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 Vážení čtenáři Hvězdlického zpravodaje. Otevíráte první číslo 
ročníku 2005. Do vašich domácností se dostává  těsně před 
svátky jara, Velikonocemi. Třebaže to ještě před několika málo 
dny vypadalo, že letos půjde mužská část populace na pomlázku 
v kožichu, a slabší jedinci budou dopravováni domů na saních, 
jaro je tady.  
 Začalo v neděli 20. března ve 13 hodin 33 minut. Ale ještě 
před tím než začalo, společně s Josefem, který měl 19. března 
svátek a pranostikou s tímto dnem spojenou, lámalo nejen ledy, 
ale dokázalo paprsky slunce rozpustit skoro všechen sníh. A že ho 
nebylo málo! Přicházející jaro je velmi těsně spojeno 
s Velikonocemi a jejich zvyky. Co o nich víme? 
  
Obyčeje a zvyky o velikonocích 
 Postní doba je doba 6 neděl před velikonocemi. Začíná 
popeleční středou-světí se popel z ratolestí, které byly posvěceny 
uplynulý rok na Květnou neděli. Méně známý je pytlový čtvrtek, 
který následuje a kdy se dojídaly masopustní zbytky. Byla to 
jakási „hodokvasná prodloužená“, to znamenalo, že po masopustě 
se všechno zbylé jídlo snědlo-zpytlovalo. 
Názvy následujících postních nedělí jsou již více známy: 
1. Černá, 2. Pražná, 3. Kýchavá, 4. Družebná, 5. Smrtná, 
6. Květná 
 
A je tu velikonoční týden, který začíná právě Květnou nedělí. 
 
Modré pondělí (někteří je mají celoročně) 
 
Šedivé úterý to bývá i během roku tehdy, když se to na modré 
 pondělí přežene s některými radovánkami.) 
 
Škaredá středa ( je odvozena od toho, že prý se Jidáš škaredil/ 
                           /mračil/ na Krista. Kdo se škaredí tento den,                
                           mračí se pak po celý rok. A že takových lidí  
 denně potkáváme spoustu?) 
 
Zelený čtvrtek (pekly se Jidáše, na znamení toho, že se Jidáš  
 po zradě Krista oběsil, zvony odlétají do Říma.) 
 
Velký pátek (den velkého smutku, nekonaly se mše, nepraco- 
                           valo se na poli ani v sadě, aby se nehýbalo se  
                           zemí.) 



 
Bílá sobota        (den svěcení ohně, vrátily se zvony z Říma, bílilo 
 se a uklízelo, pekly mazance a beránci, pletly se 
 pomlázky. Tímto dnem končí čtyřicetidenní 
 půst. 
Neděle Boží hod velikonoční - svěcení všech velikonoč- 
 ních pokrmů, hlavně vajec a jejich dělení všem 
 u stolu. 
Pondělí velikonoční (den spojený s pomlázkou a hodováním.) 
                                 A vyšlehání? To aby se ženským vyhnaly  
                                 blechy a  nebyly líné.) 
                     
 A co Vám na Velikonoce, ale i v dalším životě přeje redakce 
zpravodaje? Hodně Květných nedělí, málo modrých pondělků, 
ještě méně šedivých úterků, žádnou škaredou středu, zelenou ve 
vašem snažení nejen na Zelený čtvrtek,  po celý rok čas na klid a 
rozjímání jako se to dělá na Velký pátek, myšlenky radostné jak 
při oslavách křesťanské Bílé soboty, požehnání všeho, co si prací 
vydobudete, tak jak se žehnají pokrmy o Božím hodu 
velikonočním a všem hodně vytrvalosti a úderné síly, jak při 
pomlázce na pondělí velikonoční. 
 
 
O čem se v tomto čísle zpravodaje ještě dočtete? 
 
Pokračování  v povídání o historii Zdravé vody od V. Čamka 
Tradiční slovo starosty. 
Z jednání vašich volených zástupců, včetně hospodaření obce 
v roce 2004. 
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.  
Společenskou rubriku. 
Oznámení obecního úřadu. 
 
 
Historie Hvězdlic - Zdravá Voda 
 Znovu se vracíme k historii místní části Hvězdlic- Zdravé 
vodě. Pro pořádek si některá fakta zopakujeme. 
  Nové Hvězdlice mají zajímavější historii než většina okolních 
obcí. Spolu se Starými Hvězdlicemi nacházíme zde pět 
historických objektů, šestý je ještě odlišnější zvláštnost, osada 
Zdravá Voda, bývalé lázně. 



 Lázně mají minulost, ale prameny pitné vody dnes životní 
význam pro obyvatele blízkého okolí. Bylo by dobré seznámit naše 
obyvatele v několika kapitolách s řadou zajímavostí, někdy snad i 
podrobných. Přesná poloha osady, vlastní místo lázně, její 
kapličky též zmizelé, popis pramenité vody z r. 1733, dnešní 
odborný chemický rozbor, provoz lázní a jejich úpadek. Nakonec 
další též jen přechodný ekonomický význam : zemní plyn. 
 Nejstarší veřejná zpráva je knížka od Ambroze Viléma 
Buntsche, doktora medicíny a filosofie. Vydal ji v Brně tiskem 
Jakub Max.Svoboda v r.1733. Spis je německý, věnovaný opatu 
Zirklovi v klášteře augustiniánů v Brně, neboť hvězdlické zboží 
náleželo od roku 1411 tomuto řádu. 
 Čteme tam : Das in gemein genannteheilige Wasser ... nahe 
an Wieslitz gelegenen Gesund-Baad,.../ O obecně zvané svaté 
vodě,... blízko u Hvězdlic ležící Zdravé lázni,.../. Ze spisku je 
jasné, že se tam už dříve využíval pramen vody k léčení. Doktor 
von Buntsch popisuje dva, na prst silné prameny studené 
křišťálové vody, které se nikdy nezmenšují a nikdy nezamrzají. 
Voda stéká do vyzděné čtyřhranné studny, odkud se dále 
přečerpávala do lázeňského domu naproti přes potoční koryto. 
Dům byl výstavný, v něm ohřívárna. 
 V jeho prostorách byly zařízeny světnice na koupání i pro 
pohodlný pobyt. Hosté byli obsluhování jídlem i nápojem. Po lázni 
se mohli v příjemné krajině procházet nebo si vyjet. 
 V úvodu bylo psáno o článku brněnského kanovníka Jana 
Tenory, který byl dříve farářem ve Chvalkovicích. Ten v roce 1927 
napsal, že nejstarší zpráva o lázni ve Hvězdlicích je z r.1733. Je to 
německý spisek lékaře Ambroze Viléma von Buntsch. 
 Podle tehdejších zkušeností o rozborech vody zkoumal 
pramen ve Zdravé Vodě a označil jej jako čistý, čirý, lehký, 
pročišťující. Železitých prvků neshledal, ani sírových ve 
znamenající míře. 
Výbornost vody a účinnost její u hostí, kteří nemocní a bídní 
přicházeli a zdraví odcházeli, připisoval tomu, že voda byla lehká, 
příjemně pitelná a že zůstávala stejná, neslábnoucí. Proto ji 
doporučoval u lidí cholerických a melancholických, při křeči a 
hostci, při bolestech střevních a vnitřních, při nečistotě a návalu 
krve - ale prohlašoval ji za nebezpečnou při vysílení a mdlobách, 
při otocích a ztvrdlinách, při zeslábnutí těla po těžkých nemocech. 
 Když kronikář došel  dnes ke starému rozboru, dal si určit 
složení vody z jejich pramene - Novákova - vzdálenost dvě desítky 



metrů od starého Habrdova. Podle návodu odebranou vodu zanesl 
do Okresní hygienické stanice ve Vyškově. Nález měl podle ČSN :  
pH 7,5                                  fosforečnany         0 mg 
tvrdost     3,4-4,6 mol          amoniak                0 mg 
dusitany       0,01 mg           vápník (Ca)        136 mg 
dusičnany    8,9 mg            hořčík  (Mg)         19 mg 
chloridy      17,7 mg            železo                    0 mg 
                                             mangan                 0 mg  
 Tedy voda nezávadná, vhodná pro každého, i pro kojence. A 
tu jezdíval si nabrat leckdo, i z Pavlovic, Dobročkovic, Dr. O. 
Šípek atd. 
 Lázeň sloužila k rehabilitaci osob oslabených lehčími 
nemocemi různé diagnózy. Lázní se mělo používat tak dlouho, jak 
lékař předepíše, nejvíce však 24 krát, nejlépe na jaře a na podzim, 
v lázni se mělo tak dlouho zůstat, jak kdo vydrží. přitom 
nezapomínal doktor Buntsch předepisovat přiměřenou 
životosprávu. Doporučoval polévky, ovoce, jablka dušená. 
Nádherně se voda hodí na kávu a čaj. 
 V období protireformace se stavěly poutní kostely, u vodních 
pramenů kapličky. (Byly u všech tří Zdravých Vod : zde, u 
Pačlavic, u Žarošic). Zdejší dřevěná kaplička se téměř  r. 1733 
rozpadala. Probošt Andreas Zirkel projevil ochotu postavit novou 
zděnou kapli. V dubnu dostal povolení vysvětit ji na svatého 
Floriána, ale až 30.8.1735 je dostal definitivně, ale zůstala tu jen 
stará opravená. její místo bylo mezi domem lázeňským a 
pramenem. 
 Zděná nová kaple byla vysvěcena až za opata Matouše 
Pertschera 1755. Tomáš Král, farář ze Švábenic, který lázně zde 
užíval, přispěl na ni 100 zl. Nebyla veřejná, ale přece jen se tam 
sloužívala mše svatá. Byl v ní oltář, na něm svatostánek,  nad 
ním červený kříž. Od hostů měla kaple vlastní  jmění. V 80. letech 
začala i tato kaple chátrat, když vrchnost neměla zájem na 
lázeňském domě. 
 Roku 1780 se zde objevuje tzv. osada tří : " Lázeň" s číslem 
81, naproti č. 83 (dnes Trávníčkovo) a č. 82 kousek výše u potoka          
(nedávno Habrdovo). 
     O dalším osudu Zdravé vody někdy příště. 
 
 
 
 



 Slovo starosty 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 začátek nového roku nám nabídl teplé počasí, které nám 
vydrželo skoro až do konce ledna. Koncem ledna napadl sníh se 
kterým se potýkáme ještě teď při jeho odklízení z chodníků a 
ploch, na kterých zůstal ušlapaný a namrzlý. 
 Místní komunikace byly průběžně čištěny od sněhu a 
sypány pískem tak, aby byly alespoň trochu schůdné a sjízdné. S 
úklidem sněhu z veřejných chodníků nám pomáhali naši občané, 
za což jim patří vřelé poděkování,  ale našli se i takoví občané, 
kteří neustále telefonovali  proč nemají odhrnutý sníh z jejich 
cesty (cesta od DD Mlčouškovému) a chodníky, které byly 
zahrnuty sněhem ze silnice. 
  Přes velké množství napadeného sněhu, který nebyl již kam 
hrnout se podařilo zvládnout vždy odvoz domovních odpadů. 
Taktéž chci poděkovat za pochopení těm občanům, kteří si  z 
vedlejších úseků  svezli popelnice na přístupná místa. Dále děkuji 
ZP Hvězdlice a.s. a jejímu pracovníkovi, který prováděl zimní 
údržbu místních komunikací v obou částech obce. 
 Zima nám již končí a 21.3.  uvítáme jaro. Jaké bude? 
Příroda nám již na to sama  odpoví. Jakmile oschnou plochy 
budeme provádět úklid po obci. Pracovníci na veřejně prospěšné 
práce již nastoupili. Běžná údržba po obci bude prováděna tak 
jako každým rokem. Opravy veřejného osvětlení se budou 
provádět 1x měsíčně.Velkoobjemové kontejnery pro jarní úklid 
budou přistaveny 8.9.10. dubna na stálých místech. 
 První větší akcí bude položení kanalizace v ulici od Zdravé 
Vody, která by měla zabránit povrchové vodě vniknout do obce. 
Další akcí bude urovnání terénu po vodovodu v ulici ve Křébě. 
Na akce, na které jsme v letošním roce požádali o dotace jsme 
doposud žádné dotace neobdrželi. O tomto se dozvíme až koncem 
dubna. 
  Jak bude pěkné počasí započneme s výsadbou stromků na 
pozemku u Knapového a osejeme celou plochu trávou. Dále bude 
oseta plocha u kostela. V dalších pracích se bude pokračovat dle 
daných možností. 
 Začátkem tohoto roku ČSŽ obnovil svoji činnost, což jistě 
přispěje k dalšímu oživení kulturního dění v obci. 
 Koncem roku uspořádal SK Hvězdlice dva turnaje a taktéž 
tradiční lednovou zábavu. SDH Staré Hvězdlice uspořádal po 



vánocích turnaj v kuželkách a opět připravují velikonoční turnaj 
v kuželkách, který by měl být, pokud počasí dovolí, 26.3.. SDH 
Nové Hvězdlice připravil tradiční ostatkový průvod po obci a 
večerní ostatkovou zábavu. Všem pořadatelům děkuji za jejich 
obětavou práci s přípravou všech akcí a věřím, že i nadále vydrží 
organizace při chuti a budou pokračovat  ve svých aktivitách a 
další organizace se k nim určitě připojí. 
 Vážení spoluobčané, přichází čas velikonoční, tak Vám všem 
přeji krásné prožití těchto svátků a pořádnou pomlázku. 
 
 

                                                                     Alois Kadlec 
                                                       starosta                                                                       

 
 
 
 
Z jednání zastupitelstva obce 
 
 Zastupitelstvo obce Hvězdlice na svých zasedáních  
dne 25. 2. a 16. 3. 2005 mimo jiné schválilo: 
 

1) rozpočtové opatření č. 1/20005, kde se zvyšují příjmy i 
výdaje obce o Kč 47.300 

2) výsledek inventarizace majetku  obce Hvězdlice k 31. 12. 
2004 

3) nařízení Rady obce Hvězdlice č.1/2005 o ceně vody 
z obecního vodovodu ve výši 17 Kč/ m3 od 1. 1. 2005  

4) nařízení Rady obce Hvězdlice č. 2/2005 o výši poplatku za 
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací ( stočné) 

5) zprávu o přezkumu hospodaření obce Hvězdlice za rok 2004 
6) závěrečný účet obce Hvězdlice roku 2004 
7) přidělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti obce 

roku 2004 do příjmů obce ve výši Kč 97.605,06 
8) rozpočtové opatření č. 2/2005, kde se zvyšují příjmy i výdaje 

obce Hvězdlice o Kč 97.600 
9) provádění výměny žárovek ve veřejném osvětlení v celé obci  

     jedenkrát měsíčně 
 
 
 
 



 
Hodnotící zpráva finančního hospodaření obce Hvězdlice za 

rok 2004 
/ závěrečný účet/ 

 
                                                rozpočet v tis. Kč   skutečnost v Kč 
Příjmy: 
 
Daně z příjmů fyzických osob         989                     1.106.239,00 
Daně z příjmů právnických osob      20                         905.105,-- 
Daň z přidané hodnoty                1.293                       1.313.821,- 
Poplatek za likvidaci TKO,daně       210                         214.074,-- 
Ostatní daně a správní poplatky       21                           27.520,-- 
Daň z nemovitostí                           585                        396.124,-- 
Příjmy z vlastní činnosti                    52,4                       55.344,-- 
Příjmy z úroků                                    5                           4.545,60 
Ostatní nedaňové příjmy                 117                         136.638,- 
Příjmy z prodeje pozemků                                               12.130,-- 
Dotace na volby                               39                        38.924,70 
Dotace v rámci SVD                        40,6                      40.600,-- 
Dotace na VPP                               235                      234.863,-- 
Dotace z kraje                             1.071,2                1.071.190,--        
Převody z vlastních fondů                                            77.212,40 
Investiční dotace                         1.100                   1.100.000,-- 
Příjmy celkem                         6.478,2              6.734.330,70        
 
Vyhodnocení příjmů: 
 
 Daňové příjmy obce Hvězdlice za rok 2004 tvořily převody 
těchto daní z Finančního úřadu Vyškov: daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ, daň 
z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů 
právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí. 
 Z místních poplatků obec vybrala tyto poplatky: poplatek ze 
psa / 9 tis. Kč/, poplatek za TKO / 208,2 tis.Kč/, poplatek za 
užívání veřejného prostranství / 8,2 tis.Kč/. 
 Ze správních poplatků to bylo ověřování podpisů a fotokopií 
listin, přihlašování k trvalému pobytu a stavební povolení. 
Vlastní příjmy tvořily hřbitovní poplatky, pronájmy popelnic a 
kopírování. 
 Obec obdržela tyto dotace: 
- v rámci státní vyrovnávací dotace / provoz OÚ/        40,6 tis. Kč 



- na volby do Evropského parlamentu                         19    tis. Kč 
- na volby do krajských zastupitelstev                         20    tis.Kč 
- na veřejně prospěšné práce                                    206,8 tis. Kč  
- na turistická odpočívadla                                       100    tis. Kč 
- na školství – MŠ                                                     430    tis. Kč 
na chodníky k faře                                                      79    tis. Kč 
- na rekonstrukci budovy obecního úřadu             1.000     tis. Kč 
     Obec převedla dále do svých příjmů přebytek hospodaření 
z vlastní hospodářské činnosti ve výši Kč 77.212,40. 
 
 
 
                                                              
Výdaje : 
                                          rozpočet v tis. Kč      skutečnost v Kč. 
Silnice                                        183,7                   60.966,50 
Chodníky, odpočívadla                548                    527.902,-- 
Dopravní obslužnost                    20                      13.983,-- 
Pitná voda                                 343,3                  342.876,-- 
Kanalizace                                 350                                                 
Rybník                                        84                       49.185,-- 
Mateřská škola                          731                     696.746,30 
Základní školy                           161,3                  160.279,-- 
Školní jídelna                            159                     126.501,80 
Knihovna                                    23                       22.326,26 
Kulturní komise                          20                       18.811,80 
Kulturní památky                       80,8                     80.383,50 
Rozhlas a televize                          2                          1.344,-- 
SPOZ                                          20                        17 .750,-- 
Tělocvična                                   26                        25.382,40 
SK, hřiště                                    28,8                     25.045,-- 
Veřejné osvětlení                        140                     121.573,60 
Hřbitov                                        10                         9.405,-- 
Komunální služby, VPP, obec     447                     358.069,57 
Nebezpečné odpady                      20                         7.695,90 
TKO                                           230                     177.016,10  
Veřejná zeleň                               50                       42.471,50 
Domovy důchodců                         3                         3.000,-- 
Ochrana obyvatelstva                    2,4                       2.400,-- 
Hasiči                                        139,2                   129.116,07 
Zastupitelstvo                            726                      722.876,-- 
Volby                                           39                        38.881,-- 



Místní správa                          2.204,5                2.165.523,82 
 
Výdaje celkem                      6.792                  5.947.511,12 
  
 
Vyhodnocení výdajů: 
 
 V kapitole silnice obec opravila na základě přijaté dotace 
z JMK Brno část komunikace zničené povodní v červnu 2004. 
Dále obec zbudovala turistická odpočívadla v obou částech obce a 
chodník kolem fary a kostela. I tyto akce byly podpořeny státní 
dotací. 
 V dopravní obslužnosti byly hrazeny faktury za autobusové 
spoje, které vykazují ztrátu. 
 V kapitole pitná voda bylo zbudováno připojení na 
skupinový vodovod „Nesovická větev“. 
 Na opravu kanalizace obec obdržela dotaci z JMK Brno, 
kterou však použije až v roce 2005 kvůli nepříznivým 
povětrnostním podmínkám na konci roku 2004. Tato oprava se 
též týká odstranění povodňových škod. 
 Pod rybníkem byly vykoupeny některé pozemky. 
 V mateřské škole a školní jídelně byly jen běžné výdaje na 
provoz a mzdy-je to příspěvková organizace obce. 
Obce Brankovice, Bučovice, Bohdalice a Vyškov obrdželi školné 
na děti dojíždějící z Hvězdlic do těchto základních škol. 
 V knihovně jen běžné výdaje na provoz a internet. 
 Na činnost kulturní komise výdaje na provedení některých 
akcí / dětský karneval, dětský den,hodová zábava, beseda 
s důchodci/. 
 Na kulturní památky byly výdaje spojené s opravou křídla 
ve Starém dvoře od Domova důchodců v roce 2003/ úhrada 
faktury a v roce 2004/ a zpracování studie na opravu mokré 
zídky u sv.Augustýna. 
 SPOZ měl výdaje spojené s kulatými výročími občanů – 
dárkové balíčky, blahopřání, kytice apod. 
 V tělocvičně běžné výdaje na provoz a úklid. 
SK a hřiště též běžné výdaje na činnost a poskytnutí neinv. 
dotací. 
 Ve veřejném osvětlení výdaje na nákup žárovek, spotřebu 
elektřiny a mzdu za opravy údržbu. 
 Na hřbitově výdaje za sečení, úklid, drobné opravy. 



 V kapitole komunální služby jsou zahrnuty výdaje na mzdy 
pracovníků na veřejně prospěšné práce, opravy a údržby na celém 
území obce, opravy obecních strojů, benzín , pojištění obce apod. 
Nebezpečné odpady a TKO odváží z obce firma Respono,a.s. 
Vyškov a její činnost je hrazena z této kapitoly. 
 Výdaje na údržbu veřejné zeleně tvoří spotřebovaný benzin 
do sekaček, opravy a údržba sekaček, hnojiva, materiál na opravy 
křovinořezů. 
 Obec poskytla Domovu důchodců Hvězdlice příspěvek u 
příležitosti konání oslav 80 let vzniku DD. 
 U hasičů byly též běžné výdaje na jejich činnost, na základě 
obdržené dotace bylo zakoupeno s přispěním obce plovoucí 
čerpadlo a ochranné hasičské kabáty. 
 Proběhly dvoje volby: 1. do Evropského parlamentu 

                 2. do Zastupitelstva kraje, na které 
   obec též obdržela dotace z JMK      

 V kapitole Zastupitelstvo a Místní správa běžné výdaje na 
provoz obecního úřadu, mzdy, energie  je zde také zahrnuta 
celková rekonstrukce budovy Obecního úřadu, která byla 
uskutečněna na finanční podpory Ministerstva financí. 
 
 

 

Události v kultuře 
 

 

 Vzhledem k tomu, že loňský společenský večer se skupinou 
Chameleon byl občany přijat poměrně dobře, uspořádali jsme 22. 
ledna letošního roku jeho druhé pokračování. S potěšením musím 
konstatovat, že byl navštívený téměř stejným počtem lidí. Podařilo 
se, i přes počáteční problémy,  zajistit i hodnotné ceny,kterých 
bylo jen o něco méně než v loňském roce. Hlavní cenou pak byla 
HIFI věž. A ti co vydrželi zhruba do třetí hodiny ranní, mohli vidět 
na vlastní oči předávání jedné z větších cen (velkoobjemový balík 
slámy) šťastnému výherci přímo do domovních dveří. 
 Poděkování patří všem organizátorům a spolupracovníkům. 
Velký dík sponzorům, firmám i jednotlivcům. 
 Doufám, že se příští rok na třetím společenském večeru 
znovu všichni uvidíme.     
                                
 

                                                                    Ing. Zdeněk Tejkal 



 
 Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 
 
17. prosince – členové zásahové jednotky provedli ve  Křébě   
                      skácení dvou kusů smrků, které ohrožovaly  
   rodinný domek. 
 
15. ledna – hasiči zahájili svou činnost Výroční valnou  
                      hromadou, kde zvolili nový výbor na dalších pět 
   let schválili plán práce na rok 2005. 
 
28. ledna – se členové výboru zúčastnili Okrskové schůze v  
 Uhřicích, kde provedli volbu nového vedení na    
 pětileté období a zhodnotili celoroční práci ve  
 ve sborech. 
 
4. února – Hasičský záchranný sbor ve Vyškově uspořádal 
 pro strojníky školení s testy odborné spůsobilosti. 
 
11.-12. února – HZS Jihomoravského kraje ve Vyškově pořádal  
  odbornou přípravu k prodloužení platnosti 
 odborné způsobilosti velitelů a velitelů družstev 
 jednotek sborů dobrovolných hasičů. 
 
26. února – sice se zpožděním ale přece vyšel do ulic  
 padesátičlenný průvod masek v čele s medvědem. 
 Nechyběla v něm dechová hudba 
 „PODBORANKA“, která udávala svižné tempo jak 
 maskám tak hostům večer na taneční zábavě. I 
 přes menší účast byla nálada veselá. 
 
4. března – mladí hasiči se svými vedoucími navštívili  
 Aquapark ve Vyškově, kde si zaplavali v bazénu.  
 
18.-19. března –členové zásahové jednotky byli v pátek odpoledne 
 povoláni do Uhřic, kde pomáhali občanovi u  
 rybníka s vodou, která ohrožovala jeho dům. V 18                       
 hod. byli povoláni do Brankovic, kde čerpali vodu  
 ze sklepů rodinných domů a ze zatopených 
 zahrad celou noc až do sobotního poledne. Po 
 příjezdu domů ještě vyjeli s cisternou umývat 
 zablácenou silnic do Starých Hvězdlic. Tohoto 



 dění se zúčastnili tito hasiči: Stenchlák Lubomír, 
 Šimeček František, Vítek Jan, Plhal František, 
 Klíma Šimon a Kolofík Jan.     
                         
                                     

                                                                        Kolofík Jan 
 
 
Ze sportovního života obce  
 

 

7. ročník vánočního turnaje v nohejbale 
 

 Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí již sedmý ročník 
turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho šest tříčlenných 
družstev,většinou složených ze členů našeho sportovního klubu. 
 Na prvním místě se již tradičně umístilo družstvo ve složení: 
Zdeněk Bárta, Vladimír Bárta ml.,Petr Etien Handlíř. 
 Na druhém, tak, jako v loňském ročníku, mužstvo ve složení: 
Ivoš Lukša, Aleš P. Spáčil a Ivan Drbal. 
 Na třetím místě pak mužstvo ve složení: Hubert Zubík, 
Luboš Stenchlák a Jarek Vala. 
 Putovního bažanta, jehož náplň se sice brzy vypila do 
příštího ročníku naplní družstvo ve složení Ing. Zdeněk Tejkal, 
Pavel Habrda a Michal Pospíšil. 
 Všichni se dobře bavili, takže nejhůře skončil již tradičně 
pašík, byl bez milosti sněden a plechy dočista vylízány.  
 Poslední akcí roku 2003 byl: 
 
 

4. ročník Sněhula cupu 
 
 Další tradiční akcí pořádanou našim Sportovním klubem je 
zimní turnaj v malé kopané. Tak, jako v loňském roce se ho 
zúčastnilo pět mužstev ( Hvězdlice , Huberts Vyškov, Drnovice, 
Račice , Veterans Vyškov )a jeden pašík v kotli .Mužstva sehrála 
turnaj systémem „ každý s každým“. Diváci, kteří se i přes 
mrazivé počasí sešli, mohli vidět velmi kvalitní a napínavá utkání. 
 Vítězi turnaje se stalo mužstvo TJ Drnovice které přijelo ve 
velmi silné sestavě. Předvedenou hrou si přízeň diváků získalo 
mužstvo veteránů Vyškov, poskládané skutečně z hráčů celého 



okresu. Naše mužstvo neobhájilo loňské prvenství a po 
nepřesvědčivých výkonech skončilo až čtvrté.  
 
     Konečná tabulka: 

1. TJ Drnovce 8 bodů 
2. Huberts Vyškov 6 bodů 
3. Veterans Vyškov 6 bodů (zde rozhodovalo skóre)  
4. SK Hvězdlice 5 bodů 
5. TJ Račice 0 bodů 

      
 O umístění na druhém a třetím místě rozhodla jedna 
obdržená branka navíc u mužstva veteránů. 
 Mužstva si za předvedenou hru zasloužila potlesk na 
otevřené scéně. Největší pochvalu však zaslouží vrchní kotelník 
Olin Janalík. O jeho kvalitní kuchařské práci svědčí fakt, že po 
ukončení turnaje po něm zůstalo u kotle pouze několik čistě 
ohlodaných kostí. A oproti loňskému ročníku jsme zaznamenali i 
nárůst spotřeby masa. Bylo ho dva kotle. Poctivě také pracovala  
svařovna teplých nápojů . 

 
 Z nesportovních akcí jsme se sešli  19. února  na Valné 
hromadě, z které vyplynuly tři hlavní oblasti naší činnosti na rok 
2004: 

1. dokončit  ve spolupráci s obcí úpravy sportovního areálu 
2. zapojit členy i ostatní mládež do sportovních akcí 
3. oživit kulturní kalendář obce některými společenskými 

akcemi 
 
                                                                      Ing. Zdeněk Tejkal 

 
Z činnosti kulturní komise. 
  
 

Komorní hudba ve Hvězdlicích 
 
 Již potřetí k nám zavítal „Komorní orchestr“ z Kyjova. Toto 
hudební těleso čítá asi kolem dvaceti vesměs mladých hudebníků, 
absolventů lidové školy umění. 
 Předvádí lehkou komorní hudbu předních hudebních 
skladatelů vážné hudby. Mladí hudebníci hrají s opravdovou 



procítěností. Velká škoda, že tento žánr hudby si zatím nenašel u 
našich občanů pozornost, kterou by si jistě zasloužil. 
 „Co není, může být a snad příště se nás sejde o něco více“, 
prohlásil sám vedoucí orchestru, ing. Jan Sáraz. 
 Koncert se konal v sobotu 8. ledna 2005 v přísálí kulturního 
domu v Nových Hvězdlicích a sešlo se na něm 15 posluchačů, 
kterým za účast děkujeme. 
 
 
Dětský karneval 
 
 Na svátek Josefa, tj. 19. 3. 2005 ve 14,00 hodin se vydaly 
děti i se svými rodiči do sálu kulturního domu v Nových 
Hvězdlicích na již tradiční dětský karneval. 
 Hned po uvítání všech přítomných se ujaly řízení karnevalu 
děvčata dvě Lenky, Jitka a Martina, které s dětmi tančily, 
soutěžily a zabezpečovaly tak zábavu pro děti při hudbě po celou 
dobu karnevalu. 
 Byla připravena i bohatá tombola a každé dítě po zakoupení 
obálky s losy vyhrálo některou ze 130 připravených cen. 
Děti se při tomto veselí také mohly zdarma posilnit u stolku 
s připravenými limonádami a cukrovinkami. 
  Pro dospělé byl zřízen bufet, kde si mohli zakoupit kávu a 
drobné občerstvení. 
 Celá tato akce by se nemohla uskutečnit bez přispění 
sponzorů, kterým touto cestou kulturní komise obce Hvězdlice 
děkuje za dary i finanční prostředky. 
 Ukončení karnevalu bylo v 17,00 hodin.  
 
 

                                                                 Leopold Závodný 
 
                                                                                              
Místní knihovna             
 
Vážení občané, 
dovolujeme si Vás pozvat do místní knihovny, která se nachází v  
prostorách bývalé základní školy. 
 Otevřeno je každou neděli od 10 – 12 hodin.  
Můžete si vybrat z 3737 knih, z toho 772 naučných a 2965 
krásná literatura. Pokud by jste si nevybrali z této nabídky, je 
možné si vypůjčit prostřednictvím internetu z okresní knihovny 



Karla Dvořáčka ve Vyškově, se kterou úzce spolupracujeme.   
Smluvně nám každé čtvrtletí nám zasílají nové knihy. Od roku 
1999 do roku 2004 jsme jejím prostřednictvím zakoupili 174 
kusů nových knih. Mimo jiné pravidelně si vypůjčujeme různé 
časopisy  např: Praktická žena, Udělej si sám, Receptář, Můj 
dům, Dorka, Bydlení, Vlasta, Sandra, Anna, Domov, Zahrádkář,    
Naše krásná zahrada, Hobby a jiné.    
Dále je pro občany a mládež k dispozici internet, na kterém si 
mohou vyhledat informace, nebo zahrát různé hry.     
Těšíme se na Vás. 
 

                                                                      Vlastimil  Kolofik 
 
 
Společenská kronika 
 
 
Hodně zdraví a štěstí přejeme do života novému občánkovi : 
 
Patrik Tarabáš                           17.01.2005 
 
 
 
V nejbližší době oslaví naši spoluobčané významné životní 
jubileum: 
 
Pan Jaroslav Mlčoušek 60 let 
Paní Jaroslava Kopřivová 60 let  
Paní Miluše Nebojsová  80 let    
Paní Anastázie Handlířová 65 let 
Pan Peter Michalík  65 let 
Paní Marie Polaščinová 65 let   
Paní Božena Němcová 60 let 
Pan František Plhal 60 let 
 
Paní Anna Fialová 91 let 
Pan Antonín Zouhar 80 let      
Pan Josef Nečas 70 let 
 
 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 
 



Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany : 
 
Paní Marií Kopřivovou 
Panem Oldřichem Klíčem                   
Paní Františkou Kulíškovou 
Panem Františkem Klimešem 
Panem Ladislavem Žákem 
Paní Josefou Mertovou  
Paní Emilií Mariánkovou 
Paní Libuší Luskovou 
 
 
                                          Čest jejich památce 
 
 
Obecní úřad informuje 
 
Kontejnery na odpad 
 Ve dnech 8., 9., a 10. dubna budou na obvyklých místech 
v obou částech obce přistaveny kontejnery na velkoobjemový 
odpad. 
 Znovu upozorňujeme občany, že tyto kontejnery neslouží 
k ukládání nebezpečného odpadu jako jsou lednice, televizory, 
mikrovlnné trouby apod. 
 
Občanské průkazy 
  Znovu připomínáme všem občanům, že platnost občanských 
průkazů typu „knížka“ končí k 31. 12. 2005. O nový OP je nutno 
požádat nejpozději do 30. 11. 2005, neboť vyřízení trvá 4-5 týdnů. 
Tyto výměny OP jsou bezplatné a budou se týkat zřejmě ponejvíce 
občanů v důchodovém věku. Zařiďte si proto nový doklad co 
nejdříve, ať nemáte po novém roce problém jak s výplatou 
důchodu, tak s výplatou sociálních dávek. 
 Dále upozorňujeme všechny občany, ať si pohlídají dobu 
platnosti svých OP. Propadené OP již podléhají pokutě a je 
složitější jejich vyřizování. 
 
 
 
      
 
 



 Redakce zpravodaje, společně se zastupitelstvem obce, 
přeje všem občanům hezké prožití Velikonočních svátků, 
mužům hojnou pomlázku, ženám dokonale vyšlehané pozadí 
a všem celý rok jarní náladu.  


