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Všeobecné poměry  
 Prvním dnem tohoto roku převzala Česká republika od Francie předsednictví 
v Evropské unii. Bylo nutné se ihned ujmout řešení závažných politických problémů – 
zejména urovnání nového ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Palestinci v pásmu Gazy, 
který vypukl před koncem minulého roku a přerušení dodávek zemního plynu z Ruska do celé 
Evropy, kvůli sporu Ruska s Ukrajinou o ceny plynu. 
   
Události ve státě 
 V hlasování Poslanecké sněmovny dne 24. března byla vládě premiéra Topolánka 
vyslovena nedůvěra nejtěsnější možnou většinou 101 hlasů, vláda tak padla v polovině 
období, kdy ČR předsedala Evropské unii. 
 Během své první zahraniční cesty do Evropy navštívil 4. a 5. dubna nový americký 
prezident Barak Obama i Prahu, kde se zúčastnil schůzky vrcholných představitelů Evropské 
unie a USA. Po přijetí prezidentem republiky, Václavem Klausem, přednesl na Hradčanském 
náměstí projev před desetitisícovým davem přihlížejících. 
 Na základě dohody největších politických stran sestavil dosavadní předseda 
statistického úřadu, Jan Fischer, překlenovací úřednickou vládu, která počátkem června 
získala důvěru Poslanecké sněmovny. 
 Celé území ČR postihly koncem června silné bouřky s přívalovými dešti. Povodně, 
které tyto přívalové deště způsobily, byly třetí nejtragičtější v novodobé historii Česka, 
vyžádaly si 15 obětí. Celkové škody se odhadují na více než 8,5 miliardy korun.  
 Schodek státního rozpočtu se na konci roku vyšplhal na dosud nepředstavitelných 195 
miliard korun. 
 
Obecní zastupitelstvo 
 Na zasedání obecního zastupitelstva 19. března byla po dlouhé době obsazena funkce 
místostarosty. Po několika předchozích neúspěšných pokusech byla zvolena Jana Švédová (č. 
p. 39), která práce spojené s funkcí místostarosty i tak dosud vykonávala. Další změny 
v obsazení zastupitelstva nebyly. 
 Na posledním zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce, 15. prosince, byla pro 
stavbu kanalizace a čističky odpadních vod schválena firma COLAS CZ, a.s., která vyhrála 
výběrové řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočet 
 

VÝDAJE 
lesy 110 000 
silnice 15 000 
komunikace 40 000 
veřejná doprava 11 700 
pitná voda 110 000 
kanalizace 2 116 700 
škola - příspěvek na  žáky 110 000 
dary obyvatelstvu, církvi 12 000 
kravín  50 000 
veřejné osvětlení  50 000 
kom. služby a územní rozvoj 6 000 
ozdvoz domovního odpadu 140 000 
sběr a odvoz ost. odpadů 34 200 
péče o vzhled obce 55 000 
požární ochrana 5 000 
ostatní výdaje a  mzdové výdaje starosta, zastupitelstvo 200 000 
činnost místní správy, z toho mzdy 220.000,- 700 000 
služby peněžních ústavů 15 000 
ost. fin. operace 61 000 
Svazek - mikroregion 102 700 
Celkem 3 944 300 

 
 

PŘÍJMY 
daň ze závislé činnosti 351 000 
daň ze samostatné výdělečné činnosti 78 200 
daň z kapitálových výnosů 31 000 
daň z právnických osob 533 000 
daň z příjmů práv. osob za obce 61 000 
DPH 764 400 
poplatek za komunální odpad 127 000 
poplatek za psy 6 300 
poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 
správní poplatek 2 500 
daň z nemovitostí 175 400 
splátky půjčky od podn. subj. 26 600 
splátky půjčky TJ Sokol 39 000 
neinvestiční dotace 7 400 
pěstební činnost 20 000 
ostatní nedaňové příjmy – lesní hospodářství 20 000 
pitná voda 125 000 
pronájem ostatních nemovitostí - byt 20 000 
pronájem ostatních nemovitostí 89 000 
ostatní odpad 50 000 
Ekokom - plasty 5 000 



poskytování služeb 1 000 
pronájem pozemků 1 000 
neinvestiční dary 1 000 
příjmy z úroků 8 500 
Celkem 2 544 300 
Převod prostředků z roku 2008 1 400 000 

 
 

Výstavba 
 Koncem května byla dokončena druhá část dětského hřiště před budovou obecního 
úřadu nainstalováním prolézačky se skluzavkou. Okolí bylo z bezpečnostních důvodů, stejně 
jako v první části, upraveno pomocí drobného kačírku. 
 Zkolaudovány byly další domy č. p. 102 – Kudláčovi, 103 - Marek Hezina, 104 - 
Radim Mrázek, 105 - Lukáš Bořecký, 106 - Ivo Winkler. V nových domech „Na rovinách“ už 
bydlí Malíčkovi, Andrýskovi, v druhé části dvojdomku (č. p. 104) Karel Hermány s rodinou. 
Hrubou stavbu postavil a zastřešil Lukáš Mrázek proti Sokolovně, Marian Pivec vedle domu  
Kotilových č. p. 89 a Jaroslav Vašín v lokalitě  „Na rovinách“. 
 
Společenský život  
 Po Novém roce převzal provozování místní hospody po Janu Vaňkovi st. (č. p. 81)  
pan František Hlouška z Brna, který ji na podzim přenechal paní Drahomíře Hainkové taktéž 
z Brna. 

V sobotu 21. února proběhla v hospodě masopustní veselice s vepřovými hody. 
Průvod obcí byl zrušen pro malou účast masek. Těch se v hospodě nakonec sešlo pouze pět. 
Mezi hudebními vystoupeními k tanci a poslechu probíhaly žertovné soutěže. Stejně jako loni 
to bylo držení židlí na čas, hod nafukovacím balónkem do dálky a konzumace půlky suchého 
rohlíku a malého piva na čas. Celkovým vítězem se stal přespolní návštěvník z Brna, ale 
skvěle si vedly zejména místní ženy. První tři umístění v soutěžích a nejlepší maska – beruška 
- obdrželi drobné ceny. 
 Velkou společenskou událostí se opět staly „Krojované hody“. Za stárky bylo 32 
krojovaných párů! Obavy vzbuzovalo nejisté počasí, zvláště když v pátek při stavění máje 
vydatný déšť náležitě pokropil všechny zúčastněné i přihlížející. Mája byla téměř stejná jako 
v loňském roce - průměr u paty 30cm, výška 23 m. Přes počáteční obavy se počasí umoudřilo. 
Průvod obcí s vyváděním stárek byl zakončený pod májou, kde Jan Vaněk ml. (č. p. 81) 
předal novému hlavnímu stárkovi Marku Zounkovi (č. p. 7) novou rekvizitu – Hvozdecké 
hodové právo, které by se mělo stát tradiční součástí Krojovaných hodů. Hodové právo 
vyrobil p. Jan Vaněk st. a umělecké zpracování je zásluhou Jany Žilkové (č. p. 58). Po předání 
hodového práva část stárků zatančila na parketě Moravskou a Československou besedu. 
Vydařenou večerní zábavu s tombolou navštívilo na 350 platících hostů. Při průvodu i zábavě 
opět hrála výborná kapela Moraváci z Židlochovic. Díky štědrým místním i přespolním 
sponzorům skončily hody s kladným finančním výsledkem. Část peněz byla použita na nákup 
stolů a  laviček a část zůstane jako rezerva pro příští rok. 
 



 
 
 Na pódiu Sokolovny pan Aleš Procházka (č. p. 85) provedl utěsnění a natření oken, 
vymaloval a instaloval nově zakoupené stoly a židle. Před koncem roku pak začaly tento 
prostor využívat jednou týdně maminky s malými dětmi. 
 
Sport 
 Po loňské přestávce se letos opět konal turnaj v malé kopané „Velikonoční žíla“. 
Počasí bylo na rozdíl od loňského roku nádherné, takřka letní. Vítězem se stalo mužstvo 
Blábol Rozdrojovice, na druhém místě skončil náš tým Lipicáni Hvozdec a třetí byl Kvasar 
Sentice. 
 Turnaj Hvozdecká Niké se konal tentokrát v půli srpna. Vyhrálo složené mužstvo 
Puzzle Hvozdec, druhý byl tým Real Starobrno, třetí pak FC Mókov Domašov. 
 Na hájence stejně jako v minulých letech proběhly myslivecké brokové střelby 
Velikonoční beránek, hojně navštívený Memoriál Vincence Forala a střelby Burčákové. 
 
Počasí 
 Se začátkem roku přišly na naše území mrazy, které umožnily po dlouhé době 
bruslařského vyžití občanů na zamrzlém koupališti. Teploty k ránu klesaly k – 17°C. Od 
poloviny ledna se začalo postupně oteplovat nad nulu. Trvalá sněhová pokrývka se držela 
díky častému sněžení až do druhé poloviny února. První sněženky se objevily až 10. března. 
Zima přešla přímo do léta. Celý duben se teplota pohybovala kolem 20°C a vůbec nepršelo. 
Druhá polovina června byla provázena četnými bouřkami s přívalovými dešti. Ve středu 15. 
července při dvouhodinové bouřce napršelo ve Hvozdci přes 100 mm. Při velkém vichru, 
který provázel bouřku 3. srpna, se rozlomilo nebo zcela zlomilo na 27 ovocných stromů 
kolem silnice v „Krajině“. Poměrně chladné a deštivé léto vynahradilo teplé, ale úplně suché 
září. Téměř do konce měsíce teploty šplhaly k 25°C. V polovině října přešlo babí léto během 
pár dní rovnou do zimy. Na severu republiky byla velká sněhová kalamita. Poté se však opět 
oteplilo a mrznout a sněžit začalo až v polovině prosince. 
 
Pohyb obyvatelstva 
 Počet obyvatel k 1. 1. 2009 – 247 
Obyvatel obce postupně mírně přibývá, zejména díky výstavbě nových domů v lokalitě „Na 
Rovinách“.  

Manželé Jaroslav a Vlasta Blechovi č. p. 38 byli nuceni se kvůli zdravotnímu stavu 
odstěhovat do ústavu sociální péče v Brně a dům prodali MUDr. Zuzaně Švehlákové. Paní 
Eva Packová prodala svůj dům č. p. 18 manželům Moricovým a přestěhovala se k synovi do 
Brna. Dům č. p. 51 pana Poskera, který byl ve špatném stavu, koupil v dražbě pan Mařa 
s paní Hrazdírovou a ihned zahájili nutné stavební úpravy, zejména výměnu střechy. 
 



Narozeni:  Dlouhý David  nar. 2.9.  č. p. 99 
          
Zemřelí:  Borkovcová Božena � 5. 2.  nar. 1916   (93 roků) č. p. 53 

  Zounková Libuše � 10. 3. nar. 1928   (81 roků) č. p. 29 
  Buček Miroslav � 2. 4.  nar. 1946   (62 roků) č. p. 41 
  Zelinková Růžena � 30. 3. nar. 1915   (93 roků) č. p. 5 
  (poslední léta žila u dcery v Mikulově) 
  Hvižď Jaromír � 15. 8. nar. 1938   (71 roků) č. p. 77 
  Pšikal Otto  � 14. 12. nar. 1926   (83 roků) č. p. 87 

   (agronom v JZD Hvozdec a dlouholetý řezník domácích zabíjaček) 
 

Zdravotní poměry  
 Během roku se začal z Mexika do celého světa šířit nový typ chřipkového viru 
nazývaný Prasečí chřipka. Na podzim se pak virus objevil i v Česku. Nebezpečný je dle 
odborníků zejména pro chronicky nemocné. Časem se ukázalo, že se v nebezpečí příliš neliší 
od běžné chřipky. 
 
Různé 
 Původní zemědělský ráz obce se postupně mění. Po rozpadu JZD v roce 1991 se 
obhospodařování okolních polností ujalo několik soukromých zemědělců, kteří ke svým 
vlastním polnostem připojili i pronajaté pozemky ostatních občanů. Letos ukončil 
hospodaření Otto Pšikal (č. p. 87), pole pronajal Romanu Hemalovi (č. p. 91) a nepotřebné 
stroje rozprodal. Tak zůstali na hvozdeckém katastru prakticky jen dva hospodáři Roman 
Hemala a Lubomír Košvica (č. p. 10). Nepatrnou část ještě obhospodařují zemědělská 
družstva Veverské Knínice a Říčany. 
 
 
Schválilo obecní zastupitelstvo dne 22.12.2010 
 

 

   
 Miroslav Buček ���� 2. 4.     Libuše Zounková ���� 10. 3. 
 
 
 



   
 Jaromír Hvižď  ���� 15. 8.     Otto Pšikal  ���� 14. 12. 
 
 
 
 


