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Všeobecné poměry  
    V tomto roce pokračovala konfrontace mezi západními demokratickými státy a 
teroristickými organizacemi, projevující se teroristickými útoky po celém světě a zejména 
pokračujícími válkami v Afgánistánu a Iráku, kterých se účastní i naši vojáci.  

Komunistický režim v Severní Koreji provedl svůj první pokusný jaderný výbuch a 
islámská republika Írán pokračuje v intenzivním jaderném výzkumu s cílem vyrobit atomovou 
bombu, v obou těchto zemích zároveň vyvíjejí balistické rakety velkého dosahu. To všechno 
je na celém světě vnímáno s obavami. 
 Vítězkou soutěže Miss World 2006 se ve Varšavě stala osmnáctiletá Češka Taťána 
Kuchařová. 

V únoru probíhaly zimní olympijské hry v italském Turíně. Česko získalo čtyři 
medaile. Zlatou a stříbrnou přivezla běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, stříbrnou získal 
běžec Lukáš Bauer, bronz přidali naši hokejisté. 
 
Události ve státě 
    Ve dnech 2. - 3. června proběhly volby do poslanecké sněmovny. Vítězem se stala 
Občanská demokratická strana, dále se do sněmovny dostaly strany v tomto pořadí: Česká 
strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Lidová strana a Strana 
zelených, která se do sněmovny dostala poprvé. Díky rozložení získaných křesel došlo 
prakticky k zablokování sněmovny, neboť ODS, lidovci a zelení obdrželi dohromady 100 
mandátů, stejně jako sociální demokraté dohromady s komunisty. Jakékoli vzájemné dohody 
se nepodařilo dosáhnout. Vládu sice sestavil předseda ODS Topolánek, ale ta nedostala 
důvěru poslanecké sněmovny a patová situace vydržela až do konce roku. 

Od července vešly v platnost dva pro českou společnost nové zákony - nový silniční 
zákon, který přinesl bodový systém, postihující závažné dopravní přestupky a zákon o 
registrovaném partnerství – umožňující uzavírání zákonných svazků mezi homosexuály. 

  
Obecní zastupitelstvo 
 Během voleb do poslanecké sněmovny se mohli občané ve volební místnosti také 
vyjádřit ke dvanácti předloženým variantám budoucího znaku obce, které zhotovil heraldik. 
Vítězný návrh byl odeslán ke schválení heraldické komisi Poslanecké sněmovny a poté bude 
moci být plně využíván k propagaci a zvýšení povědomí o Hvozdci. 

Volby do obecního zastupitelstva se konaly ve dnech 20. - 21. října. Prakticky poprvé 
od pádu komunismu těmto volbám předcházela velmi tvrdá volební kampaň. Předloženy byly 
čtyři kandidátky: ODS vedená dosavadní starostkou Bc. Janou Švédovou, Nezávislí vedení 
Markem Zounkem, samostatný kandidát Jaromír Vojtěch a dále pak Nezávislí vedení Mgr. 
Hanou Solskou. První tři zmíněné kandidátky deklarovali více méně společné cíle a 
vzájemnou podporu, poslední zmíněná se vyhradila opozičně. 

 
 Volby dopadly následovně: 

ODS:     Bc. ŠVÉDOVÁ Jana  87 hlasů 
     KOŠVICA Lubomír  65 hlasů 
     VANĚK Jan   48 hlasů 
     KOŠVICA František  45 hlasů 
     PACKOVÁ Eva  45 hlasů 
     MYTÝZEK Jiří  46 hlasů 
 
 



Nezávislé sdružení obce Hvozdec:  ZOUNEK Marek  56 hlasů 
     ŠIMEK Jaroslav  51 hlasů 

HEMALA Roman  75 hlasů 
PACKOVÁ Zdeňka  25 hlasů 

 
Sdružení nezávislých 3:  Mgr. SOLSKÁ Hana  39 hlasů  

HEMALA Zdeněk  58 hlasů 
KŘÍŽOVÁ Eva  40 hlasů 

     Ing. SOLSKÝ Petr  53 hlasů 
     PROCHÁZKA Jiří  40 hlasů 
     MYTÝZEK Ivoš  39 hlasů 
     ZOUNEK Tomáš  40 hlasů 
     ŠPAČEK Stanislav  31 hlasů 
     ZOUNKOVÁ Jarmila 20 hlasů 
 
Jaromír Vojtěch:   VOJTĚCH Jaromír  16 hlasů 
    

Po přepočítání získaných hlasů mezi jednotlivými kandidátkami podle platného 
volebního systému pak získali mandát zastupitele tito kandidáti: Švédová Jana č. p. 39, 
Košvica Lubomír č. p. 10, Vaněk Jan č. p. 81 tito tři za ODS, Hemala Roman č. p. 91 za 
Nezávislé sdružení obce Hvozdec a Hemala Zdeněk č. p. 3, Solská Hana č. p. 24, Solský  Petr 
č. p. 24 za Sdružení nezávislých 3. 

Ustavující schůze proběhla 2. listopadu za hojné účasti občanů v místní hospodě, 
v budově obecního úřadu, pod vedením nejstaršího zastupitele Zdeňka Hemaly. Nikdo ze 
zastupitelů neprojevil zájem o funkci starosty. Dosavadní starostka Jana Švédová se vyjádřila, 
že od zastupitelstva v novém složení necítí potřebnou podporu její osoby nutnou pro svou 
další práci. Opoziční seskupení paní Mgr. Hany Solské svého kandidáta nepředložilo. Po 
ukončení schůze následovala vášnivá debata některých občanů až do pozdních nočních hodin. 

Druhá ustavující schůze se konala 14. prosince tentokrát přímo v místnosti obecního 
úřadu. Zájem občanů byl opět značný a téměř se nevešli do jednací místnosti. Jako kandidát 
na starostu se tentokrát představila Mgr. Hana Solská. Byla zvolena čtyřmi hlasy, přičemž 
rozhodujícím se stal hlas Romana Hemaly. Ten hlasoval pro její zvolení i přes opačný postoj 
své ,,mateřské“ kandidátky. Nová starostka bude neuvolněná, což znamená, že bude nadále 
učit na základní škole v Bystrci a obecním záležitostem se bude věnovat ve volném čase. 

 

 
 



ROZPOČET na rok 2006: 

  

PŘÍJMY   

DANĚ 1 580 203 
DOTACE 816 199 
PITNÁ VODA 164 727 
NÁJMY 49 046 
TŘÍDĚNÍ ODPADU 68 494 
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY     32 612 

PŘÍJMY ÚROKŮ  9 321 

CELKEM 2 720 602 
  
 
  

VÝDAJE   

PĚSTEBNÍ ČINNOST 45 080 
POZEMNÍ KOMUNIKACE 71 783 
VEŘEJNÁ DOPRAVA 10 900 
PITNÁ VODA 133 787 
KANALIZACE 456 919 
PŘÍSPĚVEK ŠKOLE 113 608 
DARY 4 229 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 52 901 
UZEMNÍ  PLÁN 83 300 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 122 326 
POŽÁRNÍ OCHRANA 119 000 
VEŘEJNÁ ZELEŃ 23 822 
ZASTUPITELSTVO 289 371 
VOLBY DO PARLAMENTU  20 405 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 20 000 
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 1 346 191 
POPLATKY BANCE 9 279 
PŘEVOD Z ÚČTU 80 000 

PŘÍSPĚVEK SVAZEK 10 500 

CELKEM 3 013 401 
  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl hrazen z přebytku z minulých let. 
  
 
 



 
Výstavba 

 Po souhlasu obecního zastupitelstva byla Jihomoravským krajem již od 
minulého roku připravována stavba nové autobusové zastávky v naší obci. Krajský úřad získal 
dotace z evropských fondů a přislíbil finanční zajištění stavby. Uspořádal také výběrové 
řízení, ve  kterém vybral firmu zajišťující výstavbu zastávky v naší obci. Během stavby došlo 
k mnoha komplikacím. Od krajského úřadu i obce byla zastávka reklamována již při 
předávání. Firma pak musela závady odstranit a zastávku opravit. 
 Podél jižní strany nové asfaltové cesty ,,Na rovinách“ bylo v říjnu vysázeno lipové 
stromořadí a to v celé délce cesty od křížku až k lesu ,,Na Americe“. Dosavadní starostce paní 
Švédové se také na tuto akci podařilo získat státní dotaci. Ještě předtím byl osázen severní 
okraj cesty menšími stromky zhruba v první polovině její délky. 
 V lokalitě ,,Na rovinách“ probíhá intenzivně nová výstavba. V tomto roce byly 
téměř dokončeny a obydleny dva nové domy. Všechno jsou to nově přistěhovaní občané bez 
dřívějších vazeb na Hvozdec: rodina Tulkova č. p. 93, rodina Zámečníkova č. p. 96. Ve 
spodní části obce „u transformátoru“ byl zkolaudován domek č. p. 95 rodiny Štěrbákových. 
Rovněž v tomto roce proběhla  kolaudace pily u horního transformátoru, v severní části obce. 
Pile bylo přiděleno č. p. 94 a vlastní ji pan Peter Filoviat z Lažánek. Jsou zde dvě pracovní 
místa, žádné z nich však neobsadil místní občan. 
 
 
Obchod 
 Po potížích s provozováním obchodu trvajících od loňského podzimu, předala od 
března paní Štuková obchod paní Helánové z Moravských Knínic, která byla vybrána 
zastupitelstvem za nového nájemce. Po půl roce, kdy bylo na prodej pouze pečivo, tak bylo 
obnoveno zásobování občanů úplným sortimentem smíšeného zboží. 
 
Společenský život 
 V současné době není v obci vyvíjena žádná činnost politických stran. Několik občanů 
sice je členy různých stran, ale není zde žádná místní organizace. V letošních volbách do 
obecního zastupitelstva sice byla postavena kandidátka Občanské demokratické strany, ale 
jediným členem ODS byl Jiří Mytýzek, ostatní byli na této kandidátce jako nezávislí. 

 4. března proběhla IV. obecní zabíjačka a s ní spojená masopustní veselice. 
Masopustní průvod byl početný, tvořený spoustou nápaditých masek. Hudební doprovod  
zajišťoval harmonikář – pan Kozelek z Kuřimi. 

 

 
 
Následovala soutěž nejen pro masky, nazvaná ,,Hvozdecká olympiáda“. Soutěžilo se  

ve skoku do dálky se svázanýma nohama, během na 2 x 50 metrů s vypitím jednoho piva, hod 
pivní lahví do dálky a vzpírání židlí na čas. Hlavní cenu, novou plastovou popelnici, získal 



Čeněk Foral. Po skončení „venkovního“ veselí následovala soutěž v místním pohostinství o 
nejlepší bramborový salát.  Byla stanovena 6-ti členná komise mužů, která vyhodnotila 
nejlepší salát. Komise byla složena z hostů, kteří nejsou obyvatelé obce. Bramborový salát byl 
umístěn do identických plastikových misek s přiděleným číslem. Hodnotitelé pak přidělovali 
body každé misce. Po součtu všech bodů a vyhodnocení získala výhru – pytel brambor - Hana 
Zelinková č. p. 13 a Vojtěch Jaromír č. p. 59 (vzhledem ke shodnému počtu bodů). 
Masopustní průvod tedy všichni, kdo přišli v maskách, byli odměněni řízkem s bramborovým 
salátem. Všichni občané si pak mohli na dvoře obecního úřadu ve vytápěném stanu zakoupit 
za cenu 60 Kč zabijačkovou polévku a některou z tradičních zabíjačkových pochutin: guláš, 
vrabce nebo žebírka a k tomu vzorek jitrnice, jelita či tlačenky. 

Dne 27. května proběhl ve spolupráci s okolními obcemi dětský den na hradě Veveří. 
V prostředí hradu děti přivítala šermířská skupina z Blanska a ornitologové. Možná byla také 
prohlídka celého hradu a hradního areálu. Děti mohly soutěžit spolu s rytíři a dostaly ceny, 
které zajistily okolní obce.  
 Začátkem listopadu proběhlo v prostorách hospody vítání občánků narozených 
v posledních dvou letech. Za početné účasti rodičů a příbuzných se o kulturní program 
postarali místní školáci pod vedením paní učitelky PaeDr. Ivany Sedláčkové. Každý z nových 
občánků dostal z rukou dosavadní starostky Jany Švédové přáníčko a několik drobných dárků. 
 Před Vánocemi opět uspořádala místní organizace YMCA před obecním úřadem pro 
děti společné strojení vánočního stromečku se závěrečným ohňostrojem (sponzorský dar od 
firmy First Forest). 
 
Sport 
 Během roku proběhly čtyři hlavní, již téměř tradiční, sportovní akce. S Velikonocemi 
tradičně spojené střelby „Velikonoční beránek“, které na brokové střelnici u hájenky ,,Na 
Hlince“ pořádá myslivecké sdružení Veverské Knínice. Další akcí byl velikonoční fotbalový 
turnaj „Velikonoční žíla“,  ve kterém letos zvítězilo mužstvo Sentic. Hvozdečtí fotbalisté 
skončili na 2. místě. Dalšími turnaji byla střelecká soutěž „Memoriál Vincenta Forala“ 
pořádaná rodinou Foralů v měsíci červnu  a největší sportovní akce roku, srpnový turnaj 
v malé kopané o ,,Hvozdeckou Niké“. Turnaje se tentokrát zúčastnilo osm mužstev včetně 
dvou mužstev domácích – Hvozdec A a Chlastzubáci. Vítězem se stalo mužstvo Hustopečí, 
Chlastzubáci skončili na 7. místě a  Hvozdec A na 6. místě. 
 Hvozdecká Niké je také akcí společenskou. Během dne bylo hojnému počtu účastníků 
turnaje i fanouškům k dispozici občerstvení, zahrnující zejména grilovanou vepřovou kýtu, 
samozřejmě točené pivo a další pochutiny. Večer potom proběhla na hřišti tradiční letní noc. 
Tyto doprovodné akce pořádal tentokrát pan Jan Vaněk st. 
 
 
Počasí  

Od 9. ledna udeřily mrazy, k ránu až -18°C, ve dnech 23. - 26. ledna se prohloubily až 
na -24°C. Mrzlo intenzivně až do poloviny února. Kvůli silné vrstvě sněhu, který neustále 
připadával, spadlo v první polovině února v České republice několik desítek střech různých 
budov. Při pádu střechy výstavního pavilonu v polském Krakově zahynulo 63 lidí, z toho 3 
Češi.  

První teplejší slunečný den byl až 19. března, ještě tento den ráno ale bylo vše pod 
sněhem. Byla to nejdelší zima za posledních 16 let. Jaro tedy přišlo pozdě. Teplé letní počasí 
v červnu a červenci vystřídal poměrně chladný a deštivý srpen, což mělo velmi špatný vliv na 
kvalitu a množství sklizeného obilí. 

První podzimní sníh napadl už 1. listopadu, do odpoledne však roztál. Následovalo 
teplé počasí dosahující denních teplot až 10°C. Až po 12. prosinci došlo k mírnému ochlazení 



a ranní teploty klesly pod nulu. Několik centimetrů sněhu pak napadlo až 29. prosince, ale ten 
do konce roku opět téměř roztál. 
 
Pohyb obyvatelstva 
 Počet obyvatel k 1. 1. 06 – 224 (z toho 104 mužů a 120 žen) 
 
Narozeni:  Žilková Štěpánka  nar. 3. 5. č. p. 58 
 
Zemřeli:  Zelinková Marie � 9. 3.  nar. 1915    (91 let) č. p. 69 
   Pecina Zdeněk � 10. 3. nar. 1932    (74 let) č. p. 1 
   Packová Marie � 18. 11. nar. 1907    (99 let) č. p. 1 
 
Sňatky: 23. září - Kafka Radim (č. p. 14) a  Kučerová Kristýna (Nezamyslice) 
 
 
Ekonomika 

Průměrná hrubá měsíční mzda dle Českého statistického úřadu dosáhla ve 4. čtvrtletí 
19 960,- Kč, zároveň však 2/3 občanů republiky mají mzdu nižší. 

Kurz cizích měn k 30. 11. 2006:  
   americký dolar: 21,20 Kč (dosavadní historické minimum) 
   euro: 28 Kč 

Ceny benzínu a nafty  během roku hodně kolísaly, v létě byla cena přes 32 Kč za litr u 
obou druhů paliva, ale koncem roku mírně klesla, takže se na čerpací stanici ve Veverské 
Bítýšce prodával litr benzínu za 27,80 a litr nafty za 28,20 Kč. 

 
Různé 

V Brně – Bystrci byla 27. června 2006 pojmenována jedna z ulic po naší obci 
„Hvozdecká“. 

 
 
 
Schváleno obecním zastupitelstvem na zasedání dne 6.12. 2007 


