Hvězdlický
zpravodaj

Číslo 2

červen 2007
1

Nedávno vysílala televize starý český film ze studentského prostředí. V něm jsme znovu mohli vidět známou scénu parafrázující
báseň Štěstí. … „Štěstí: Co je to štěstí? Muška jenom zlatá.“ Krásná
scéna. Ale co je to štěstí a šťastný život skutečně?
Tak dlouho se zdálo, že život začne každou chvíli. Opravdový
šťastný život. Ale na cestě k němu se vždycky vyskytla nějaká překážka, nějaká trápení, práce, co je třeba dokončit, čas, který je třeba
obětovat, účet, co je třeba zaplatit. A pak začne život.
Konečně mi došlo, že tyto obtíže jsou život.
Pochopil jsem, že ke štěstí nevede žádná cesta. Že štěstí je právě ta cesta.
Takže si vychutnávejte každou chvilku. Přestaňte čekat na to,
až skončí škola, až dojdete domů, až shodíte pět kilo, až naberete
pět kilo, až se vezmete, až bude pátek večer nebo neděle ráno. Už
nečekejte na nové auto, na splacení hypotéky, na jaro, léto, na podzim, na zimu, na prvního či patnáctého v měsíci, až budou hrát vaši
písničku v rádiu, až zemřete, až se znovu narodíte… než se rozhodnete být šťastni.
Přesvědčujeme sami sebe, že život bude lepší, jakmile se oženíme nebo vdáme, až budeme mít první dítě, potom další. Pak jsme
otrávení, protože naše děti nejsou dost staré a těšíme se, že všechno
bude fajn, až budou starší. Pak jsme zničeni, když dorostou do puberty a my se s nimi musíme zabývat. A jim bude přes dvacet, budeme určitě šťastnější. Říkáme, že budeme spokojenější až budeme
mít rychlejší auto, až odjedeme na dovolenou, až konečně odejdeme
do penze.
Pravda je taková, že není lepší čas na to být šťastný než právě
teď. A když ne teď, tak kdy? Váš život bude vždycky plný problémů.
Je lepší si to připustit a rozhodnout se být šťastný navzdory tomu.
Štěstí je cesta, ne cíl!
A na závěr malý návod, jak být šťastný:
Před nějakou dobou stáli na startovní lajně Olympijských her
v Seattlu devět atletů, všichni mentálně nebo fyzicky postižení. Zazněl výstřel a začal závod. Ne každý běžel, ale každý se ho chtěl zúčastnit a vyhrát. Náhle jeden chlapec zakopl a upadl, udělal několik
přemetů a rozbrečel se. Ostatních osm závodníků, kteří startovali s
ním ho uslyšeli. Zpomalili a ohlédli se. Poté se úplně zastavili a vrátili se… Všichni.
Vedle chlapce si sedlo děvče s Downovým syndromem, objalo
ho a zeptalo se „Už je ti líp?“ Pak všech devět společně prošlo cílovou
lajnou.
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Všichni diváci tenkrát povstali a tleskali. A ten potlesk trval
hodně, hodně dlouho…
Lidé, kteří to viděli, o tom stále mluví. Proč? Protože hluboko
uvnitř dobře víme, že když sami něco vyhrajeme, není to v našem
životě to nejdůležitější. Nejdůležitější věcí v životě je pomáhat
k vítězství ostatním. I kdyby to mělo znamenat, že zpomalíme a
změníme svůj vlastní závod.
A co ještě ve zpravodaji najdete?
Pokračování vzpomínek seniora.
Recept na rodinnou pohodu.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Aktualizovaný kulturní kalendář na rok 2007.
Informace úřadu Městyse Hvězdlice.
Stručnou historii hvězdlické knihovny.
Na závěr opět něco od Vojty J.

Vzpomínky seniora (šestá část)
V předchozích číslech zpravodaje jsme se společně s autorem
přenesli opět do minulosti, pro většinu z nás již hodně vzdálené.
Dnes budeme pokračovat ve vzpomínkách na další, církevní svátky,
z nichž se nejvíce slavilo „Boží tělo“ . Jak se před léty ve Hvězdlicích
tento, pro většinu mladých lidí neznámý svátek slavil? Dejme opět
slovo panu Rudolfu Brablecovi.
Mezi velké katolické svátky patřil svátek Těla a krve páně – Božího těla, ve Hvězdlicích každoročně umocněný slavnostním božítělovým průvodem s dechovkou, družičkami a spoustou lidí – a opět
na náměstí.
Již řadu dní před touto velkou slavností šily a žehlily švadleny
a maminky svým děvčátkům do průvodu nové šaty, plné volánků a
ozdůbek – jen aby ta jejich byla nejkrásnější. Zbývající čas rychle
uplynul a již tu byl ten den. Do rána vyrostly kolem silnice od kostela přes náměstí, budoucí to trasy slavnostního průvodu, mladé břízky a čtyři vyzdobené oltáře. Celá obec vystrojená jako nevěsta, silnice i prostor před chalupami vymeteny jako sál, ale to se již rozezní3

vají všechny zvony, jásavě zvoucí všechny občany na slavnostní mši
svatou a neméně slavný božítělový průvod. Před baldachýnem, pod
kterým kráčí s monstrancí v rukou pan konzistorní rada, farář P.
Jakub Pavelka, ministranti a vystrojené družičky, které rozhazují ze
svých košíčků po celé trase průvodu pestrobarevné okvětní lístky
snad všech, v té době kvetoucích kvítků polních i zahradních. A potom již následuje hlavní průvod. Vystrojení muži a ženy ve svátečních, slavnostních šátcích a nezbytná kapela stařečka Jakuba
Brablece.
Průvod zastavuje u prvního oltáře, lidí poklekají a všem P. Pavelka monstrancí žehná. Celé náměstí je provoněné namodralým
oparem kadidla, o jehož bohatou produkci se neúnavně stará kostelník stréček Konštant, aby u zbývajících oltářů opět při požehnání,
zahalil do oparu kadidla radu i s monstrancí „od hlavy až k patě.“
Od posledního oltáře se průvod vrací zpátky do kostela. Jeho
interiér připomíná rozkvetlý háj. Dlažba posetá květinami, u lavic
připevněné mladé břízky, z nichž si po ukončené bohoslužbě lidé
ulamují ratolesti a odnášejí domů, kde je ukládají pod střešní krovy,
jako ochranu proti požáru, jinde vkládají posvěcenou ratolest na rodinný kříž.
Z dalších katolických svátků bych neměl zapomenout ani na
svátek Nanebevzetí Páně s procesím na Kalvárii, či průvody
k sochám sv. Floriána na náměstí, sv. Augustina u vjezdu do Křébu,
nebo procesí ke kapličce sv. Jana pod staletou lípou u výjezdu
z obce ke Starým Hvězdlicím. To vše odvál čas a zůstávají pouze
vzpomínky…

Recept na rodinnou pohodu
V této části zpravodaje Vám redakce v posledních pěti číslech
přiblížila dovednosti našich spoluobčanů. O tom, že ve Hvězdlicích
žije hodně znamenitých kuchařů a kuchařek, netřeba dlouze popisovat. Pro většinu z nás stačí letmý pohled do zrcadla a je to jasné.
Přesto si redakce dala tu práci a zajistila Vám recept, který ještě
v mnoha domácnostech chybí. A s ním i v titulku zmiňovaná rodinná pohoda.
Jak vyrobit domácí černé pivo !
Suroviny: 14 l vody, 25 dkg ječmene, 2 dkg chmele, 10 až 15 dkg
cukru, 0,5 dkg lékořice, 1,5 dkg droždí.
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Postup: Ječmen mírně pokropíme vodou, přikryjeme lehkou plachetkou nebo vlhkým filtračním papírem a necháme jej na teplém
místě naklíčit.
Naklíčený ječmen i klíčky upražíme za stálého míchání do tmavé barvy. Pak ho dvě hodiny vaříme ve vodě.
Po dvou hodinách přidáme usušený chmel, lékořici a cukr,
který jsme upražili dohněda (karamelizovali). Směs necháme znovu
dvě hodiny vařit.
Po vychladnutí a ustání tekutiny ji přes řidší plachetku přefiltrujeme, přidáme čerstvé droždí, přikryjeme tkaninou a necháme při
teplotě 20 až 25 stupňů celsia kvasit po dobu dvou až třech dní.
Tento proces je možné uskutečnit i v demižónu opatřeném kvasnou
zátkou. Zde tekutinu necháme kvasit, pokud unikají vzduchové
bubliny.
Po vykvašení odstraníme pěnu a pivo plníme do čistých lahví,
které zazátkujeme. Pokud pivo dostatečně neprokvasilo, je lépe uzavřít láhev vzduch propouštějícím materiálem. Pivo v lahvích necháme v chladu a temnu další tři dny, aby se uklidnilo.
A pak už se můžeme s chutí napít. Jak jednoduché. No nezkuste to.
Redakce přeje hodně úspěchů.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází k Vám již další číslo hvězdlického zpravodaje, ve kterém se dozvíte další informace o dění ve Hvězdlicích. V minulém
zpravodaji jsem Vás informoval o výsadbě ovocných stromků směrem ke Zdravé Vodě. O tyto stromky se starali hasiči z Nových
Hvězdlic a pravidelně je v době sucha vodou z cisterny zalévali a při
tom plnili i nácvik kondičních jízd. Netrvalo dlouho a někdo nám
odcizil 24 ujatých stromků a jeden, který nemohl vytrhnout, ulomil.
Vše bylo nahlášeno Policii ČR k šetření.
Jelikož zima skoro nebyla žádná, nebylo sněhu, můžeme předvídat i větší dešťové srážky během roku. Od Zdravé Vody byly vyčištěny bývalé svodnice včetně propustků pod silnicí, které byly časem
již zaneseny blátem a kamením. Toto pročištění provedli hasiči
z Nových Hvězdlic, za což jim moc děkuji. Dále byly chemicky ošetřeny krajnice místních komunikací a chodníky, kde se opět uchytil
plevel.
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Taktéž byly ošetřeny chodníky na hřbitově a proveden úklid
polámaných tují od sněhu. S úklidem po zimě se pokračovalo na vodojemu, v sadě pod Kalvárií, kolem cesty do Křébu, ve St. Hvězdlicích cesta na Podluží, kde se odklízely vzrostlé keře. Vzhledem k
suchému jaru je vyhlášen přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě,
tak jsou tyto keře složeny na hromadách a připraveny ke spálení po
odvolání zákazu.
Na staré MŠ (za vodou) bylo provedeno vyčištění zahrady od
náletových keřů a prořezání ovocných stromů. Dále proběhly přípravné a nezbytné práce pro přípravu opravy MŠ, jako je osekání
zvlhlých omítek, odstranění obložení stěn a obložení radiátorů, odstranění dřevěné podlahy apod. Projekčně je tato oprava již skoro
zajištěna a chybí již jen několik nezbytných vyjádření a požádání o
stavební povolení opravy MŠ.
Další akcí v letošním roce je úprava terénu za kulturním domem, kde vznikne nové dětské hřiště. Po sednutí nahrnuté zeminy
budeme pokračovat v příštím roce s výstavbou hřiště. V letošním roce opět požádáme o dotaci na vybavení hřiště.
V měsíci dubnu a květnu proběhl sběr železa a domovního odpadu, na který byly přistaveny kontejnery v obou částech obce. Respono, a.s. Vyškov provedla sběr nebezpečného odpadu. Dalo by se
říct, že není důvodu, aby se tvořily černé skládky po různých zákoutích obce. Jenže, není tomu tak. Někteří lidé vyváží pod Kalvárii opět
veškerý odpad. Jelikož se jedná o malou část obce je tato lokalita
přísně sledována.
V měsíci květnu byl proveden zkušební provoz vysokorychlostního internetu. Občané byli seznámeni místním rozhlasem o možnostech k přihlášení a podání žádostí pro připojení se na tento vysokorychlostní internet. Přihlášeni občané jsou již provádějící firmou
kontaktováni o provedení zakázky.
Podařilo se nám získat dotaci na projekty na suché poldry ve
Starých Hvězdlicích a to pod Borovicí a Kopaniny (Podomí). Tyto
projekty budou zpracovávány pro zabezpečení přívalů vod
z přilehlých lokalit, aby nedocházelo k ohrožování občanů a jejich
majetků. V Nových Hvězdlicích stále zůstávájí nedořešeny lokality
Kopaniny nad Křébem, kde bývala mez a chodník, která držela přívaly vody. Jsou již dávno zorány a při větších deštích může dojít
k zaplavení domů našich občanů žijících pod touto lokalitou. Další
lokalitou je Kopec od Chvalkovic, kde při větších deštích opět dochází k záplavování z důvodů rozorání Chromečkového sadu, kde
byly po určitých rozestupech tvořeny meze (bývalá zahrada), které
tvořily zábrany k průniku vody do obydlí pod tímto kopcem. Jelikož
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budeme připravovat nový územní plán obce Hvězdlice budeme počítat i s těmito nedořešeními problémy naši obce. Toto by se mělo týkat komplexních pozemkových úprav celého katastrálního území,
ale závisí to také na vztahu KPÚ a restituce církevních majetků. Věřím tomu, že i k tomuto jednou dojde, protože tyto restituce jsou zatím pouze spekulací pro některé osoby. Na toto téma proběhlo také
jednání v Senátu v měsíci dubnu letošního roku, kterého jsme se
zúčastnili. Kdyby byly vyřešeny vztahy církve a státu, mohl být
opraven chodník okolo Domova Důchodců a realizován chodník od
školy až do Starých Hvězdlic včetně odpočívacích laviček a zaručena
tak bezpečnost chodců.
V uplynulém období proběhly následující kulturní akce: Velikonoční turnaj v kuželkách a ve stolním tenisu, Pálení čarodějnic a
Stavění máje, III. Slet čarodějnic a večerní zábava. Děkuji všem organizátorům akcí, které proběhly a přeji jim mnoho úspěchů při pořádání dalších akcí pro Vás.
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku, nastanou prázdniny a
čas dovolených. Přeji Vám všem pěkné prožití dovolené a dětem
krásné prožití prázdnin.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 16. 5. 2007 a projednalo
mimo jiné:
• postup prací na domě čp. 33 ve SH
• stav vodojemu ve Zdravé Vodě a zřízení dávkovače chlóru do
obecního vodovodu
• odpověď starosty na petici proti větrným elektrárnám
• informaci o možnosti získání dotace na protipovodňová opatření ve SH - projekt. dokument.
• informaci o zpracování územního plánu městyse Hvězdlice
• zpracování projektu na rekonstrukci budovy čp. 51 v Nových
Hvězdlicích na Mateřskou školu
• projekt dětského hřiště v NH za kulturním domem
• žádost SK Hvězdlice o povolení pořádání turnaje ve stolním tenise a schválení příspěvku
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• zamítnutí žádosti městyse Hvězdlice o dotaci na koncové prvky
varovného signálu a opětovné podání žádosti
• svoz a odvoz velkoobjemového TKO - kontejnery
• dopis MUDr. Fialové - žádost o opravy v ordinaci
• žádost maminek o zajištění provozu MŠ v době letních prázdnin
• přípravu krojovaných hodů s kapelou „Vracovjáci“
• oznámení JMK Brno o poskytnutí dotace 70 tis. Kč na občanské aktivity
• žádost SK Hvězdlice o povolení zábavy v areálu hřiště dne
16. 6. 2007 od 20:00 hodin do 5:00 hodin
• vyjádření Krajské Hygienické Správy Brno k šíření infrazvuku
z větrných elektráren a další otázky a odpovědi, které zpracovala národní referenční laboratoř pro měření hluku
• návrh rozpočtového opatření č. 3/2007, kde se zvyšují příjmy i
výdaje městyse Hvězdlice o Kč 250 tis.

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Do dnešního čísla zpravodaje Vám kulturní komise v těsné spolupráci se stárky připravila podrobný:

Program hodových slavností v Nových Hvězdlicích
PÁTEK 20. 7. 2007
16:00 – stavění máje
21:00 – předhodová zábava

SOBOTA 21. 7. 2007
10:00 – sraz stárků u májky, průvod po obci, vyzvedávání stárek
12:30 – převzetí hodového práva od starosty městyse před Úřadem
městyse Hvězdlice
14:30 – přivítání na nádvoří Domova Hvězda
16:00 – požehnání v kostele sv. Jakuba
17:00 – zaplétání máje, vystoupení nejmladších stárků
20:00 – začátek hodové zábavy, hraje dechová kapela VRACOVJÁCI
20:30 – stárci tančí na sále MORAVSKOU BESEDU
22:00 – krušpánková volenka
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24:00 – bohatá tombola
02:00 – rozloučení se stárky, odchod ze sálu

NEDĚLE 22 .7. 2007
14:30 – hodové fotbalové utkání „ženatí – svobodní“.
Po ukončení zápasu „sousedské posezení“ na hřišti.

Z činnosti Českého svazu žen
III. SLET ČARODĚJNIC
Již potřetí jsme měli možnost zaslechnout strašné ječení, pištění
a kvílení v době sletu čarodějnic na jejich oblíbenou přistávací plochu
- hřiště za garážemi.
Poslední dubnovou sobotu se kolem 17. hodiny začali na dvoře
za poštou pohybovat podivné bytosti a ozývat podivné zvuky. Úderem
18. hodiny se rej čarodějnic vypravil na svůj tradiční ,,oblet vesnice“.
Přes rynk, okolo „Augustýnka“, přes nádvoří domova Hvězda, kolem
školy a Hliníkem na hřiště.
Tam je očekávaly skupinky přihlížejících, hudba a vlídné slovo
komentátorovo.
Potom předsedkyně ,,Vošatka Netopýrů“ zahájila svým rádoby
vtipným proslovem doprovodný program. A začaly se dít věci v našich
končinách opravdu nevídané.
Do svazu žen byla dekorována další čestná členka - Kenilo Kílanaj. Po splnění tří zkoušek ženské zručnosti: Přebalení dítěte, zašití
veledíry na ponožce a přemáchnutí spodního prádélka obdržel šerpu a
průkaz sympatizující čestné členky ČSŽ.
Nejen čarodějnice ale i publikum se mohlo zúčastnit několika
soutěží např. Hod hadem co nejdál, Skok přes koště co nejvýš, Slalom
na motorovém koštěti co nejrychleji.
Po celý večer provázel hudbou DJ Michal, mluveným slovem Kečened Z Lakjet a v jedové chýši nám své dryjáky a utrejchy nabízel
Tom & spol. Grilovaná netopýří křídla a muří nohy připravoval Olinek
a kolektiv jeho spolupracovníků.
Poté, co starosta předal na jednu noc právo dozoru nad obcí čarodějnickému cechu, byla ohnivým flusem zapálena vatra. A bohužel
upálena jedna z přítomných divých žen, naštěstí pouze vycpaná imitace.
Někdo měl štěstí v tombole, někdo u žen, někoho pobavilo taneční vystoupení mladých čarodějniček. Chuť bavit se měli snad všichni,
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kdo se v hojném počtu dostavili. Již nyní se těšíme na slet v roce příštím.
Z vlastních zážitků zapsala Vošatka Netopýrů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kterým nevadí udělat
si legraci nejen z druhých, ale i ze sebe a připravit něco pro pobavení
ostatních. Děkuji Úřadu Městyse Hvězdlice a SK Hvězdlice za sponzorské dary, čas, který nám věnovali a za organizační pomoc.
Yveta Tomášková
předsedkyně ZO ČSŽ

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
30. března
– hasiči provedli v obou částech městečka sběr železného šrotu a
naložili osm vleček.
28. dubna
– deset mladých hasičů a dva dospělí provedli sběr kamene na poli
Zemědělského podniku a.s.
28. a 29. dubna
– osm členů zásahové jednotky se zúčastnilo dvoudenního školení
v oblasti Povodně a další živelné katastrofy. První den školení proběhl v Bohdalicích ve škole a druhý den byl v Brně u profesionálních hasičů, kde byli předvedeny ukázky záchrany na vodě. Na závěr školení byl proveden test znalostí.
5. května
– mladí hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Kroužku na
XIII. ročníku memoriálu Antonína Bartáka. Mladší hasiči obsadili
4. místo a starší skončili na 7.místě.
13. května
– na okrskové soutěži v Milonicích v požárním útoku. Naši dospělí
hasiči tuto soutěž vyhráli.
26. května
– ve Švábenicích uspořádali II. ročník memoriálu Miroslava Šmely
naši mladší hasiči dosáhli na 7. místo a starší obsadili 9. místo.
26. května
– mladší členové zásahové jednotky se ve Vyškově zúčastnili školení
s dýchacími přístroji.
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SDH Nové Hvězdlice připravuje:
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR v krásném prostředí Ždánického lesa
s vlastním koupalištěm a bohatým programem.
TERMÍN: 31. července – 15. srpna 2007
Cena bude upřesněna podle počtu zájemců a pokud využijeme celou
dobu turnusu.
(Přibližná cena celého turnusu 2.500 ,- Kč.)
Mladí hasiči budou mít turnus levnější.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout u pana Stenchláka, kde se
dovíte další informace. Děti musí být přihlášeny nejpozději do konce
června !!! (konec školního roku) z důvodu nahlášení míst na táboře
a upřesnění ceny.
Jan Kolofík
Ze sportovního života obce
Šipkaři
Dne 27. 12. 2006 uspořádal místní šipkařský spolek RUMÁCI
Hvězdlice vánoční turnaj v elektronických šipkách. Zúčastnilo se ho
16 hráčů i hostů a všem moc děkujeme za účast.
Hrály se dvě kola. V prvním kole se hrálo stylem „každý s každým“. Byly 2 tabulky po 8 hráčích.
Do druhého vyřazovacího kola postoupili z každé tabulky
4 hráči. Vítězem se stal Petr Kotouč, na druhém místě skončila kapitánka RUMÁKŮ, Jitka Gambová, třetí místo obsadil Martin Trávníček.
K naší lítosti se našel i hráč, který bohužel byl společensky
unaven a turnaj nedokončil. Věříme, že jinak by se umístil na první
pozici.
Děkujeme Úřadu městyse Hvězdlice za finanční přispění a také
všem sponzorům: Zdeňku Halamičkovi, manželům Přerovským,
místnímu pohostinství a dalším. Turnaj měl úspěch, přispěl
k zábavě všech, kteří přišli i jako diváci a těšíme se na další hru.
Jitka Gambová
Redakce zpravodaje se omlouvá šipkařům za opožděné zveřejnění jejich příspěvku.
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Hráči obou našich mužstev odehráli jarní část soutěží v malé
kopané ročníku 2006/07. Naše A mužstvo díky neuspokojivým výsledkům v podzimní části bojovalo až do konce o udržení v okresním
přeboru. Díky výsledkům v posledních třech turnajích se jim to nakonec podařilo a zvláště v domácích zápasech podávali výkon, na
který jsme u nich byli zvyklí.
Naše druhé mužstvo stále hledá svoji herní tvář a snaží se zápas od zápasu o lepší herní projev. I když jejich soutěž ještě neskončila, poslední zápas, který hrají v sobotu 9. června, již nebude mít
vliv na jejich konečné umístění. Osmé místo v okresní třídě je po
mnohé z nich jistě úspěchem.
Těm, kteří v jarní části soutěží reprezentovali náš Sportovní
klub a tím i Hvězdlice patří poděkování. Naši příznivci, ale i vy
ostatní můžete obě naše mužstva vidět na sedmém ročníku turnaje
VepřCup, který pořádáme v sobotu dne 16. června na hřišti za garážemi. Jeho součástí bude také letní noc a samozřejmě i vepřové speciality.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Společenská

kronika

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané:
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Milada Ochotná
Olga Habrdová
Hynek Handlíř
Anežka Marešová
Ladislav Přikryl
Ludmila Marková
Bohumila Ondrová
Marie Rotreklová
Jarmila Žilková
Marie Mašková
Anna Staňková

75
70
75
60
60
65
80
97
96
92
91

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

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

Metodějem Vaickornem
Marií Slezáčkovou
Blažejem Kartusem
Albínem Hrabovským
Květoslavou Vérostovou
Antonínem Zouharem
Antonínem Horákem
Marií Klaškovou

Čest jejich památce.

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2007
Červen

16. 6. Turnaj v Malé kopané „Vepřcup“. Od 20:00 Letní
noc. (SK Hvězdlice)
30. 6. Vítání prázdnin. (kulturní komise)

Červenec

5. 7. Hody Staré Hvězdlice. (OS St.Hvězdlice)
7. 7. Cimbálová muzika + ochutnávka vína. (OS St.
Hvězdlice)
20.7. Předhodová zábava. (SK Hvězdlice)
21.7. - 22.7. Hody Nové Hvězdlice. (kulturní komise)
22.7. Hodový fotbal s posezením. (SK Hvězdlice)

Srpen

Rumacup - turnaj v šipkách. (Klub šipkařů Hvězdlice)

Září

1. 9. plavba Baťovým kanálem - dětský výlet. (OS St.
Hvězdlice)
22. 9. turnaj v kuželkách ve Starých Hvězdlicích. (OS
St. Hvězdlice)

Listopad

Beseda s důchodci. (kulturní komise)

Prosinec

25.12. Vánoční turnaj v nohejbale. (SK Hvězdlice)
Turnaj v malé kopané „SněhulaCup“. (SK Hvězdlice)
30. 12. Vepřové hody – Silvestr. (OS St. Hvězdlice)
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V závorce je vždy uveden pořadatel akce. Bližší informace o
připravovaných akcích získáte na telefonu: 517 358 616,
popř. 517 358 623
Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve zpravodaji v průběhu roku.
Úřad Městyse Hvězdlice informuje:
Ve dnech 28. 6. - 29. 6. 2007 budou provedeny odpočty vodoměrů u odběratelů vody z obecního vodovodu. Prosíme o připravení šachet k odpočtům (vyčerpání vody, žebřík) a popř. nahlášení
stavu vodoměrů u těch, kteří mají vodoměry doma ve sklepě.
Ve středu 11. 7. 2007 se bude v kanceláři městyse Hvězdlice
vybírat úhrada za spotřebovanou vodu a za stočné 2007.
Cena za 1 m3 vody…17 Kč.
Stočné: 100 Kč osobu trvale žijící, 100 Kč objekt k rekreaci.
V letošním roce končí pronájmy většiny hrobových míst a některých urnových výklenků na hřbitově ve Starých Hvězdlicích,
proto v těchto dnech obdrží někteří občané do svých poštovních
schránek nové nájemní smlouvy k hrobovým místům. Úřad městyse
žádá tyto občany, aby smlouvy přečetli, podepsali a jedno vyhotovení vrátili na Úřad městyse Hvězdlice. Nájemné na dalších deset let je
nutno uhradit na Úřadě městyse Hvězdlice nejpozději do 30. září
2007.
Na konci tohoto roku skončí platnost 3 druhů řidičských
průkazů vydaných v letech 1964 - 1993 (fota níže)
Řidičské průkazy vydané v roce 1991 -1993 (platnost do 31.12.2007):
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Řidičské průkazy vydané v roce 1986 -1991 (platnost do 31.12.2007):

Řidičské průkazy vydané v roce 1964 -1986 (platnost do 31.12.2007):

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okno pokračuje
Kulturní komise zhlédla v uplynulém období většinu Vašich
předzahrádek a okenní výzdoby. Byla mezi nimi spousta zajímavých
nápadů. Podobný „průzkum“ ještě provede v období prázdnin a na
podzim. Takže pro ty z Vás, které letošní brzké jaro zaskočilo ještě
není nic ztraceno.
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Místní knihovna
Vážení občané,
Dovolujeme si Vás pozvat do místní knihovny, která se nachází
v prostorách bývalé základní školy v přízemí. Otevřeno je každý
čtvrtek od 17 – 20 hodin.
V knihovně je pro občany a mládež k dispozici INTERNET, na
kterém si můžete vyhledat různé informace nebo si zahrát hry.
Těšíme se na Vás.
Kolofík Vlastimil
Z historie a současnosti místní knihovny ve Hvězdlicích
Zřizovatel: Městys Hvězdlice
Adresa: Nové Hvězdlice 168 68341
Knihovník: Kolofík Vlastimil – Jan
Telefon: 774 377 806
Půjčovní doba: čtvrtek 17 – 20 hodin.
Místní knihovna vznikla 13. března 1922 a byly ustavena knihovní rada obecní veřejné knihovny. Zakládající členové: Jakub Vojtek ml., Jindřich Palčík, Jan Slavík, Josef Straka, Jindřich Charous
a Jan Taneček.
Knihovna byla umístěna v budově „HVĚZDLIČKY“. Základní
knižní fond v roce 1956 tvořil 1193 svazků. Knihy si vypůjčovalo 20
členů. Půjčovalo se jednou týdně ve čtvrtek od půl osmé večer, nejčastěji byly vypůjčovány knihy K. V. Raise, Sokola Tůmy a jiná
krásná literatura česká. Knihovníkem byl učitel střední školy pan
Vladimír Čamek.
V roce 1964 byla knihovna přemístěna na náměstí na Dižkovo.
Od roku 1977 do roku 1984 byl knihovníkem ředitel školy Ladislav
Krátký.
V roce 1979 byla knihovna umístěna do nových prostor
v obecním domě č. 211.
V roce 1985 převzal knihovnu pan Karel Konečný, který ji vedl
do roku 1991. Knižní fond v knihovně činil 2358 titulů.
V roce 1992 byla knihovna přemístěna do budovy místní školy.
Knihovna obsahovala 2275 titulů. Knihovníkem od roku 1992 je
Vlastimil Kolofík. Od roku 2001 byl zbudován v knihovně internet
pro veřejnost.
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Od 3. května 2007 je knihovna s internetem přístupna každý
čtvrtek od 17 do 20 hodin.
Statistika v roce 2006. Počet obyvatel obce byl 623. Počet stálých čtenářů 13, počet návštěvníků knihovny 76. Knihovní fond
3808 knih a počet výpůjček 234.

Závěrečný příspěvek Vojty J.
Každé číslo zpravodaje je zpravidla ukončeno článkem našeho
externího spolupracovníka Vojty J. Vždy Vám dobře radí, jak proplouvat peřejemi života a bránit se jeho nástrahám. Nejinak je tomu
i dnes.
Zanedlouho donesou Vaše ratolesti školní vysvědčení. Některým z Vás při jeho přečtení skane slza pýchy nad šikovností potomka. Jiní budou trošku překvapeni vysokou bodovou hodnotou, kterou jejich potomek získal. A ten zajisté bude poukazovat na skutečnost, že čísla, která vidíte by uvítal nejeden sportovec – reprezentant. A pokud budou šikovní a dokáží použít vhodně zvolené argumenty, třeba se dočkají i pochvaly. Vždyť vše je přece tak logické.
Někdy až moc. Třeba například:
Představte si kus švýcarského sýra, který je plný děr.
Čím víc sýra, tím víc děr.
Každá díra zabírá místo, kde by mohl být sýr. Takže čím víc děr, tím
míň sýru.
Čím víc sýru, tím víc děr a tím míň sýru.
Závěr: Čím víc sýru, tím míň sýru.
Když to přeženeme s alkoholem, skončíme ožralí.
Když jsme ožralí, tak spíme.
Když spíme, nepácháme hříchy.
Když nepácháme hříchy, tak půjdeme do nebe.
Závěr: Jestli chceme jít do nebe, musíme se ožrat.
V dnešní době nemají pracující na nic čas.
Takže povaleči mají veškerý čas na světě.
Čas jsou peníze. Takže povaleči mají víc peněz jak pracující.
Závěr: Abych byl bohatý, nemusím pracovat.
Pití alkoholu zabíjí neurony.
Neurony, které alkohol zabije, jsou ty nejslabší.
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Když pozabíjí ty slabé, zůstanou jen ty, které jsou silné a inteligentní.
Závěr: Čím víc piji, tím jsem inteligentnější.
Čím víc piji, tím víc jsem ožralý.
Čím víc jsem ožralý, tím míň snesu.
Čím míň snesu, tím míň vypiji.
Závěr: Čím víc piji, tím míň piji.
Používají Vaše děti při zdůvodňování svých školních neúspěchů někdy podobnou logiku? Nezlobte se na ně, jsou přece celé po
Vás. Třeba dojdou přes prázdniny k rozumu a polepší se.
To Vám a hezké prázdniny Vašim dětem přeje Váš
Vojta J.
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Redakce Hvězdlického zpravodaje přeje všem příjemné
prožití prázdnin a dovolených.

Vydává Úřad městyse Hvězdlice nákladem 350 výtisků. Zdarma
Registrováno MK Praha pod evid. č. 10177

19

