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Světové události: Začátek roku byl poznamenán katastrofou, kterou v posledním 
týdnu minulého roku způsobily rozsáhlé vlny tsunami v 
Indickém oceánu. Po celé jihovýchodní Asii a východní Africe 
zahynuly statisíce lidí. Nejvíce byla postižena Indonésie a malé 
ostrovní státy. Při těchto událostech zahynulo i několik Čechů, 
trávících dovolenou v Thajsku a na Srí Lance. Kromě 
pokračujících válek v Iráku a Afgánistánu, kde se denně 
odehrávají desítky teroristických útoků, se v červenci stala 
podobná událost i v Evropě. Následující ráno po oznámení, že 
příští letní olympiáda bude v Londýně, vybuchly v tamních 
vlacích metra a autobusu čtyři nálože odpálené islámskými 
extremisty. Zahynulo na 52 lidí. 

  V dubnu zemřel papež Jan Pavel II. Jeho nástupcem byl zvolen 
kardinál Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. 

 
Domácí události: Po aféře s nejasným financováním koupě luxusního bytu byl 

donucen  v dubnu rezignovat předseda vlády Stanislav Gross a 
na jeho místo byl jmenován Jiří Paroubek – oba sociální 
demokraté. Složení nové vlády se od staré příliš neliší. 

 
 
Obecní zastupitelstvo: Po loňské změně v zastupitelstvu se totéž událo i letos. Již 

počátkem roku na funkci zastupitelky rezignovala Eva Křížová 
č. p. 25. Nahradil ji další v pořadí na volební kandidátce Jiří 
Zavřel č. p. 21. 

 
Rozpočet: Obecní pokladna měla celkové příjmy 4.703.558 Kč a  výdaje 

4.336.130 Kč. Hospodaření obce tedy skončilo v kladných 
číslech - hospodářský výsledek činí 140.313,- Kč plus zůstatek 
v nakoupených akciích Sporoinvest 227.115,- Kč to je celkem 
367.428 Kč zůstatek finanční hotovosti. 

 
Výstavba:  

V obecním lese „Strhanci“ byly vysazeny nové buky. Náklady 
na výsadbu byly 34.000 Kč, z toho 9.000 Kč bylo hrazeno 
z dotace, zbývající část z obecního rozpočtu.  
 Po loňském vybudování nových vrtů na vodu bylo 
instalováno čerpadlo a u vodojemu na ,,Americe“ vystavěna 
nová úpravna vody, která zajistí stabilní kvalitu pitné vody, 
zejména odstranění manganu. První vrt neměl dostatek vody, 
druhým vrtem bylo dosaženo výkonu 0,4 l/s , který zatím pro 
naši obec bude dostačovat. Pro tato zařízení bylo nutné přivést 
kabelem elektrický proud z obce od bývalého „rybníka“ . Výkop 
pro jeho položení vybagroval Jan Zounek č. p. 7 od sloupu ,,u 
rybníka“ (u domu č. p. 8) přes ,,Vévuz“ a pole přímo k 



,,Americe“. Všechny práce spojené s položením kabelu byly 
provedeny několika občany obce svépomocí, čímž byly 
uspořeny značné finanční prostředky. Celkový náklad na vrt, 
vybudování úpravny vody a přívod nn byl 1.400.000 Kč.  
 V zatáčce u obecního úřadu (v hlavní silnici III/3866) 
došlo k propadení krytého potoka, užívaného jako dešťová 
kanalizace. Odborným průzkumem bylo zjištěno, že ve špatném 
stavu je i zbylá část potoka. Zastupitelstvo proto rozhodlo, že 
opraveno bude celých 59 metrů, které vedou pod silnicí, až 
téměř k autobusové zastávce. Opravu provedla vybraná firma 
Colas, a.s. na přelomu října a listopadu. Vybagrovala zděné 
koryto kryté panely a osadila ho betonovými rourami, což si  
vyžádalo uzavření celé silnice a tím na několik dní znemožnění 
průjezdu obcí. 
 Další velkou stavební akcí bylo zpevnění stávající polní 
cesty ,,Na Rovinách“. Z prostředků Evropské unie byla 
vybudována asfaltová vozovka, která má tvořit část budoucího 
obchvatu obce.  
 Také v budově obecního úřadu se pokračovalo 
s postupnou obnovou. Byla provedena výměna oken a dveří a 
dokončena  výstavba bezbariérové toalety. V listopadu převzal 
pronájem restaurace ,,U Zedníčků“ od manželů Vojtěchových 
pan David Žilka. Novým výčepním se pak stal jeho nastávající 
tchán Jan Vaněk st.  
 Zlepšením vybavenosti je dostavba pily nedaleko 
vrchního transformátoru. Pan Peter Filoviat z Lažánek uvedl do 
provozu katr na zpracování dřeva a zahájil tak provoz už 
15.ledna. Přínos to jistě bude mít pro celou obec. 

  
Společenské dění:  Obec uspořádala už III.obecní zabíjačku avšak tentokrát v jinou 

roční dobu. Byla na jaře, poprvé spojena s oslavou masopustu, 
uskutečnil se i maškarní průvod obcí. Obnovení této tradice by se 
mohlo stát do budoucna pěknou podívanou a zážitkem pro děti i 
dospělé.  
      Již dlouhých 21 let (naposledy v roce 1984) se u nás nekonaly 
hody. Jedním z důvodů, proč přestaly být kdysi pořádány, byl 
špatný stav Sokolovny. Ta sice doznala v posledním desetiletí 
značných oprav včetně nové střechy a oken, ale to stále nestačí a 
Sokolská obec nemá dostatek prostředků. Prakticky využitelné je 
zatím pouze oddělené podium, kde byly nainstalovány elektrické 
přímotopy. Tamtéž také pravidelně probíhá pouze cvičení žen a to 
každé pondělí. I kdyby však byla oprava Sokolovny dokončena, 
v dnešní době již bohužel nemá takového využití a její náklady na 
provoz, zejména topení a údržbu, jsou veliké. To vidíme i 
v okolních obcích, kde neví, co si s ohromně velkými budovami 
počít. Letos byla v tradičním termínu konání hodů kolem svátku  
sv. Jakuba uspořádána alespoň ,,Mše u kapličky“. Konala se 
12.června a  sloužil ji ThLic. Marek Hlávka, farář z Veverské 
Bítýšky. 



Letní květinovou soutěž o nejhezčí „rozkvetlé“ okno vyhrál 
rodinný dům č. p. 89 rodiny Kotilových. Starostkou obce jim byla  
předána poukázka na 500,-Kč na zahrádkářské potřeby.  

Taneční zábava pod širým nebem, jenž následovala po 
fotbalovém turnaji o „Hvozdeckou Niké“ se odehrála opět za hojné 
účasti veřejnosti a bylo hodně veselo, však také měli naši fotbalisté 
co slavit.  

Zajímavou atrakcí se 29. září pro mnoho občanů stal start 
horkovzdušného balonu se slovenskou imatrikulační značkou OM-
8002, konaný u příležitosti svatby Martina Dlouhého zvaného 
Padák č. p. 55. Vzlet balonu proběhl od koupaliště, takže byl téměř 
z celé obce dobře vidět. 

Po Mikuláši uspořádala organizace maminek YMCA již téměř 
tradiční zdobení vánočního stromku před budovou obecního úřadu. 
Proběhl také malý vánoční jarmark, kde bylo možné za symbolické 
ceny zakoupit výrobky dětí, jako například živé vánoční stromečky 
v květináčích. Skauti z Veverské Bítýšky dovezli betlémské světlo, 
které si bylo možné připálit a odnést domů. Závěr dětem zpestřil 
pěkný malý ohňostroj (sponzorský dar od místní dopravní firmy 
First Forest pana Luboše Košvici č.p.10). Během Vánoc pak 
probíhal 3. ročník soutěže o nejkrásnější vánoční výzdobu, vyhrála 
rodina Šťastných č. p. 20 a odnesla si tak tradiční cenu – vánočního 
kapra. 

  
  
Sport:   Tento rok se fotbalisté Hvozdce zúčastnili celkem tří 

významných turnajů s velmi překvapivými výsledky. Z Maršova 
přivezli neočekávané 1.místo a putovní „Podskalský pohár“. Na 
dalším turnaji „Starobrno cup“ v Hradčanech u Tišnova překvapení 
pokračovalo a za značně nepříznivého počasí a na rozbahněném 
terénu fotbalisté Hvozdce doslova vykopali opět 1.místo a pohár 
„Starobrno cup“. Vrcholem letošní fotbalové sezóny se stal 6.ročník 
turnaje o „Hvozdeckou Niké“. Za účasti deseti kvalitních a velmi 
vyrovnaných mužstev z Brna a okolí a za skvělé podpory a 
atmosféry vytvořené domácími fanoušky, postoupili fotbalisté 
Hvozdce hladce ze skupiny . Po dramatickém semifinálovém 
penaltovém rozstřelu pak do finálového boje, ve kterém gólem 
v poslední minutě utkání rozhodli o svém vítězství 1:0, o 1.místě 
v turnaji a také o tom, že putovní pohár „Hvozdecká Niké“ zůstává 
pro tento rok ve Hvozdci. Za  zmínku stojí také vystoupení nového 
nadějného hvozdeckého týmu Chlastzubáci, který svým 
sympatickým herním projevem a bojovým srdcem dokázal, že lze 
sehrát důstojné a vyrovnané utkání s kterýmkoliv i papírově 
silnějším soupeřem.  

  
Počasí:   Až do února byla zima mírná a téměř beze sněhu. V jeho 

polovině však začalo vydatně sněžit, na konci měsíce oznámili 
meteorologové,že je na území republiky nejvíc sněhu za posledních 
40 let. Ranní teploty klesly několikrát pod -15°C. 2. března jsem 
naměřil v 5:30 ráno zřejmě vrchol zimy -20°C. 



 
 

Pohyb obyvatelstva:  
Počet obyvatel k 1. lednu 2005:  218 

 
Narozeni: Karásek Jakub  nar. 10. 1. č. p. 78 

   Šimková Petra  nar. 26. 11. č. p. 60 
   Foral Daniel  nar. 28. 11. č. p. 37 
   Špačková Valentýna nar. 9. 12. č. p. 92 
 
 Zemřeli: Pacek Vlastimil � 26. 6.  č. p. 47  ročník 1937 
   Kučerová Michaela � 15. 8.  č. p. 87   1987 
   Zounek František � 30. 8.  č. p. 63   1926 
 
 

Schváleno obecním zastupitelstvem na zasedání dne 28. 6. 2007 
 
 


