děti musí být přihlášeny
nejpozději do konce června z důvodu nahlášení počtu míst na
táboře.
Jan Kolofík

Ze sportovního života obce
Hodnocení uplynulého ročníku okresních soutěží v malé
kopané.
Obě naše mužstva úspěšně dokončila jarní část soutěží
v malé kopané. Mužstvo A skončilo po velmi dobrém začátku jara
se ziskem 39 bodů na 6. místě. Svým soupeřům jsme nastříleli 80
branek a 70 jsme jich inkasovali. Podařilo se nám stabilizovat
hráčský kádr. Škoda jen, že v závěru jara nám začaly docházet
síly a poslední zápasy se nám příliš nepovedly.
Mužstvo B skončilo na velmi pěkném 7. místě. Na jejich hře
je vidět každoroční zlepšování herního projevu. Došlo tak ke
stabilizaci kádru hráčů. Daří se nám i střelba, Michal Pospíšil
skončil na druhém místě tabulky střelců okresní třídy. Pokud
hráčům vydrží nadšení pro hru a dojde k dílčím zlepšení herního
projevu, mohou příští sezónu hrát o umístění do třetího místa.

Čtvrtý ročník turnaje VEPŘ CUP 2004
Tento náš, a doufáme, že i Váš, nejoblíbenější sportovní
podnik jsme uspořádali 19. června za účasti sedmi mužstev
z okresu Vyškov. Diváci mohli vidět spoustu zajímavých zápasů
mezi hráči Bohdalic, Drnovic, Nevojic, Vyškova a tří domácích
mužstev.
Prvenství získalo mužstvo Drnovic, které přijelo ve velmi
silné sestavě. Na druhém místě skončil loňský vítěz Bohdalice a
třetí příčku po zásluze obsadilo naše „béčko“. Našemu „áčku“ se
před domácím publikem již tradičně nedařilo a skončilo na
čtvrtém místě. Pátí byli Vyškováci a šestí Jantaři Nevojice.
Na velmi pěkném sedmém místě skončil nově vytvořený „tým
snů“, složený z hráčů nad 33 let.

Letní noc, která následovala po turnaji, musela být vzhledem
ke špatnému počasí přesunuta do sálu KD. Při diskotékové
hudbě se přišla pobavit asi stovka lidí.
A co připravujeme?
Již tradičně hodovou diskotéku, fotbalový zápas a po něm
sousedské posezení.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z činnosti kulturní komise
Den dětí – neděle 30.5.2004
Letos se podařilo uspořádat „Den dětí“ přesně podle data
v kalendáři – 30. května tedy jeden den před oficiálním
vyhlášením MDD – 1. června.
Dětský den se konal již tradičně na hřišti za garážemi. I
pořadatelé zůstávají stejní – Kulturní komise při OÚ ve spolupráci
s SK Hvězdlice a místním sborem hasičů.
Dětský den probíhal za celkem pěkného počasí, což bylo to
hlavní. Po celé odpoledne probíhaly různé soutěže, každý soutěžící
byl vždy odměněn nějakou dobrotou.
Děti si mohly zajezdit slalom na kole, zastřílet si nebo lovit
ryby. Každé dítě dostalo také zdarma limonádu a oplatek.
O bezpečnost na hřišti se pečlivě starali místní hasiči a o
občerstvení všech zase členové SK.
Vše bylo zakončeno táborákem a opékáním špekáčků, který
byly také pro všechny děti zdarma. Celé odpoledne a potom ještě i
po ukončení Dne dětí provázel hudbou DJ Michal.
Máme za to, že „Den dětí“ se vydařil, proto patří poděkování
všem pořadatelům a pomocníkům, kteří se starali o hladký
průběh celého odpoledne.
Nakonec můžeme poděkovat i všem dětem, že si přišli
zasoutěžit a občanům, že se s nimi přišli pobavit.
Další akcí, kterou Kulturní komise při OÚ uspořádala byl
Jazzový koncert. Vzhledem ke skutečnosti, že koncert
podobného tělesa v obci ještě nebyla , a že pořadatelé nepodcenili
propagaci bylo návštěva více jak uspokojivá. Tradicionál club, tak

jak je jeho zvykem, se snažil produkovat tradiční černošský jazz,
který se do Evropy dostal v třicátých letech minulého století.
O tom, že posluchači tento nepříliš hraný styl hudby
pochopili svědčí i skutečnost, že potleskem odměňovali jak
jednotlivé skladby, tak i sólové výstupy hráčů.
O perfektní atmosféře svědčí i několik skladeb jako přídavek.
Ti kteří na koncert přišli si odnášeli domů hezký pocit z pěkného
kulturního zážitku a na závěr odměnili všechny účinkující
spontánním potleskem.
Přikládáme opět aktualizovaný kulturně sportovní kalendář
obce na rok 2004:
Červenec

3. 7. hodová zábava ve Starých Hvězdlicích
hraje Radek Verner
23. 7. hodová diskotéka v Nových Hvězdlicích
hraje Radek Polách
24. 7. hodová zábava v Nových Hvězdlicích
hraje skupina CLASSIC
25. 7. Tradiční zápas Ženatí : Svobodní
Zábavný večer po hodech

Září

Meziuliční turnaj v kopané – SK Hvězdlice

Listopad

Beseda s důchodci – kulturní komise

Prosinec

Vánoční turnaj v nohejbale – SK Hvězdlice
Turnaj v malé kopané – SněhulaCup – SK Hvězdlice
Leopold Závodný

Společenská kronika
Hodně zdraví a štěstí přejeme novým občánkům
Adélce a Anetce

FORMÁNKOVÝM

V nejbližší době oslaví naši spoluobčané významná životní jubilea:
Pan
Rostislav Němec
60 let
Pan
Radomír Honzák
75 let
Pan
Václav Kopřiva
85 let
Paní
Marie Kubová
70 let
Paní
Marie Hanáková
75 let
Pan
Karel Handlíř
70 let
Pan
Václav Jančák
60 let
Významného jubilea se dožívají i naši spoluobčané v Domově
důchodců:
Paní
Ludmila Derková
60 let
Pan
František Strouhal
70 let
Paní
Marie Maděrová
75 let
Paní
Františka Vranková
80 let
Paní
Viktorie Doleželová
80 let
Paní
Eliška Balíková
85 let
Paní
Štěpánka Holcnerová
85 let
Paní
Anna Andrlová
90 let
Paní
Marie Rotreklová
94 let
Paní
Marie Sochorová
93 let
Paní
Jarmila Žilková
93 let
Paní
Božena Bartáková
92 let
Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti i do dalších let života.
Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Panem
Pavlem Machalou
Paní
Annou Mazalovou
Paní
Marií Kratochvílovou
Paní
Libuší Cigánkovou
Panem
Františkem Kotounem
Paní
Irenou Růžičkovou
Paní
Františkou Trávníčkovou
Paní
Julianou Kupčovou
Paní
Annou Musilovou
Paní
Vlastou Hajzlerovou
Paní
Ludmilou Kozákovou
panem
Milošem Hochmanem
paní
Marií Kropáčovou
Čest jejich památce

A slíbená „Dvojčata v historii obce“
Po pěti letech se v naší obci opět narodila dvojčata. Jmenují
se Anetka a Adélka Formánkovi. Zajímalo nás, a věříme, že i Vás,
jak to bylo s dvojčaty v našich obcích v minulosti. První záznam,
která se nám podařilo zjistit, jez roku 1868, tedy starý 136 let. A
zde je přehled našeho bádání v matrikách.
Seznam dvojčat, které se narodily nebo žily ve Hvězdlicích od
roku 1868 do roku 2004

6.
17.
26.
28.
13.
30.
24.
1.
4.
26.
23.
20.
12.
28.
13.
20.
27.
5.
8.
21.
23.
23.
9.
5.

12. 1868 – František a Jan ZUBÍKOVI
/NH 53/
6. 1883 – dívka REŽŇÁKOVÁ
/ SH 2/
6. 1883 - Vladislav REŽŇÁK
/ SH 3/
8. 1889 – Antonín a Jakub KOČIČKOVI
/ SH 14/
4. 1891 – Emilia chlapec ŠIDLOVI
/ NH 81/
7. 1891 – Vlasta a Josefa HABRDOVY
/ NH 86/
6. 1892 – Maria a Jan ZEMÁNKOVI
/ NH
1/
4. 1894 - Rudolf a Františka ZEMÁNKOVI
/ NH
1/
8. 1896 – Alois a Maria RAICHOVI
/ NH 97/
6. 1899 – 2 dívky Závodných
/ NH
6/
1. 1912 – Cyril a Metoděj KOPEČNÍ
/ SH
6/
1. 1913 – Marie a Františka Vrbackých
/ NH 34/
5. 1920 – Božena a Anna HLAVÁČOVY
/NH 69+139/
5. 1922 – Jana a Josefa POKORNÝCH
/ NH 103/
5. 1927 – Žofie a Jana MARKOVY
/ NH 125/
4. 1935 – Vojtěch a Jiřina KOZÁKOVI
/ SH 35/
11. 1936 – Karel a Milan DRBALOVI
/ SH 17/
6. 1947 – Vratislav a Jiřina PAVLÍKOVI
/ NH 98/
7. 1951 – dívka a Marta KOPEČNÝCH
/ SH
6/
1. 1952 – Zdeněk a Drahomíra HALAMÍČKOVI
/ NH 179/
1. 1975 – Petra a Jiří HÁLOVI
/ NH 118/
8. 1993 – Jitka a Radim RIPPLOVI
/ NH 211/
2. 1999 – Kateřina a František PROCHÁZKOVI
/ SH 54/
6. 2004 – Aneta a Adéla FORMÁNKOVY
/ NH 84/

(pozn. Děti uvedené bez jména se narodily mrtvé)

Na závěr jsme spočítali, že s jako dvojčata narodilo více
děvčat, kterých bylo 23, než chlapců. Těch bylo pouze 18. A
četnost výskytu dvojčat ve Hvězdlicích? Něco kolem šesti let.
Vlasta Nováková

Využíváme plodů léta aneb uvařte si se Zpravodajem
Zeleninový letní salát se sýrem
250 g salátových okurek, 200 g rajčat, 1 svazek ředkviček, 300 g
sýra ( eidam), 2 lžíce měkkého tvarohu, 4 lžíce majonézy, 7 lžic
kyselé smetany nebo jogurtu, 1 lžička obyčejné nebo ostré
hořčice, 2 lžíce octa, 2 lžíce nasekané petrželové natě, špetka
bílého mletého pepře, sůl
Mladé čerstvé okurky pokrájíme na nudličky, dále pokrájíme
oloupaná rajčata, ředkvičky a sýr. Majonézu vymícháme
s tvarohem, smetanou, hořčicí, octem, petrželovou natí, přidáme
pepř a podle chuti osolíme. Připravený salát promísíme se
zálivkou a na hodinu dáme uležet do chladu.
Kuře s ovocem
1 kuře, 50 g šunky, 1 jablko, 1 broskev, 1 meruňka, ½
pomeranče, petrželka, 100 g másla, sůl dle chuti, kuřecí vývar dle
potřeby
Očištěné kuře osolíme a vnitřek kuřete vyložíme plátky
šunky a naplníme na plátky nakrájeným ovocem. Přidáme ještě
trochu másla a petrželky, otvor zašijeme a kuře vložíme do
zapékací misky a podlijeme vývarem. Pečeme ve středně vyhřáté
troubě asi 45 minut, až je kuře měkké. V průběhu pečení
přeléváme vypečenou šťávou. Před dopečením přidáme do šťávy
zbytek másla. Příloha: dušená rýže

A pro ty z Vás, kterým se během hodového občerstvování zvedla
tělesná váha více než sebevědomí zde máme pokračování

Cvičení pro zdraví se Zpravodajem.
Lekce 3
Začíná čas letních prázdnin a většina z nás má pohybových
aktivit určitě více než v ostatním období roku. Protahujeme se na
kole a při plavání na koupališti posilujeme zádové svaly. Co však
asi přirozeným pohybem neposilujeme, to jsou svaly břišní a
proto se dnes zaměříme na tyto partie našeho těla.
1. Položíme se na podložku, obě nohy pokrčíme, obě chodidla
opřeme o podložku. Ruce dáme za hlavu, hlava spočívá
v dlaních. S výdechem zvedáme postupně hlavu a horní část
trupu nad podložku, s nádechem vracíme trup zpět.
Opakujeme alespoň 10x. Hlavu nepředkláníme, lokty
nepřitahujeme k hlavě.
Stále kontrolujeme správné dýchání. Nahoru výdech a
vtahujeme břicho dovnitř, bederní páteř se protlačí do
podložky. Vydechujeme a s výdechem odchází s těla napětí.
Cvičíme pomalu. Po docvičení položíme ruce podél těla,
natáhneme nohy, uvolníme se. Cvik neprovádíme švihem,
nohy jsou v klidu.
2. Zaujmeme polohu jako u prvního cviku. Nohy pokrčíme,
ruce dáme za hlavu.
S výdechem zvedáme trup šikmo nahoru, rameno natáčíme
k opačnému koleni, s nádechem vracíme trup zpět na
podložku.
Zvedáme znovu a vytáčíme trup na opačnou stranu.
Opakujeme několikrát. Uvědomujeme si pohyb trupu. Vytáčení
začíná hned na začátku pohybu, děje se od pasu nahoru, od pasu
dolů jsme v klidu. To znamená: pánev se nevytáčí, nohy
nepřepadávají, jsme stabilní. Lokty nepřitahujeme k hlavě.
Natáhneme nohy a krátce se uvolníme.
Takže neváhejte a cvičte. Pozor ovšem! Při některých
náročnějších cvicích byste mohli upadnou na ústa. Nevadí, pokud
si je zraníte a nebudete moci přijímat potravu, tak cvičení splnilo i
svůj druhý význam a to je hubnutí vašeho těla.

PROVOZNÍ

DOBY

Obchod Jeřábek – Bárta :

Po – Pá
Sobota
Neděle
polední přestávka

Kantýna – Věra Vítková :

Po – Pá
Sobota

7.30 - 13.00
7.30 - 9.30

Obchod – Staré Hvězdlice :

Po – So

7.00 - 9.00

Hospoda Jeřábek – Bárta :

Po – So
Neděle

11.00 - 22.00
11.00 - 20.00

Doktorka MUDr. Fialová :

Úterý
Čtvrtek

7.15 - 12.15
7.15 - 11.00

Po,Út,Čt,Pá
Středa

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

Pošta :

Koloniál - Iva Jeřábková :

Posilovna :

6.00 - 16.00
6.30 - 10.00
8.00 - 9.30
12.00 - 13.30

Po - Pá
Sobota

7.30 - 11.30
7.30 - 10.00

Po,St,Pá
Út, Čt

17.00 - 20.00
19.00 - 21.00

Kadeřnictví – Renata Suchánková :

16.00 - 18.00

14.00 - 16.00
14.00 - 17.00

14.00 - 16.00

Út
10.00 -12.00
Po 12.00 na objednávku na tel . 728 /288 779

Vážení občané
Jelikož se množí stále případy volného pohybu psů a
domácích zvířat nejen po obci, ale i po zahradách a po polích a
lesích přinášíme výtah z článku z Myslivosti č.1 a 5/2004, kde se
praví následující :
Podle § odst. 1 zákona o myslivosti je vlastníkům domácích
a hospodářských zvířat zakázáno nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.Ovce a jiné
zvířata tedy musí mít při pastvě svého pastýře. V lesích pak podle
§ 20 odst. 1 písm. n) zákona o lesích (z.č.289/1995 Sb.) zakázáno
pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a
průhon dobytka lesními porosty. Vlastníkovi ovcí může být
v řízení o přestupcích orgánem státní správy myslivosti uložena
pokuta podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti až do výše
30 000 Kč a orgánem státní správy lesů pokuta podle §53 odst. 1
písm. k) lesního zákona až do výše 5 000 Kč.
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o
myslivosti (č.449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy
se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách
v honitbě, které jsou účelovými komunikace a honebními
pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnících procházejících
honitbou ( které nejsou honebními pozemky) je uveden
v předpisech o silničním provozu.
Zákaz volného pobíhání psů je stanoven i ve vyhlášce obce a
platí zejména pro veřejná prostranství. V honitbě, za kterou pro
toto vysvětlení můžeme považovat „extravilán sídelního útvaru“,
nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí
být veden na vodítku.
Zatímco „ venčit“ psy lze s vodítkem, nevystačí se s ním při
výcviku. Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně
pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně dovolen.
Pro výcvik psů se obvykle používá oplocených cvičišť uvnitř obce
čili pozemků nehonebních.
Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní
správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu
až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Obec vlastní také cvičiště, ale pro nezájem majitelé psů není toto
cvičiště využíváno.
Alois Kadlec
starosta

