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Všeobecné poměry
V čínském hlavním městě Pekingu se konaly letní olympijské hry. Největší úspěch
z našich sportovců zaznamenali střelci Kateřina Emmons ve vzduchové pušce a David
Kostelecký v trapu a atletka Barbora Špotáková v hodu oštěpem, kteří získali zlaté medaile.
V podzimních amerických prezidentských volbách zvítězil kandidát Demokratické
strany Barack Obama a stane se tak prvním americkým prezidentem tmavé pleti.
15. září došlo v Americe k pádu několika hypotečních bank, což vyvolalo finanční
krizi, která se okamžitě rozšířila do celého světa. Finanční krize se rychle změnila v krizi
ekonomickou, která do konce roku zasáhla celý svět, včetně České republiky.
Události ve státě
Po pěti letech volili opět poslanci a senátoři prezidenta republiky. Protikandidátem
dosavadní hlavy státu Václava Klause byl profesor ekonomie čechoameričan Jan Švejnar.
Nejtěsnějším možným výsledkem zvítězil ve třetím kole druhé volby, tedy na šestý pokus,
Václav Klaus a nastoupil tak svoje druhé funkční období. Poté se vyostřily jeho rozpory
s vládou ohledně směřování zahraniční politiky. Zatímco vláda zaujímá vůči Evropské unii
dlouhodobě „proevropské“ postoje, prezident Klaus je známý euroskeptik.
Ke konci srpna přestaly platit papírové dvacetikoruny a padesátihaléřové mince,
z oběhu tak zmizely poslední haléřové mince v historii.

Konec platnosti padesátihaléřových mincí

Obecní zastupitelstvo
Ve složení obecního zastupitelstva nedošlo v letošním roce k žádným změnám. Na
podzim se podařilo paní Janě Švédové získat pro obec dotaci na kanalizaci ve výši cca.13 mil.
Kč. První práce mají být zahájeny v příštím roce.
S koncem roku skončil v hospodě dosavadní provozovatel Jan Vaněk st., ve
výběrovém řízení byl vybrán za nového nájemce František Hlouška z Brna.
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Rozpočet
Příjmy
Převod zůstatku z loňského roku
1 401 658,- Kč
Daňové příjmy
2 127 364,- Kč
Vlastní příjmy, nájmy, uskladnění suti atd.
613 063,- Kč
Dotace
682 200,- Kč
Celkem
3 422 627,- Kč
Výdaje
Mzdové náklady
513 850,- Kč
Lesy
82 349,- Kč
Kultura
11 802,- Kč
Komunikace
39 745,- Kč
Pitná voda – opravy, energie
187 987,- Kč
Základní škola – příspěvky na žáky
127 713,- Kč
Úprava veřejného prostranství před OÚ
402 288,- Kč
Veřejné osvětlení – opravy, energie
49 600,- Kč
Demolice kravína
502 928,- Kč
Platby za odvoz domovního odpadu
153 721,- Kč
Péče o vzhled obce
24 026,- Kč
Investice do budovy, výdaje na chod obce
367 963,- Kč
Volby
20 000,- Kč
Příspěvek na hromadnou dopravu
11 800,- Kč
Celkem
2 495 772,- Kč
Výstavba
Koncem dubna byla díky získané dotaci zahájena demolice kravína. Suť byla
rozdrcena pro budoucí použití při budování kanalizace. Část přípravny kravína zůstala ještě
zachována jako skladovací prostor pro potřeby obce.

Bourání budovy kravína – duben 2008

Díky státní dotaci a prostředkům z pronájmu mohl Sokol začít s opravou pódia
Sokolovny. Byly zazděny nepoužívané dveře na východním průčelí budovy a sádrokartonem
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obložena příčka oddělující pódium od hlavního sálu, v němž provozuje Bohuslav Šimek
stolařskou dílnu. Stavební práce provedl pan Aleš Procházka (č. p. 85). V přilehlé kuchyňce
byla instalována nová kuchyňská linka.
Rodina Břenkova dokončila stavbu rodinného domu na místě původní „svobodíkovy“
stodoly a obdržela jubilejní popisné číslo 100. Druhou stovku načal získáním popisného čísla
101 pan Radim Světlík pro svůj dům „U křížka“. Neustále probíhá výstavba v lokalitě „Na
rovinách“, kde byly postaveny další dva domy – montované dřevostavby, dokončovány jsou
domy pana Winklera na rovinách a zděný dvojdomek U křížka, v sousedství pana Světlíka.
Společenský život
Organizace maminek YMCA, zastoupená hlavními postavami této organizace v naší
obci Janou Švédovou (č. p. 39) a Jitkou Vaňkovou (č. p. 91), uspořádala 10. února v místní
hospodě dětský karneval. Dobrou zábavu dětem na závěr vydařeného odpoledne zpestřila
bohatá tombola se spoustou pěkných hraček.
Po roční přestávce, zaviněné loňskou krizí v obecním zastupitelstvu, se 23. února
konaly masopustní oslavy. Průvod masek obcí doprovázený harmonikářem skončil před
obecním úřadem, kde se konaly žertovné soutěže – překážkový běh, hod prázdnou PET lahví
do dálky a v hospodě potom držení dvou židlí upažením na čas. Celkovým vítězem se stal
Rostislav Mader (č. p. 16) a získal tak hlavní cenu – plastovou popelnici. Proběhla také soutěž
o nejlepší bramborový salát, kterou vyhrála paní Marie Zelinková (č. p. 67) a získala tak pytel
brambor. Zábava s hudbou a tancem, kterou ještě umocnily vepřové hody, pokračovala
dlouho do noci.
Krojované hody
Začátkem ledna založili Jaroslav Šimek (č. p. 60), Jan Vaněk ml. (č. p. 81) a Marek
Zounek (č. p. 7) „přípravný hodový výbor“ za účelem obnovení tradice pořádání krojovaných
hodů ve Hvozdci. Termín konání stanovili na 5. července a za hlavního stárka zvolili ze svého
středu Jana Vaňka ml. Ihned byly zahájeny první přípravy. Výzva „hodového výboru“ k chase
se setkala s velice dobrou odezvou. Od dubna začaly ve volné části Sokolovny nácviky tance,
zpěvu a zejména Moravské besedy.
Pro konání slavnosti bylo zvoleno prostranství přiléhající k budově „školy“. Celý
prostor kolem byl ohrazen břízkami, instalován taneční parket, stoly, lavičky a přístřešky.
Velká část těchto nezbytných věcí byla zapůjčena z Javůrku, Rudky a Říček.
Už stavění máje v předvečer slavnosti se stalo vítanou atrakcí a na závěr bylo
odměněno potleskem přihlížejících.

Stavění máje – červenec 2008
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Žádný nezvaný živel se nepokusil tento symbol hodů porazit ani jinak poškodit a tak
určené hlídky z řad stárků strávily klidnou noc.
Dopoledne obcházeli stárci obec a zvali občany na průvod a hodovou zábavu. Průvod
stárků s kapelou vyšel ve 13 hodin od hospody nejprve na dolní konec a poté prošel celou
obcí. Byl doprovázen velkým davem přihlížejících, kteří se zájmem sledovaly vyvádění stárek
z domů spojené s tancem a pohoštěním. Bylo mezi nimi vidět nejen místní občany, ale také
mnoho známých tváří z okolních obcí. Zdařilý průvod byl zakončen na tanečním parketu, kde
hlavní stárek Jan Vaněk ml. prohlásil hody za zahájené, načež část stárků zatančila
Moravskou a Československou besedu.

Tancování pod májou – červenec 2008

Večerní hodovou zábavu zahájil nástup stárků, který vyšel na taneční parket ze vrat
domu Zelinkových č. p. 21 s následným provedením Moravské a Československé besedy.
Následovala hojně navštívená, družná a veselá hodová zábava zpestřená mimo jiné bohatou
tombolou.
Všem zúčastněným i přihlížejícím se hody moc líbily a později byly mnohými občany
označeny za nejvýznamnější kulturní událost v dějinách obce. Tomu nasvědčuje i vysoká
účast. V kroji se zúčastnilo 23 párů širokého věkového rozpětí a večerní zábavu navštívilo
téměř 300 dalších hostů.
Sport
Fotbalový turnaj Velikonoční žíla se letos nekonal kvůli brzkému datu letošních
velikonoc a z toho plynoucího nepříznivého počasí.
Koncem června se hvozdecký fotbalový tým zúčastnil turnaje v malé kopané o pohár
Starobrno, konaný v Chudčicích. Za pomoci několika hostujících hráčů získali vynikající
druhé místo z dvaceti mužstev. Úspěch umocnilo vyhlášení našeho brankáře Petra Juříčka (č.
p. 73) nejlepším gólmanem celého turnaje.
Fotbalový turnaj o Hvozdeckou Niké pořádali tentokrát fotbalisti ve vlastní režii a to
včetně následné večerní zábavy. Takto vypadalo letos pořadí na prvních místech: 1. Siemens,
2. „Poslední šance“ Veverská Bítýška, 3. „Blábol“ Rozdrojovice. Naše mužstva Hvozdec „A“
nově žertovně přezdívaní „Lipicáni“ a „Chlastzubáci“ se tentokrát na příčky nejvyšší
neprobojovali. K tanci a poslechu zahrála večer mimo jiné hvozdecká punk-rocková skupina
Posilový spoj, která se již slušně sehrála a sklidila zasloužené ovace publika.
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Počasí
S novým rokem přišlo oteplení a ranní teploty jen zřídka klesly pod nulu, už kolem
4.února se objevili první sněženky. V polovině února se na pár dní ochladilo a zaznamenal
jsem nejnižší teplotu této zimy -15°C. Léto bylo poměrně chladné, pouze na přelomu
července a srpna bylo několik dní s teplotami kolem 30°. Obavy vzbuzovalo počasí před
pořádáním hodů, protože bylo dlouho chladno a deštivo. Pršelo ještě v pátek dopoledne, před
stavěním máje se vyčasilo a v sobotu bylo nádherně. V neděli se ještě podařilo vše poklidit a
večer se ochladilo a začalo opět pršet.
Pohyb obyvatelstva
Sňatky:
Jana Drápalová (č. p. 58) a David Žilka (Říčany) – bydlí ve Hvozdci
Rozvod:
Radim a Kristýna Kafkovi (č. p. 15)
Narozeni:

Šťastný Jáchym
Šťastný David
Foral Dominik
Zelinková Adéla

nar. 6. 7.
nar. 6. 7.
nar. 10. 12.
nar. 21. 12.

č. p. 39
č. p. 39
č. p. 37
č. p. 13

Zemřeli:

Sedláková Ludmila

 1. 9.

nar. 1922

(86 let)

č. p. 40

Ludmila Sedláková

Různé
Cena ropy následovala vývoj světové ekonomiky. Zatímco v polovině července se
barel ropy prodával za rekordních více než 147 dolarů, v závěru roku se cena propadla pod 40
dolarů. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích tento výkyv následovaly tlumeny
vývojem kurzu české koruny, takže se v létě benzín a nafta prodávaly přes 34 korun za litr a
koncem roku benzín za 23 a nafta za 25 korun.
Schváleno obecním zastupitelstvem dne 15. prosince 2009
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