2007
Všeobecné poměry
1. ledna se Evropská unie rozšířila o další dva členy – Bulharsko a Rumunsko, čímž se
počet členských států rozrostl na celkových 27.
V červenci byly v portugalském Lisabonu vyhlášeny výsledky celosvětové ankety o
sedm nových divů světa. Přes internet hlasovalo přes 100 milionů lidí. Zvoleny byly tyto
stavby: Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v brazilském
Rio de Janeiru, pevnost Inků Machu Picchu v Peru, chrámový komplex Mayů Chichén Itzá
v mexickém Yucatánu, římské Koloseum a indické mauzoleum Tádž Mahál.
Události ve státě
V polovině ledna získala důvěru nová vláda Mirka Topolánka složená z Občanské
demokratické strany, Lidové strany a Strany zelených.
21. prosince došlo ke zrušení kontrol na hranicích České republiky s okolními
zeměmi. Bylo tak ukončeno střežení hranic prakticky po 700 letech, tedy od 13. století, kdy se
začaly střežit hranice státu dle dnešního chápání. Již na jaře 2004 došlo v souvislosti se
vstupem do Evropské unie ke zrušení celních kontrol, letos ČR přistoupila do tzv.
schengenského prostoru – pojmenováno dle dohody ze stejnojmenného města - a zrušila na
hraničních přechodech s okolními státy Evropské unie i kontroly prováděné cizineckou
policií, hraniční přechody tímto úplně zanikly.
Statistika za 3. čtvrtletí 2007 dle Českého statistického úřadu:
• Počet obyvatel
10 325 941
• Průměrná hrubá mzda
21 470 Kč
• Inflace
4,0 %
• Růst HDP
6,0 %
Obecní zastupitelstvo
Po první letošní řádné schůzi konané v lednu, bylo paní starostkou Hanou Solskou
nečekaně svoláno na 6. února mimořádné zasedání zastupitelstva. Jediným plánovaným
bodem programu bylo odstoupení starostky. Hned na úvod schůze rezignoval na post
zastupitele Zdeněk Hemala (č. p. 3). Poté přečetla rezignační projev starostka Hana Solská. Po
následné vášnivé diskuzi odstoupil zastupitel Petr Solský. Datum dalšího zasedání bylo
stanoveno na následující týden a schůze byla ukončena. Další kandidáti na zastupitele
v pořadí Procházka Jiří (č. p. 17), Mytýzek Ivo (č. p. 50) a Zounková Jarmila (č. p. 8) se
funkcí před nástupem vzdali a náhradou za odstoupené zastupitele se tak stali další kandidáti
v pořadí Eva Křížová (č. p. 25) a Tomáš Zounek (č. p. 4).
Následující schůze 15. února proběhla značně neorganizovaně pod vedením Hany
Solské, jakožto nejstarší zastupitelky. Na úvod nebylo provedeno hlasování o programu
schůze, a tudíž celý další průběh zasedání byl neplatný. Hlavním bodem mělo být zvolení
nového starosty. Za stávající situace ovšem žádný ze zastupitelů zájem o funkci neprojevil.
Většinová koalice už o vedení obce nemá zájem a menšinová opozice nemá dostatek hlasů
pro prosazování svých záměrů.
5. března se konala další volební schůze zastupitelstva. Na starostu byl navržen
Lubomír Košvica (č. p. 10). Ten svoji kandidaturu přijal s odůvodněním, že chce přispět k
ukončení patové situace a normalizování chodu obce. Bez potíží byl zvolen, proti hlasovala
pouze Hana Solská. Dubnové zasedání obecního zastupitelstva již vedl nový starosta Lubomír
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Košvica. Schůze proběhla tentokrát již ve značně konstruktivnějším duchu. Bylo třeba dořešit
velké množství věcí, které byly za uplynulý půlrok zanedbány.
Rozpočet obce
PŘÍJMY
Název
daň ze závislé činnosti

Částka
300 000

daň ze samostatné výdělečné činnosti

80 000

daň z kapitálových výnosů

25 000

daň z právnických osob

380 000

DPH

560 000

poplatek za komunální odpad

115 000

poplatek za psy

6 000

poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

správní poplatek

4 400

daň z nemovitostí
splátky půjček TJ Sokol

150 000
16 000

neinvestiční dotace

7 000

ostatní nedaňové příjmy

5 000

pitná voda

180 000

pronájem ostatních nemovitostí - byt

20 000

pronájem ostatních nemovitostí

28 000

ostatní odpad

30 000

Ekokom - plasty

45 000

Poskytování služeb

1 000

pronájem pozemků

2 000

neinvestiční dary

2 000

příjmy z prodeje pozemků

10 000

příjmy z prodeje nemovitostí

25 000

Celkem

1 992 400
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VÝDAJE
lesy

40 000

komunikace

30 000

veřejná doprava

11 400

pitná voda

140 000

kanalizace

400 000

škola - příspěvek na 1 žáka - 5173 Kč

119 000

dary obyvatelstvu

5 000

nebytové hospodářství

2 000

veřejné osvětlení

35 000

územní plánování

6 000

odvoz domovního odpadu
péče o vzhled obce
mzda, ostatní mzdové výdaje starosta

124 000
55 000
271 000

služby peněžních ústavů

6 000

Svazek - mikroregion

6 000

činnost místní správy

742 000

z toho mzdy

410 000

Celkem

1 992 400

Obecní znak a vlajka
Dne 5. dubna převzala delegace pověřená starostou, složená ze zastupitelky Jany
Švédové (č. p. 39) a kronikáře Jaroslava Šimka (č. p. 60), v Poslanecké sněmovně z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny pana Miloslava Vlčka dekret na používání obecního znaku a
vlajky.
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Výstavba
V bývalé třídě obecní školy a pozdějším obchodě byla dobudována a uvedena do
provozu nová moderní kuchyně s odpovídajícím zázemím. Stalo se tak nákladem 500 000,-Kč
získaných z jednorázové dotace od Jihomoravského kraje. Jejím nájemcem se stal současný
nájemce hospody David Žilka spolu s provozovatelem Janem Vaňkem st. (č. p. 81).
V souvislosti s tím byl také upraven nový vchod do zmenšeného obchodu se smíšeným
zbožím, který se teď nachází na západní straně budovy. Před okny nové kuchyně byla
vybudována první část budoucího dětského hřiště s pískovištěm a pružinovou houpačkou.
Budovu Sokolovny si od června pronajali Bohuslav Šimek a Ladislav Holeňa.
V hlavním sále instalovali zateplený strop, novou elektroinstalaci a v celé budově pak
ústřední topení. V sále vybavili a provozují stolařskou dílnu. Oddělené pódium zůstalo nadále
k dispozici Sokolu i ostatním občanům a díky každodennímu vytápění se rozšířily možnosti
využití tohoto prostoru, zejména v zimních měsících. Suterén pod pódiem má v pronájmu
Karel Rous (č. p. 49) za účelem opravování praček a chovu akvarijních rybiček.
V obci stojí 93 domů, z toho je 76 trvale obydlených rodinných domů, zbývajících 17
domů je využíváno jako rekreační zařízení.
Společenský život
Oblast společenská byla významně ovlivněna složitou situací v obecním zastupitelstvu
a některé oblíbené akce jako například obecní zabíjačka, masopust a další nebyly pořádány.
Zejména pro dříve narozené občany bylo v červnu obcí uspořádáno v místní hospodě
posezení s občerstvením a hudbou nazvané ,,Setkání tří generací“. Zúčastnění, kterých bylo
více než čtyřicet, si setkání velmi pochvalovali.
Také letos byla uspořádána 11. srpna taneční zábava pod širým nebem spojená
s fotbalovým turnajem o Hvozdeckou Niké..
Nebývalé veselí provázelo také akce Maškarní večer, Hippies party a Beach party
konané také v hospodě.
Během roku byla založena punk-rocková hudební skupina ,,Posilový spoj“ ve složení:
Jindřich Zounek (č. p. 57), Lukáš Hemala (č. p. 91), Michal Mádr (č. p. 4), Milan Zelinka (č.
p. 56). První veřejné vystoupení odehráli na vánoční besídce fotbalistů konané v Sokolovně.
I tradiční zvyky se v obci udržují. Takřka od poloviny 90. let chodí po domech, kde
mají malé děti, Mikuláš a jeho družina v obdobné sestavě. Letos měla toto obsazení: Mikuláš
– Zuzana Procházková (č. p. 85), anděl – Michaela Košvicová (č. p. 90) a čerti – Jiří Sedláček
(č. p. 84) a Jan Vaněk ml. (č. p. 81).

Mikuláš, anděl a čerti před domem rodiny Procházkových (č. p. 85)
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Sport
Sokol zakoupil z dotace Jihomoravského kraje a za půjčku od obce malotraktorovou
sekačku na trávu a to zejména pro potřeby fotbalistů, kteří jsou v současné době prakticky
jedinou aktivní skupinou sportovců v obci. Sekačku využívá i obec a to k sečení prostranství
vzniklém po kdysi zbourané Haslingerově hospodě.

Jan Procházka ml. (č. p. 83) při sečení hřiště

Fotbalisté se také opět postarali o pořádání dvou tradičních turnajů – Velikonoční žílu
a Hvozdeckou Niké, kterých se také s úspěchem zúčastnili. Velikonoční turnaj obsazený šesti
mužstvy vyhráli před Rozdrojovicemi a Veverskou Bítýškou. Na Niké skončili na pátém
místě z deseti účastníků, přičemž zvítězilo mužstvo Real Starobrno před Kolaspol Veverská
Bítýška a třetími Gems taktéž z Veverské Bítýšky.

Družstvo hvozdeckých fotbalistů při turnaji Hvozdecká žíla
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Počasí
Počátek ledna byl beze sněhu a teploty nad nulou kolem 10°C. Kolem 20. ledna zasáhl
naše území vítr síly orkánu, který byl pojmenován Kyril, v naší obci naštěstí nenapáchal
významnější škody. 23. ledna napadlo asi 20 cm sněhu a ochladilo se, 26. ledna ráno pak až 16°C. Po 3 dnech se však opět oteplilo výrazně nad 0°, sníh velmi rychle roztál a začátkem
února rozkvetly sněženky. Skončená zima byla údajně nejteplejší za posledních 125 let, to
znamená od začátku pravidelných měření na našem území.
První vlaštovky byly k vidění již 12. dubna. První ranní mrazík pak přišel již 10. října.
První sníh napadl 6. listopadu během dopoledních hodin, na sv. Martina pak nasněžilo téměř
20 centimetrů, sníh však brzy roztál. Od začátku prosince přišly holomrazy dosahující ranních
teplot až -10°C a vydržely až do konce roku.
Pohyb obyvatelstva
K 1. 1. 2007 žilo v obci celkem 236 obyvatel, z čehož 53,4 % tvořily ženy. Pro
zajímavost v roce 1869 měl Hvozdec 346 obyvatel.
Hvozdec má 34 dětí do 14 let, 140 obyvatel je mezi 15 a 59 lety a 62 obyvatel má nad
60 let.
Průměrný věk se pohybuje kolem 40,7 let - muži a 40,1 let - ženy.
Narozeni:

Cejnek Josef
Procházka Matěj
Vojtěchová Aneta
 29. 12.

Zemřeli:

Sedlák Jan

Rozvody:

Radim a Kristýna Kafkovi

nar. 14. 3.
nar. 25. 7.
nar. 29. 7.

č. p. 79
č. p. 83
č. p. 59

nar. 1922

(85 let)

č. p. 40

č. p. 14

Přibližný počet dopravních prostředků vlastněných občany Hvozdce:
- osobní automobily………………..68 ks
- motocykly………………………...11 ks
- malé motocykly…………………....9 ks
- traktory……………………………13 ks
- dodávky…………………………....5 ks
- nákladní automobily……………...15 ks
- kombajny………………………......3 ks
Různé
Dne 28. července došlo k požáru stohu slámy u potoka ,,Na Dolech“, patřícímu
nedaleké konírně Vysoké školy veterinární, přezdívané Kosťárna nebo také Dallas.
Zasahovalo několik hasičských jednotek. Krom stohu nebyl žádný další majetek zničen ani
ohrožen.
1. prosince před 18. hodinou vzplála chata na zahradě rodiny Břenkových (č. p. 66), tu
si zde postavil jejich vnuk Tomáš Kučera (č. p. 32). Požár vznikl pravděpodobně od
instalovaných kamen. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Zasahovalo 5 hasičských vozů.
Schváleno obecním zastupitelstvem dne 19. března 2009
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