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Váţení spoluobčané. 

     
      Je tu poslední letošní číslo zpravodaje a  ním stejný problém 

jak v číslech minulých. Slohové cvičení na téma Zima a Vánoce. A 
pokud o ostatních ročních obdobích nebylo napsáno úplně 

všechno, tak o těchto dvou snad určitě ano. 
     Přesto ţe, a nebo právě proto, ţe jsem před napsáním tohoto 

úvodníku musel absolvovat tradiční Vánoční nákupy, spojené 
s neskutečným mnoţstvím lidí, nervozitou, nedostatkem 
parkovacích míst, strachem z kapesních zlodějů a nevrlých 

prodavačů, napadla mne myšlenka. Nemohlo ji zaplašit  ani  
tradiční volání některých prodejců „pišama ţa  štópadašát“, ani 

povzdechnutí manţelky, ţe jde o moji první letošní myšlenku. 
Posuďte sami. 

     Zima uspává na určitou dobu přírodu, jednak aby si 
odpočinula, jednak aby nabrala nové síly pro příští vegetaci. Při 

procházce zasněţenou krajinou slyšíte jenom křupající sníh a 
jinak ticho. Nechce nám příroda nenápadně sdělit, abychom i my 

zastavili své kroky, přestali se lopotit, odpočinuli si a nabrali sílu 
na další období. Nebudeme pak schopni lépe naslouchat svým 

blízkým? Nebudeme umět lépe pochopit jejich tuţby ?  A nebudou 
blíţící se svátky Vánoční i pro nás, svátky klidu a rodinné 

pohody? Co myslíte ? Nechme se trošku vést řádem přírody, který 
je tu nepoměrně déle neţ naše lidské pokolení, a uţijme si Vánoce 

a Nový rok co nejlépe.  
          

 
 
     

 
 A co  jsme pro toto číslo připravili ? 

 
Kousek historie obce, tentokráte dotace po Rakousko-Uhersku. 

Tradiční „slovo starosty“ 
Z jednání  Vašich zástupců 

Vánoce ve světě 
A místo tradičních receptů tentokrát povánoční hubnutí a novoroční 

střízlivění 
Jak si osedlat úředního šimla nebo jak na občanské průkazy 

  
 

 



Kousek z historie obce 
 

Dotace za Rakouska-Uherska. 
 

       Většina z Vás, kteří alespoň občas čtete Hvězdlický zpravodaj 
víte, ţe nedílnou součástí rozpočtu obce jsou státní dotace. 

Prioritou kaţdé vlády je nějaká oblast našeho všedního ţivota. 
Kaţdý rok jsou proto vyhlašovány „dotační tituly“ tu a veřejnou 

zeleň, tu na protipovodňová opatření nebo na výstavbu sportovišť, 
chodníků , komunikací či aquaparků a zoologických zahrad. 

      Také obec Hvězdlice, dle moţností tyto dotace vyuţívá. Pomocí 
nich jsme jiţ v obci zrekonstruovali několik obecních bytů, 

opravili kulturní dům, vybudovali novou hasičskou zbrojnici, 
opravili chodníky a spoustu dalších prospěšných věcí. 

       Také v roce 1904 a to přípisem ze dne 19. března obdrţela 
obec Nové Hvězdlice podporu na zalesňování. Částka, kterou obec 

obdrţela na tento účel činila 20 korun. Kolik sazenic si za tuto 
částku obec koupila není známo, ale  částka byla na berním 

úřadě v Bučovicích vyplacena v hotovosti do rukou představeného 
obce, na základě kolkované ţádosti, podepsané ještě jedním 
radním obce. Dále přípis říká, ţe “ obci se nařizuje, aby ku konci 

roku ,zprávu na Zemský výbor Markrabství Moravského podalo, 
jakým způsobem zemské podpory uţito bylo“. 

      Je tedy patrné, ţe jiţ v dobách dávno minulých úřední šiml 
řehtal a řehtal. A  co dnes ? Myslíme si, ţe komentáře není 

potřeba           
     

 

Slovo starosty 

 
Váţení spoluobčané, 
        Letošní rok 2004 dochází do svého cíle, byť cesta kterou se 

ubíral, nebyla vţdy přímá a bez překáţek. Na dveře klepou 
nejhezčí svátky roku, nadešel čas vánoční, příroda je přikryta 

bílou peřinou sice jen zlehounka, ale je zasněţená. 
     Nadešel čas bilancování a příprav na další rok 2005. Obec 

připravuje na další rok tyto akce. Největší akcí na příští rok by 
měla být oprava místních komunikací v obou částech obce v délce 

2,7 km. Povrch místních komunikací by měl být z balené. 
Dále nás nemine splátka za připojení obecního vodovodu na 

Nesovickou větev. 



     Z menších akcí bude oprava zadní části střechy na čp. 211, 

kde dochází k zatékání při větších deštích. Taktéţ bude nutné 
obnovit dopravní značení v obci, ozelenění ploch a výsadba dřevin 

u Knapového, u kostela u hasičky  apod. 
      Pokud budou vyhlášeny nové granty můţe být ještě zařazena 

výměna oken a venkovních dveří u tělocvičny, které jsou kovové a 
netěsní, taktéţ by byla provedena celá údrţba tělocvičny včetně 

vymalování a nátěrů. Tělocvična slouţí našim občanům jiţ 33 let. 
Dále poţádáme o dotaci na opravu památkově chráněné ohradní 
zdi u Sv. Augustina, kde bude provedena záchrana podmáčeného 

zdiva včetně zpevnění základů. Dojde k odstranění cementových 
omítek, po vyschnutí  přijde k znovu omítnutí zdiva sanační 

omítkou včetně speciálního vrchního nátěru. 
     První akcí po novém roce bude vybudování nové kanalizace od 

Nevyjelového po potok. Tato kanalizace o větším průměru by měla 
odvést vodu z příkopu do potoka při přívalových deštích, aby 

nedocházelo k naplavování bláta do obce. Taktéţ bude provedena 
oprava na místní komunikaci do Zdravé Vody. Na tuto akci jsme 

jiţ dotaci obdrţeli. V obci bude i nadále prováděna běţná údrţba. 
     Na rok 2006 bude poţádáno o výstavbu koncových prvků 

varování – oprava místního rozhlasu pro navázání vysílání a 
varování obyvatel v době ohroţení včetně rekonstrukce rozhlasové 

ústředny. 
Dále budou prováděny další drobné akce podle finančních 

moţností. Tolik připravovaným akcím pro rok 2005. 
     Nyní Vás seznámím s provedenými akcemi v letošním roce. 

V jarních měsících bylo započato s opravou chodníků v okolí fary 
a kostela. Následovala výsadba zeleně na těchto plochách. Po 
přívalových deštích bylo započato s čištěním svodnic a propustků 

včetně odvozu naplaveného bláta. 
     Hlavní akcí byla oprava kulturní domu od výměny oken aţ po 

provedené nové fasády. Po ţních byly zahájeny výkopové a 
pokládací práce vodovodního potrubí na přípojce na Nesovickou 

větev – propojení obecního vodovodu s Nesovickou větví. Voda se 
bude z této větve odebírat pouze při nedostatku obecní vody ve 

vodojemu u Zdravé Vody. 
     Na podzim byla zahájena akce – turistická odpočívadla, která 

je taktéţ dokončena. Jednalo se o přípravu ohraničené plochy pro 
poloţení ţivičného povrchu, který bude slouţit pro míčové 

hry,osazení laviček, tenisového stolu, basketbalových košů, 
odpadkových košů apod. Tyto turistická odpočívadla se nacházejí 



jak ve Starých tak i v Nových Hvězdlicích. Ve Starých Hvězdlicích 

si kuţelkářský oddíl osadil ještě rameno pro hru ruských kuţelek. 
Běţná údrţba po obci byla prováděna po celý rok, podíleli se na ní 

i 4 pracovníci na veřejně prospěšných pracích. 
     Váţení občané, nelze  vypsat všechny prováděné akce během 

celého roku. Zde jsou uvedeny jen hlavní akce které jsou většího 
rozsahu, těch menších bylo daleko více a proto tímto děkuji všem 

pracovníkům, kteří se na těchto akcích podíleli. Dále děkuji 
občanům, kteří si stále uklízejí před svými domy a pečují o svoje 
předzahrádky. 

     Obec v jarních měsících pronajala obchodní buňky ve Starých 
Hvězdlicích k prodeji potravin. Obchodník zásoboval základními 

potravinami občany ze Starých Hvězdlic po celou dobu aţ do 
podzimu. Nájemce však ukončil svou činnost jen jak se ochladilo 

aniţ by po sobě uklidil. Nezanechal dobrý dojem u místních 
občanů. S nájemcem bude tato věc řešena. Tento obchod měl být 

přínosem pro občany zejména přes zimní období, kdy si ve vánici 
a sněhu musí donášet potraviny z Nových Hvězdlic. 

     Další věcí, na kterou občané ve Starých Hvězdlicích poukazují 
je provádění stavební úpravy rodinného domu čp. 44. Majitel byl 

vyzván Stavebním úřadem Vyškov k zastavení stavebních prací 
na tomto rodinném domě. Sloţený stavební materiál není  uloţen 

na obecních pozemcích. Pozemky jsou silnic. Po zaměření, které 
bylo jiţ provedeno, dojde k vyřešení situace. Doposud však nebyl 

dodán geometrický plán zaměření. 
Kulturní dění ve Hvězdlicích je stále na dobré úrovni a stále se 

zlepšuje. Ve Starých Hvězdlicích pořádal kuţelkářský oddíl aţ do 
podzimu kuţelkářská klání mezi sestavenými druţstvy hráčů.  
Ţe se lidé ještě dovedou bavit, jsme se přesvědčili a o to nám 

přece jde. 
     V měsíci listopadu kulturní komise uspořádala besedu 

s důchodci. Další akci připravuje také sportovní klub a to na 
konci roku zimní turnaj v malé kopané a nohejbalový turnaj. 

V měsíci lednu uspořádají taneční zábavu. O všem Vás bude 
informovat kalendář kulturních akcí v obci. 

     Váţení spoluobčané, neodvratně se blíţí konec roku 2004            
a proto chci poděkovat za dobrou práci obecní radě, obecnímu 

zastupitelstvu,  zaměstnancům obecního úřadu, hasičům ze 
Starých i Nových Hvězdlic,  Sportovnímu klubu Hvězdlice,  

kulturní komisi, lesnímu druţstvu,  mysliveckému sdruţení,  
kuţelkářskému oddílu a Vám občanům za vykonanou práci ve 



prospěch naší obce. Dále děkuji všem podnikům, podnikatelům a 

firmám, kteří se podíleli na zvelebení naší obce. 
     S koncem roku přichází Vánoce – svátky pokoje klidu a míru. 

Dovolte mi, abych jménem obecního zastupitelstva a jménem 
svým Vám popřál šťastné proţití svátků vánočních a do nového 

roku hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a plno lásky ve 
Vašich rodinách.   

 
 
                                                                 Alois Kadlec 

                                                                     starosta 
 

     
 

 
                                                            

 

Z jednání Vašich zástupců: 
 
 
 

 Zastupitelstvo obce Hvězdlice schvaluje: 
 

     1)  kontrolu usnesení minulého zasedání  Zastupitelstva obce     
         Hvězdlice     

     2)  zprávu o činnosti Rady obce Hvězdlice za uplynulé období 
3) vyrovnaný rozpočet obce Hvězdlice na rok 2005 v čle- 

     nění  na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby v celkové  
     výši  příjmů a výdajů  5.043.400 Kč 

4)  zrušení účtování o hospodářské činnosti obce Hvězdlice na 
třídách účtové osnovy  5 a 6 s účinností od 1. 1. 2005, tím 

se ruší i pokladna hospodářské činnosti obce 
5)  Smlouvu o nájmu a provozování plynárenského zařízení dle  

     kolaudačního rozhodnutí č.j.  SU-1967/94-KO ze dne  
     20. 1. 1994 

6)  ţádost  MŢP Praha o stanovení průzkumného území  
     Bučovice I pro vyhledávání a  průzkum loţisek vyhrazených    

     nerostů. OÚ Hvězdlice ţádá projednat vstupy na pozemky   
     jak s obcí, tak majiteli i uţivateli pozemků. OÚ upozorňuje   
     na blízký zdroj  podzemní vody, který zásobuje   

     obec Hvězdlice 
 



 

7) sloţení inventurních komisí ve sloţení dle příkazu starosty   
    k provedení inventarizace majetku obce Hvězdlice  

    k 31. 12. 2004 a odměnu pro člena inventarizační komise     
    500 Kč. 

8) návrh akcí na rok 2006 – 2007, který tvoří přílohu tohoto    
    zápisu 

9)  prodej části obecního pozemku p.č. 2290 za plotem, dle    
     ţádosti p. Podlase 

  10) rozpočtové opatření č. 6, kde se zvyšují příjmy i výdaje obce    

    Hvězdlice o 433 800 Kč.         
  11) rozpočtové opatření č. 7, kde se zvyšují příjmy i výdaje   

        obce Hvězdlice o Kč 581 200 Kč. 
  12) Zastupitelstvo  nesouhlasí s prodejem obecních pozemků  

        pod rybníkem v Nových Hvězdlicích     
 

    

 

 

Vánoce ve světě 

 
      Vánoční svátky u nás sestávají z celé řady 
kaţdoročně opakovaných zvyků, kterými se necháváme 
přenést do slavnostního posvátného času.Jak je  tomu ve 

světě jsme Vám na příkladu Velké Británie, Švédska, Nizozemí, 
Řecka a Mexika popsali v loňském prosincovém zpravodaji . Víte 
však jak slaví Vánoce třeba v Africe? 

 
KEŇA 

 
        Vánoční svátky jsou zde spíše pro turisty, pouze 12 procent 

domorodců jsou křesťané. Rodiny se schází večer 24.prosince při 
slavnostní večeři. Pak musí děti uklidit celý dům, ozdobit ho a 

připravit jídlo na příští den. Ten večer jsou všichni veselí, zpívají a 
tancují. Hloučky dětí chodí zpívat od domu k domu vánoční 

koledy a za to jsou odměňovány  drobnými mincemi. Okolo 
půlnoci se koná mše, kdy se zpívají sváteční koledy a písně. Ráno 

25.prosince je zabíjačka a maso zvířete se rozdělí mezi celou 
rodinu. Po snídani jdou lidé z vesnice do vesnice, od domu 

k domu a vzájemně si přejí veselé a šťastné Vánoce a dávají se 
drobné dárečky. Zbývající čas svátků se tráví vesele, tancuje se, jí 

a pije. 



 

 
A nebo RUSKO 

 
   

     V Rusku  oslava  Vánoc pobíhá 6. a 7. ledna. Děje se tak 
proto, ţe v této zemi převládá Pravoslavná víra. Od roku 1918 

všechny zvyky spojené s oslavou pravoslavných Vánoc a to i díky 
oficiálnímu zákazu Vánoc upadly v zapomnění. Zůstalo slavení 
vánočního stromečku- jolky, a dárky nenaděluje Jeţíšek, ale děda 

Mráz a to aţ 7. ledna ráno. Děda Mráz dárky vozí na saních a 
bydlí údajně na Čukotce. 

      Štědrovečerní večeře se skládá s palačinek s mletým masem, 
kaviáru, kachny a taštiček z nudlového těsta plněných mletým 

masem. Ze sladkostí jsou nejoblíbenější perníčky, sušenky, 
bonbony a dorty. Štědrý den slaví rodina sama, teprve aţ na 

druhý den chodí návštěvy, příbuzní a známí. 
   

A ještě JAPONSKO  
 

      Japonské Vánoce jsou ovlivněny jednak převládajícím 
náboţenstvím, kterým je budhismus, jednak komercí. Jako hlavní 

pozitivní jev je ten, ţe o těchto svátcích nikdo nechce být sám. 
Kaţdý chce slavit tyto svátky ve dvou. Hodně nezadaných se snaţí 

hledat před těmito svátky partnera, aby s ním mohli Vánoce 
oslavit. Takţe slečny a pánové vzhůru do Japonska ! Teprve aţ 

Nový rok je tradičním rodinným svátkem.  
      
      A podle jakých zvyklostí oslavíte Vánoce vy ? 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Kultura, sport, společenský život                 
 

       
Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 

 
 

20. září – Firma Top Moravia uspořádala pro hasiče a jejich 
               manţelky předváděcí akci pro zdraví, kde předváděli 

               výrobky pro zdravé spaní. 
 
16. října – členové SDH byli popřát své člence paní Zdeně  

                Habrdové k jejímu ţivotnímu jubileu. 
 

13.listopadu – výbor SDH uspořádal kulturní zájezd na Velehrad 
                       navštívili skanzen v Modré a varhanní koncert v  

                       chrámu Sv. Cyrila a Metoděje. Závěr ukončili ve  
                       vinárně s taneční zábavou. 

 
20.listopadu – Hasiči z Drnovic uspořádali 1. ročník soutěţe v  

                       uzlování mladých hasičů.Soutěţního klání se  
                      zúčastnilo 16 druţstev mladších a 23 druţstev  

                      starších. Součastně s uzlováním probíhaly doplň – 
                      kové závody ve víceboji. V uzlování naši mladší  

                      obsadili 2. místo, starší 7. místo. Ve víceboji  
                      zvítězili naši mladší a starší obsadili 9 místo. 

 
12.prosince – členové zásahové jednotky vyjeli trénovat s dýcha – 

                     cími přístroji na polygon do Dolní Roţínky, kde si 
                     vyzkoušeli psychickou a fyzickou odolnost. 
 

Váţení spoluobčané, 
     Přiblíţil se závěr roku a proto Vám chceme popřát do Nového  

roku hodně zdraví trochu štěstí a nejvíce poděkovat za to, ţe jste 
uhlídali své domovy a my nemuseli u Vás zasahovat. 

 
Přeje výbor Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

                                                                   
                                                                                  Kolofík Jan  

           
                    



Z činnosti kulturní komise 
 

Setkání důchodců 
 

 
      Uplynul rok a kulturní komise uspořádala tak jako v loňském 

roce setkání důchodců z naší obce. Akce se uskutečnila 
12.listopadu 2004 v kulturním domě ve 14 hodin. 

     Setkání předcházelo osobní pozvání všech důchodců vkusnými 
pozvánkami. Navázali jsme tak na loňskou tradici. To se vyplatilo, 

protoţe letos nám důchodci více věřili a přišlo jich mnohem více 
jako loni. Celkem  jich bylo přítomno kolem 60. 

     Co se týkalo programu byl celkem bohatý. V úvodním projevu 
starosta obce, který seznámil všechny s tím co se v obci za 

uplynulé období udělalo a co se ještě chystá do budoucna. 
Všichni si také mohli prohlédnout tři výstavní panely, na kterých 

byly fotografie z obecních akcí a všeho dění v obci. Dále s pěkným 
programem vystoupily děti z Mateřské školy ve Hvězdlicích  a ţáci 

ze školy v Brankovicích. Přednesli  básně, písně a také hru na 
flétny a kytary. 
     Celá akce se konala zdarma. Tak to bylo i s občerstvením a 

dárky. Byly připraveny chlebíčky, domácí cukroví a koláče, 
v neposlední řadě víno a káva. Kaţdý důchodce také obdrţel 

dáreček v podobě hrníčku a tuţky se znakem naší obce.K dobré 
náladě nemalou mírou přispěl také Radek Verner z Brankovic, 

který hrál a zpíval aţ do večerních hodin. 
     Všichni se bavili a tančili, k tanci se přidali i členové kulturní 

komise a pan starosta. Kdyţ zazněla skladba „Jede, jede 
mašinka“, tak houkal celý sál. 

     Kulturní komise děkuje všem důchodcům, kteří se přišli 
pobavit. Dále děkuje všem, kteří se na akci podíleli jakýmkoliv 

způsobem. 
     Váţení důchodci přejeme si, aby další setkání v roce 2005 bylo 

také takové – ne-li lepší.  
 

 
 

  
 
                                                               Leopold Závodný 

 



Ze sportovního života obce        
 

      Dění ve sportu bylo na podzim jiţ tradičně ve znamení 
podzimní části okresních soutěţí. Naše A muţstvo střídalo dobré a 

horší výkony, a tak je konečné 9. místo v okresním přeboru 
v malé kopané zaslouţené. Muţstvo skončilo s vyrovnanou bilancí 

4 výhry, 4 prohry a 5 nerozhodných výsledků. Celkové skóre po 
podzimu je aktivní 58 vstřelených a 41 obdrţených branek.  

      Výsledek mohl být lepší, ale začíná se projevovat úzká 
hráčská základna. Za to můţe částečně větší vytíţenost 

v zaměstnání, ale také menší zájem o sport v posledním období. 
       Přejeme hráčům lepší jarní část soutěţe a umístění více 

v popředí tabulky. 
 

 
     Naše B muţstvo začalo podzim impozantně, ale také doplatilo 

na menší zájem hráčů a na úzký kádr. Přitom je třeba 
vyzdvihnout, ţe ve volných termínech  naše záloha velmi účinně 

podporovala  svoje, o třídu výše hrající, kamarády. 
      I toto muţstvo má za podzim velmi vyrovnanou bilanci: 6 
vítězství, 5 proher a jedna remíza. Skóre je velmi vyrovnané 40 : 

39. Nejlepším střelcem muţstva je Laďa Němeček, který je na 3. 
místě střelců okresní třídy s 13 brankami. 

      
     Výkonný výbor SK Hvězdlice přeje hráčům obou muţstev, ale i 

všem  ostatním členům klubu klidné proţití Vánočních svátků, 
hojně dárků a v Novém roce zdraví pohodu a sportovní úspěchy. 

 
     Do konce roku pro své členy a příznivce připravil výkonný 

výbor jiţ 6. ročník turnaje v nohejbale, který se uskuteční dne 
25.12. od 9 hodin ve školní tělocvičně a 4. ročník zimního turnaje 

v malé kopané Sněhulacup 2004. Ten se uskuteční 29. 12. od 9 
hodin na hřišti za garáţemi. Na obě akce srdečně zveme. Tradiční 

občerstvení je zajištěno.(Prase je jiţ poraţeno a čeká.)      
 

 
 

 
 

                                                            Ing. Zdeněk Tejkal 
 

Kulturní kalendář Obce Hvězdlice na rok 2005 



 

 
Leden     -   22.1. taneční zábava, pořádá SK Hvězdlice 

 
Únor       -   26.2. Ostatky, pořádají hasiči NH  

 
Březen      -   Dětský karneval, pořádá kulturní komise 

 
Červen     -   Dětský den, pořádá kulturní komise, SK a hasiči 

- Pátý ročník VepřCupu spojený s letní nocí, pořádá 

SK Hvězdlice 
 

Červenec  -   Hody Staré Hvězdlice, pořádají hasiči SH 
                -   Hodová diskotéka, pořádá SK Hvězdlice 

- Hodová zábava, pořádá kulturní komise 
- Hodový fotbalový zápas s večerním posezením, 

pořádá SK Hvězdlice 
           

Říjen       -     Beseda s důchodci – kulturní komise 
- VeteránCup, malá kopaná pro starší,pořádá SK  

-  
Prosinec   -    25.12. Vánoční turnaj v nohejbale – SK Hvězdlice   

                 -   Turnaj v malé konané - SněhulaCup - SK Hvězdlice 
 

     
                                                                             

 Společenská kronika 
 
    Významné ţivotní jubileum začátkem roku 2005 oslaví naši 

spoluobčané: 
  

paní         Klvačová Věra                                      80 let 
paní         Hlaváčová Františka                            65 let 

paní         Kyprová Marie                                     75 let 
paní         Moravčíková Marie                               75 let 

paní         Němcová Marie                                    75 let 
paní         Jančáková Marie                                  60 let   

pan          Povolný Miroslav                                  60 let 
paní         Závodná Františka                               75 let 
pan          Hrazdil Rudolf                                      80 let 

pan          Dopita Jan                                           60 let 
 



paní         Ondrysková Anděla                              93 let 

paní         Rotreklová Růţena                               91 let 
paní         Duroňová Františka                             90 let 

paní         Šemorová Františka                             90 let 
paní         Zobalová Aneţka                                  85 let 

paní         Ftáčníková Marie                                 85 let 
paní         Dumová Ludmila                                 85 let 

paní         Knéslová Růţena                                 80 let 
paní         Ţemlová Olga                                      75 let 
paní         Kolářová Františka                              75 let 

paní         Baladová Bohuslava                            65 let 
 

Přejeme všem pevné zdraví a spokojenost do dalších let. 
 

 
 

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 

paní            Krobotovou Marii  
paní            Číţkovou Emilií 

paní            Bartákovou Boţenou 
panem        Matouškem Břetislavem 

paní            Šírkovou Libuší 
paní            Břízovou Eliškou 

paní            Letošovou Zdenkou 
panem        Kachlíkem Vladimírem 

 
             
 

                                              Čest jejich památce.                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                           
                                                                                                                                               



Jak si osedlat úředního šimla, aneb s občanským průkazem 

do Evropy 
 

 
Podle zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech § 14 

 je občan povinen požádat o vydání nového občanského 
průkazu do 15 pracovních dnů 

 
- po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského 

průkazu z důvodu: 1. uplynutí doby v něm vyznačené 

                                  2. ohlášením jeho ztráty nebo odcizení 
                                  3. jestliţe je občanský průkaz poškozen  

                                      tak, ţe zápisy v něm jsou nečitelné, 
                                      nebo je porušena jeho celistvost.   

- po obdrţení oddacího listu 
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 

manţelství 
- po obdrţení úmrtního listu manţela 

- po nabytí právní  moci rozhodnutí, kterým bylo změněno 
jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové 

rodné číslo 
- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu  

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla 
občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo byl 

uloţen trest zákazu pobytu 
 
Od 1. 1. 2005 je nedodržení tohoto termínu posuzováno jako 

přestupek a pokutováno !!! 
 

 
TERMÍN VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 

 
     Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu 

občanských průkazů vydaných do 31.12 1994 nejpozději do 
31.12.2005 a žádost o vydání občan předloží nejpozději  do 

30.11.2005. 
/ to znamená, ţe příští rok končí platnost všech občanských 

průkazů typu „kníţka“/. 
 

 



Vydání prvního občanského průkazu 

 
 

     O vydání prvního OP za občana mladšího 15 let ţádá jeho 
zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku, 

nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.Po dovršení 15 let věku 
si ţádá občan sám. 

K ţádosti je nutno doloţit : 
- rodný list 
- jednu fotografii 

- doklad o státním občanství, kterým je platný cestovní pas 
nebo osvědčení o státním občanství. 

 
     V případě, ţe doklad o státním občanství nemáte, musíte 

vyplnit ţádost o vydání osvědčení o státním občanství, k níţ 
předloţíte oddací list rodičů a svůj rodný list. Ţádost se postupuje 

na krajský úřad a vyřízení trvá aţ 1 měsíc. 
     O vydání osvědčení o státním občanství se ţádá také při první 

ţádosti o vydání cestovního pasu, kde je správní poplatek 100Kč. 
Teprve po získání osvědčení o státním občanství je podána  ţádost 

o vydání  občanského průkazu nebo cestovního pasu. 
 

 
 

 

Zajímavosti z obce. 

 

  Hvězdlice a chov holubů.  
 

     Je pravdou, kterou poznala nejedna generace Hvězdlických 
občanů, ţe pečení holubi v naší obci přímo do úst nelétají. Naše 

redakce si myslí, ţe je tomu tak i jinde ve světě. Aby tak mohli 
činit( ti holubi), je třeba je nejprve odchovat.  

     V naší obci se intenzivně chovu holubů věnuje pan Vratislav 
Šťastný. Jeho chovatelskou specialitou je chov Českého 

staváka.Ten je charakteristický jednak svým postojem, jednak 
způsobem letu. Jeho let, zvaný „stavění“ je charakteristický tím, 

ţe holub za letu stiskne vnější plochy křídel těsně k sobě, a to po 
celé délce, a přitom klesá dolů. 
     V sobotu 11.12.2004 se v Kolíně konala celostátní speciální 

výstava tohoto plemene.Letošní byla významnější o to, ţe od 
zaloţení klubu Českého staváka uplynulo 80. let. 



     Pan Šťastný se šlechtění tohoto plemene holuba věnuje 

spoustu let. Výstav se zúčastní od rok 1980. Za tuto dobu získal 
nejedno ocenění. V letošním roce, kromě umístění na druhém 

místě, získal i pohár za dlouholeté prošlechťování tohoto plemene 
holubů.  

     Takţe aţ uvidíte někde v odborné publikaci obrázek holuba  se 
jménem Český stavák „ modrý kapratý sedlatý“ vězte, ţe na 

vyšlechtění tohoto speciálního typu má zásluhu pan Šťastný.        
 

Česká televize ve Hvězdlicích. 

 
     Ač se to zdá téměř nemoţné, navštívila naši obec televize. Stalo 

se tak 14. prosince letošního roku. Objektem zájmu brněnských 
filmařů byla místní fara a prostranství okolo kostela. Kdo z Vás 

měl čas mohl se z nevelké dálky podívat na to jak takové natáčení 
probíhá. Ti z vás, co dobře vidí, mohli spatřit i některé známé 

herce. A kdeţe bude tato část naší obce k vidění ? No přece 
v seriálu Brněnské televize „Četnické humoresky“. Jediné co naše 

redakce nezjistila je termín, kdy bude seriál v televizi uveden. 
 

Hvězdlická Viagra. 
 

     Moţná se budete divit, ale Hvězdlice se zanedlouho proslaví i 
ve světě medicíny. Jednomu z našich občanů se podařilo náhodou 

učinit objev hodný Guinessovy knihy rekordů. Při vhodné 
kombinaci léčiv (zatím jde o výrobní tajemství), pouţívaných 

běţně na nachlazení a virózu, dosáhl náš experimentátor 
nečekaného účinku. V příštím čísle Vám sdělíme podrobnou 
recepturu. Účinek je zaručený. Vyskytnou-li se nějaké neţádoucí 

příznaky, konzultujte je s vašim lékařem, lékárníkem, nejlépe 
však  s manţelkou.       

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Povánoční hubnutí 
 

      

    V minulých číslech zpravoaje jsme se Vám pomocí našich 

receptů snaţili poradit jak přibrat. Protoţe na Vánoce si u mlných 
stolů poradíte i bez nás, chceme Vám pro změnu poradit jak 

zhubnout.  
Hubnutí pomocí jídelníčku? 

     Je důleţité načasovat si den. Jíst 6x denně a rozdělit se 
stravování na bílkoviny a cukry. 

 
Snídaně 

 
      Snídáme zásadně cukry , protoţe právě cukry nás po ránu 

nastartují. Naopak bílkoviny náš metabolismus zpomalují, proto 
si je dáváme v jiném časovém úseku. Cukry jsou všem dostupné. 

Patří mezi ně ovoce – banány, jablka, dále pak rýţe, rozinky, 
skořice, med. 

 
Svačina 

     Ke svačině patří odvodňovací ovoce jako například kiwi, 
ananas, grep, pomeranč. Dále pak lehčí rýţové chleby, piškoty, 

musli tyčinky. 
 

Oběd 
     K obědu se můţeme dát bílkoviny, které potřebujeme jako 
stavební látku. Dále také syrovou zeleninu, nejlepší je salátová 

okurky. Maso nejlépe kuřecí, krůtí prsa, králičí maso a maso 
z nutrie. 

Svačina 
 

     Ke svačině doporučujeme lehké cukry jako je kiwi, ananas, 
grep nebo musli tyčinka, ovšem pozor, nesmí být s polevou. 

 
Večeře 

     K večeři patří jedině bílkoviny. Večeří se čistíme, takţe ţádné 
těstoviny ani rýţi. Smíme dušenou zeleninu – špenát, kapustu, 

jako dresink pouţít bílý jogurt s křenem. Povoleno je také vejce, 
ale jen bílek. K tomu se dáme třeba tuňáka ve vlastní šťávě, krabí 

tyčinky, rybí filé na vodě bez soli. 
 

Co můžeme a nesmíme pít? 



 

     Měli bychom vypít denně 4 litry vody bez bublinek. Kávu a čaj 
můţeme, ale doporučujeme spíše po ránu. Zkuste také vodu 

s citrónovou šťávou. 
Alkoholické nápoje – maximálně sklenku střiku z bílého vína či 

sektu. O něco horší je střik z červeného vína, dále pak červené 
víno, ještě horší je pivo, a co by se nemělo vůbec pít jsou všechny 

destiláty. 
 
 

Za jak dlouho se objeví první výsledky a kolik zhubneme? 
 

     Je to samozřejmě individuální, ale první výsledky lze 
registrovat jiţ za 14 dní. 

Touto dělenou stravou se dá zhubnout 15 kg za dva měsíce. 
     A poslední rada redakce je: Můţe dojít horší doba a potom 

tlustí budou hubení a hubení budou studení. A to by ţádný z Vás 
neměl v období Vánoc riskovat. 

                                                                        
      A protoţe rok 2004 nám dá zanedlouho vale, je nezbytné se 

připravit i na to co bude „Den poté.“ 
     Většina  z nás se probudí do nového roku 2005 s jasnou myslí 

a bystrým zrakem Pro  ty ostatní je  zde několik rad našeho 
externího spolupracovníka O.J. jak porazit opici. 

      Zásadně opici neporáţíme autem. Je totiţ věčná a doprovází 
lidstvo jiţ od doby vynálezu alkoholu, takţe se nám ji nepodaří 

přejet. Na tento problém se musí od lesa. Jsou pouze dvě zásadní 
metody: 
Metoda A- dražší. Slepičí polévka. Probudí vás z letargie a posílí 

ţaludek. Problémem ovšem můţe být skutečnost, ţe soused 
zapomněl ráno otevřít dvířka od kurníku, a slepici tudíţ není kde 

koupit. 
     Tato metoda má i levnější variantu, kterou je polévka 

česnečka. Zde nedoporučujeme česnek čínský, který je k dostání 
v supermarketech, ale klasický český, popřípadě českoruský 

paličák. Nevýhodou této metody je, ţe je třeba česnek se zahrádky 
sklidit a to nejlépe v srpnu. Na Nový rok můţe leţet sníh a většina 

z nás nedokáţe to co srnka,  kopýtkem hrabat ve sněhu. 
Metoda B- levnější. Začít znovu. Novoroční opice Vás přijde 

maximálně na třetinu ceny té původní silvestrovské. Problém 
s opicí je tak vyřešen tzv. Indickou metodou, bude vyřešen „indy“. 

 



     A na závěr rada nejlepší a metoda nejúčinnější, a tou je ranní 

PPP. To znamená pivo první záchrany. Na značce tolik nezáleţí, 
spíš na tom, aby bylo pouze jedno, protoţe pak přecházíte plynule 

do reţimu metody B. 
 

Aby Vás podobné problémy nepotkaly vám přeje Váš O.J.       
      

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

Redakce Hvězdlického zpravodaje Vám přeje klidné 
prožití Vánočních svátků s Vašimi blízkými  a hodně 
zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i 
společenském životě v novém roce 
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