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Občasník obce

Z jednání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hvozd
probíhalo letos v pravidelných tříměsíčních intervalech. Na jednotlivých zasedáních se řešily problémy související
s opravou a financováním kulturního
střediska, což je budova bývalé pekárny, nákupem a prodejem pozemků, byl
schválen závěrečný účet obce za rok 2015
a též účetní závěrka. K nejdůležitějším
rozhodnutím patřil prodej 17/208 lesa
v Národní přírodní rezervaci Špraněk,
nákup domu č. 4 v Klužínku a v neposlední řadě výstavba cesty k nové zástav-

bě ve Hvozdě v lokalitě Za Jelínkovým.
Ve čtvrtek 1. prosince se ve Vojtěchově
v hostinci U posledního Mohykána koná
13. Zasedání Zastupitelstva obce, na
kterém bude hlavním bodem schválení
rozpočtu na příští rok. Návrh tohoto rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obce
a na webových stránkách. K dnešnímu
dni má naše obec úvěr ve výši 1,7 mil.
(s úrokem 0,73 % za rok) na dofinancování kulturního střediska a nemá žádné
závazky po lhůtě splatnosti.
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Dění v obci
Největší akcí, kterou řešíme již druhým rokem, byla dostavba kulturního
střediska, jak nyní nazýváme budovu bývalé pekárny. To se nám v letošním roce
podařilo a v pěti nových bytech již bydlí
mladí nájemníci. Také v přízemí umístěné
zdravotní středisko je již v provozu, pouze
ordinace zubního lékaře je z důvodu úmrtí paní doktorky Eliášové mimo provoz
a pokoušíme, se zatím bezúspěšně, zajistit
nového zubaře. Nyní jsme vyhlásili záměr
pronajmout místnost určenou pro služby.
Jedná se o místnost se sociálním zařízením
o ploše 36 m2.
Podstatně též pokročila individuální
výstavba šesti rodinných domů v lokalitě
Za Jelínkovým. Tři jsou již zkolaudované
a bydlí zde mladé rodiny, a proto zastupitelstvo rozhodlo v této lokalitě postavit
novou komunikaci. Stavbu prováděla firma Porr, která byla vítězem výběrového
řízení za cenu 1,048 mil. Kč. Olomoucký
kraj nám na komunikaci poskytl dotaci z Programu obnovy venkova ve výši
300 000,- Kč.
Postupně, jak dovolují finanční prostředky, se snažíme zasíťovat další lokalitu Na
Snášelových lukách. Je položen a zkolaudován vodovod, provedena skrývka ornice na cestu, probíhá zaměření pozemků
a firma E-on dokončuje projekční práce na

připojení skříní NN. Na jaře příštího roku
budou položeny kabely NN a veřejného
osvětlení. Obec vybuduje kanalizaci pro
odtok vyčištěné vody z domácích čistíren
a v dalších letech i zpevněnou komunikaci.
Jak si většina z občanů určitě všimla,
byly v obci rozmístěny 4 kontejnery na
biologický odpad, do kterých jste vozili
během roku posečenou trávu a jiné biologické odpady, které byly následně vyváženy na kompostárnu. Tyto kontejnery byly
pořízeny koncem loňského roku z dotace
na odvoz bioodpadu, společné s autem
a štěpkovačem. V příštích letech bychom
měli počet kontejnerů ještě navýšit, případně umožnit občanům nákup dotovaných kompostérů pro vlastní kompostování biologicky rozložitelných odpadů.
Na základě neustálého tlaku orgánů
ochrany životního prostředí nechala obec
vypracovat firmou Recprojekt studii proveditelnosti na kanalizaci s čističkou odpadních vod. Zatím se jedná o území části
Vojtěchov a Hvozd, odkud vody odtékají
do NPR Špraněk a v budoucnu bude veliký tlak na čistotu těchto vod. Studie řeší
samostatně obec Hvozd s čističkou pod
vesnicí, samostatně Vojtěchov s vlastní čističkou a také společnou čističku ve
Vojtěchově, kde by byla splašková voda
ze Hvozdu vedena tlakovým potrubím.
Podle parametrů daných SFŽP vychází
studie tak, že chceme li vybudovat kanalizaci ve Vojtěchově, musí být realizová-

na varianta společně se Hvozdem, jinak
samostatně Vojtěchov není možné ufinancovat. Studie zatím neřeší kanalizaci
v Klužínku, odkud vody tečou do Pilávky, kde není tak velký tlak na čistotu vody
a v otevřeném toku se projevuje samočistící schopnost potoka. Vybudování čističky
na Otročkově by bylo neúměrně nákladné.
Koncem měsíce listopadu přišla řada
též na opravu obecní cesty k novostavbě
domu za Malíškovým. Tuto opravu jsme
neměli v rozpočtu, a proto byla cesta pouze srovnána štěrkem, aby mohl být dům
zkolaudován.
V Klužínku na návsi je již několik let
prázdný dům č. 3 ( Jedličkovo). Tento dům
není chloubou obce, chátrá a začalo do něj
zatékat. Aby se nestal domovem pro různé
nepřizpůsobivé občany, z podnětu místních občanů obec tento dům odkoupila za
cenu 100 tisíc korun a v příštím roce bude
zbourán a místo upraveno pro dětský kout
a místo k odpočinku. Návrhy, jak by toto
místo mělo vypadat, by měly přijít od Klužínských občanů.
Zemědělská společnost Bohuslavice,
která v katastru naší obce obhospodařuje
většinu pozemků se snaží i o rozvoj živočišné výroby. V loňském roce přestavěla
kravín ve Vojtěchově na stáj pro masný
skot a krávy bez tržní produkce mléka
a v letošním roce provádí velkou rekonstrukci kravína ve Hvozdě na stáj pro jalovice.

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ V OBCI

SDH Hvozd
Za uplynulý rok 2016 uspořádal SDH
Hvozd několik akcí jak pro své členy, tak
pro veřejnost.
Jednou z prvních akcí ještě v roce 2015
a to 29. prosince, bylo ve spolupráci s OÚ
Hvozd uspořádání vepřových minihodů
na bývalé kovárně. Začátkem roku, tedy
9. ledna proběhl tradiční hasičský ples
s hudbou Rose Band v Hostinci u Popelků.
V lednu se podařilo napustit kluziště na
hřišti, bohužel vydrželo kvůli nepřízni počasí jen čtrnáct dní.
Dne 2. dubna jsme uspořádali posezení
v minipivovaru Jadrníček v Náměšti na
Hané a 30. dubna jsme postavili na návsi
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máj, na hřišti proběhlo pálení čarodějnic
a večer zábava s místní kapelou Kentus
rock.
Dne 21. května bylo uspořádáno okrskové cvičení v požárním sportu na hřišti
ve Hvozdě a o týden později proběhlo tradiční kácení máje, na kterém byla sehrána
scénka na téma významná data minulého
století, tato akce pokračovala na hřišti, kde
hrála hudba Mefisto z Mohelnice.
Dne 30. července jsme v areálu na hřišti
uspořádali sedmý ročník hasičské soutěže pro žáky o Pohár starosty obce Hvozd
s následným posezením a dechovou hudbou „Holóbkova mozeka“ z Protivanova.
Dne 20. srpna v odpoledních hodinách,
byla slavnostně otevřena nová hasičská
zbrojnice ve Hvozdě, této akce se zúčastnilo velké množství lidí i hasičů v uniformách, po celou dobu vyhrávala dechová
hudba „Holobkova mozeka“.
Dne 24. září jsme uspořádali již čtvrtý ročník vinobraní ve Hvozdě, na který
bylo zajištěno červené a bílé víno, červený
a bílý burčák a po celou dobu hrála hudba
Happy End z Vilémova.
Mimo zmiňované akce jsme se zúčastňovali různých školení, hasičských soutěží
a vyhlašovaných brigád.
Nesmíme zapomenout na jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Hvozd (JPO
III Hvozd), která má 25 členů a vyjížděla
celkem k 11 zásahům z toho dvakrát cvičně.
Za SDH Hvozd Tomáš Kubálek

SDH Vojtěchov
V měsíci lednu uspořádali hasiči již tradiční ples. Účast byla hojná. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Alcatras.
V měsíci únoru nás nečekaně a navždy
opustil náš dlouholetý člen pan Josef Smítal, který svojí dlouhodobou prací přispěl
při budování našeho areálu. Do roku 2011
zastával funkci starosty SDH.
V jarních měsících jsme přestěhovali
zbrojnici a techniku do nové garáže v areálu na hřišti.
V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení , kde se naši žáci umístili
na 1 místě. Následoval Klužínský pohár,
kde se umístili na 3 místě a Pohár starosty
obce Hvozd, kde se umístili na 1. místě.
V měsíci červnu hasiči spolupracovali při dokončení volejbalového hřiště.
V tomto měsíci jsme uspořádali brigádu
na opravě ohrady pro ZS Bohuslavice.

Červenec byl pro naše členy náročný.
Dne 8. 7. jsme uspořádali ve spolupráci
s obecním úřadem sraz rodáků a oslavy 130 let od založení sboru. Počasí nám
vyšlo, občerstvení bylo bohaté, program
pestrý. Této akce se zúčastnili nejen rodáci, ale i zástupci OSH Prostějov, zástupci
okolních sborů, starosta obce a mnoho dalších hostů.
Další větší akcí byla spolupráce na
country festivalu, který se konal ve dnech
15. – 16. července.
V srpnu se konal tradiční táborák na
rozloučenou s prázdninami s opékáním
špekáčků.
V září nás opustil nečekaně další člen
sboru pan Jiří Fuchman, který v minulosti mnoho let působil jako velitel družstva,
a pod jeho vedením jsme dosahovali na
okrskových cvičeních dobrých umístění.

V tomto měsíci se uskutečnil turnaj ve
stolním tenise.
V měsíci říjnu jsme uspořádali zájezd.
Navštívili jsme zámek Bučovice, Mohylu míru, Slavkov a v Ivančicích jsme po
obědě navštívili muzeum Alfonze Muchy
a muzeum Vladimíra Menšíka. V odpoledních hodinách jsme si prohlédli muzeum
v Zetoru Brno. Zájezd jsme zakončili posezením v restauraci s pivovarem v Brně
Líšni.
V měsíci listopadu se konal další turnaj
ve stolním tenise. V prosinci 3. 12. se na
návsi slavnostně rozsvítí vánoční stromek.
Mezi svátky vánočními a Novým rokem
28. 12. budou uspořádány tradiční Vepřové hody. Dne 31. 12. oslaví hasiči v klubovně na hřišti Silvestra a přivítají nový rok.
Za SDH Vojtěchov Pavel Papaj
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SDH Klužínek
SDH Klužínek upořádal 11.června Dětský den, kde na děti čekalo deset disciplín,
které všechny zvládly a na konci dostaly balíček sladkostí. Hrály společně hry
a soutěžily za drobné odměny. Opékaly se
špekáčky a pěnou je přijeli ovlažit hasiči ze
Dzbele. Také měly k dispozici nafukovací
skluzavku. V pozdějších hodinách soutěžili i dospělí. Reprodukovaná hudba hrála
jako vždy až do rána.
16.července jsme pořádali hasičskou
soutěž „O Klužínský pohár 2016“. Této
soutěže se zúčastnilo 16 družstev. Klužínští mladší žáci A obsadili 3.místo s časem

FC Hvozd
Ve Hvozdě roste
nová fotbalová generace, na mládeži
chceme stavět
i v budoucnu
Podzimní část letošní fotbalové sezóny
opět naznačila, že fotbal ve Hvozdě má budoucnost. Skvělými výkony se totiž prezentovala obě mládežnická družstva, jedinou
kaňkou na jinak povedeném podzimním
4

27,25, mladší žáci B obsadili 1.místo s časem 22,04 a starší žáci obsadili také 1.místo
s časem 17,98. Letos byla i soutěž pro dorost, ale přihlásil se pouze Vojtěchov. Tam
byla výhra jasná. Mimosoutěžní disciplína
byla „Odneste si svého trenéra“, kdy soutěžní družstvo čtyř členů ušlo danou trasu na lyžích. Na konci již bez lyží odnesli
svého trenéra na hasičských nosítkách do
cíle. Vítězem bylo družstvo z Vojtěchova.
Z Klužínské pohárovky si všichni odnesli
medaile.
30.července se v Klužínku opět hrál fotbal ženatí proti svobodným. Jako už po-

několikáté vyhráli ženatí. Skóre bylo 7:4
a slavilo se až do ranních hodin.
3.prosince opět přijel na saních Mikuláš
s čerty a andělem. Rozsvítil se stromeček
a Mikuláš nadělil balíčky hodným dětem.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení
přímo z kotle. Akce byla završena malým
ohňostrojem.
Během roku děti hasiči jezdily na hasičské pohárové soutěže. V letošním roce se
zúčastnily devíti soutěží, kdy se jim podařilo být desetkrát na bedně.

představení je tak výkon týmu mužů, který
se po slibném začátku postupně propadal
tabulkou až na její dno.
Do letošní sezóny vstoupil FC Hvozd
s velkými očekáváními. Po letech, kdy mládež z našeho klubu téměř zmizela, jsme
letos znovu přihlásili tým žáků i dorostu
a prioritou všech bylo především zajistit
co nejlepší podmínky právě pro mládež.
Družstvo žáků pod vedením Martina Kubici a Milana Mokrého v letošní sezóně
nastoupilo do okresního přeboru mladších žáků, který se hraje na polovinu hřiště
v počtu 7+1. Po polovině soutěže žákům
patří třetí místo v tabulce v těsném závěsu
za nejlepšími. Ještě důležitější než výsledky

je ale fakt, že tréninků i zápasů se stabilně
účastnil velký počet hráčů, kteří fotbal hrají s chutí a pro zábavu. Poděkování patří
nejen trenérům, ale i všem rodičům, kteří
s dětmi na fotbale tráví velké množství
času.
Stejné poděkování patří i těm, kteří se
zapojili do přípravy dorosteneckého týmu,
v čele s trenéry Karlem Procházkou a Jaromírem Krásou. Přihlásit dorostenecký tým
nebylo jednoduché rozhodnutí, udržet stabilní počet hráčů v této věkové kategorii
není snadné, o to víc je potěšující, jak většina dorostenců k soutěži přistoupila. Nejen,
že v okresním přeboru drží po podzimu
druhé místo s pouhými dvěma porážkami,

Za SDH Klužínek Alena Kočí
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řada dorostenců se navíc během podzimu
zapojila i do týmu mužů a výrazně mu pomohla.
Tým mužů se po skvělém začátku, kdy se
po třetině soutěže držel na samotném čele
tabulky, postupně propadal do herní krize.
Projevilo se zranění několika klíčových hráčů, neochota některých trénovat,především
pak ale nedostatek hráčů, kdy v některých
zápasech museli nastoupit dorostenci, kteří již měli jeden zápas takříkajíc v nohách.
Nicméně právě díky dorostencům jsme vůbec podzimní část se ctí dohráli, bez jejich
pomoci by ztráta na ostatní týmy byla mno-

hem větší, takto zůstává pro jarní část vše
otevřené. V některých podzimních zápasech jsme pomoc dorostenců využili k tolik
potřebnému střídání, které často v závěru
zápasu rozhoduje o konečném výsledku,
jindy pak mladí hráči tvořili klidně i polovinu základní sestavy. Za jejich odpovědný
přístup jim patří obrovský dík, který však
směřuje i k celému realizačnímu týmu, který to neměl v mnohých situacích, ať už v
tréninku či při zápasech nebo nekonečné
administrativě jednoduché. A speciální poděkování si jistě zaslouží i Miroslav Švec za
péči, kterou věnuje trávníku, po němž se

letos prohání hned tři fotbalová družstva.
Na závěr chceme poděkovat i vedení obce
za to, jak výrazně podporuje náš klub. Bez
pomoci obce by dnes již fotbal ve Hvozdě
nemohl fungovat. Děkujeme rovněž všem
slušným fanouškům, kteří nám za každého
stavu fandí, hráčům, rodičům, trenérům
a všem lidem, kterým leží hvozdecký fotbal u srdce. I v jarní části se chceme nadále
soustředit na naši mládež a právě i kvůli ní
se pokusíme udržet krajskou soutěž mužů.
Děkujeme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na krásné a úspěšné fotbalové jaro.
Za FC Hvozd Vojtěch Bílý

Myslivecký spolek
Hvozd u Konice, z.s.
Zimní období na přelomu roku 2015
– 2016 bylo opět pro zvěř příznivé což
opět usnadnilo přikrmování zvěře
v zimním období. V jarním období jsme
se aktivně zapojili do brigádnické pomoci ZS Bohuslavice, a.s., zbudovali jsme
20 odchovných budek pro telata, tyto budky jsou umístěny na farmě v Rakové. Za
tuto brigádnickou činnost nám poskytuje
ZS Bohuslavice, a.s. dostatek krmiva pro
zimní přikrmování zvěře a můžeme konstatovat, že celková spolupráce je na dobré úrovni. Je nutné poděkovat Ing. Karlu
Polákovi, předsedovi představenstva, že

nám vychází vstříc při této činnosti. Dále
bylo odpracováno značné množství hodin
pro vlastní mysliveckou činnost při opravách mysliveckých zařízení v honitbě.
Stavy zvěře zůstávají na stejných hodnotách jako v minulém období. Pozorujeme jen klesající stavy srnčí zvěře, což
je důsledek vysokých stavů černé zvěře,
která není v podstatě „naše“, ale přichází do naší honitby hlavně z okolních
honiteb, kde jsou velké komplexy lesů.
U nás vlastně žije jen v poměrně krátkém
období dozrávání kukuřice, nebo je ukrytá v polích osetých ozimou řepkou. Po

sklizni se stahuje zpět do lesních porostů.
V tomto roce bylo prozatím uloveno
21 kusů černé zvěře a 31 kusů lišek. Koncem října jsme pořádali hon, kde bylo
sloveno 105 ks bažantů. Akce za účasti
75 střelců byla velmi kladně hodnocena.
Samostatnou naháňku na černou zvěř
plánujeme na 7. ledna 2017.
Spolek má v současně době 24 členů.
Před dvěma měsíci nás opustil ve věku
nedožitých 78 let, nejstarší člen spolku
p.Milan Zapletal st.
Za MS Hvozd František Koutný

Základní a mateřská škola ve Hvozdě
Základní školu navštěvuje v tomto školním roce celkem 29 žáků. Potěšitelné je,
že do první třídy nastoupilo 10 prvňáčků.
V říjnu na naší škole proběhla inspekce,
která vyzdvihla vysokou pedagogickou
úroveň učitelů, skvělou materiální vybavenost školy a velice pěkné prostředí.
Škola rovněž pořádá celou řadu akcí,
např. Velikonoční dělání, Strašidelný
mlýn, Pálení čarodějnic, Školní akademii,
Casino, vánoční Olomouc, školní výlety,
vánoční besídky…
Na škole pracuje v letošním roce
8 kroužků, které jsou hojně navštěvovány. Rádi bychom touto cestou poděkovali
panu Šádkovi a panu Čížkovi za vedení
kroužků.
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V mateřské škole je zapsáno 24 dětí.
Kromě dětí ze Hvozdu dojíždí do MŠ
i děti z okolních vesnic – Vojtěchova, Ludmírova, Klužínka, Milkova a Ponikve.
S dětmi jezdíme do kurzu plavání do
Litovle, máme taneční kroužek s lektorkou z taneční školy Hubený Prostějov.
Děti se můžou účastnit také pískání na
flétničku a získat tak základy hry na hudební nástroj.
Pravidelně se zúčastňujeme soutěže
Hanácký talent v Laškově, ve které jsme
letos získali 1. místo.
Jezdíme s dětmi na divadelní představení do Prostějova, v zimě jsme byli bruslit na stadionu v Konici.
Na konci školního roku jsme se společně s rodiči slavnostně rozloučili s předškoláky při školkovské maturitě.
Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy

Kulturní a společenské akce
Jako každý rok, tak i letos se obec Hvozd
podílela na pořádání již výše zmíněných
akcích. Většinou to byla finanční pomoc,
například zajištění cen do soutěží a podobně a sama také uspořádala několik
oblíbených akcí. Oblíbeny jsou zájezdy do
divadla v Prostějově, ty byly letos již dva.
Velký ohlas měl i třídenní zájezd na Znojemsko s výjezdem do Rakouska. V Kremži
jsme se nalodili a pluli údolím Wachau
proti proudu Dunaje do Melku, kde byla
prohlídka kláštera a zbylé dva dny jsme
strávili na Znojemsku, prohlídkou podzemí a města Znojma, hradu Bítov, muzea
veteránů a měli jsme i pěší procházku po
vinici Šobes.
Naši obec letos opět po čtyřech letech navštívili přátelé z Hvozdu u Plas, kteří zde
pobývali poslední zářijový víkend. S nimi
jsme si při zasvěceném výkladu průvodce
prohlédli Olomouc a v sobotu večer byla ve
Sportklubu volná zábava s grilovačkou.
Po deseti letech byla ve Vojtěchově opět
velká sláva. S oslavou 130 let trvání SDH
Vojtěchov byl uspořádán 2. sjezd rodáků.
Sezvat rodáky již nebyl takový problém,
neboť již z minula jsme znali jejich adresy.
Této krásné akce se zúčastnilo velké množství jak rodáků, tak Vojtěchovských starousedlíků a i mnoho lidí z širokého okolí, kteří
se přišli pobavit a zavzpomínat si se svými
známými. Po krátkém přivítání sborů dobrovolných hasičů a rodáků následoval průvod ke kapli, kde byl u kříže položen věnec
na počest zemřelých hasičů a po mši svaté
následovala již volná zábava za doprovodu
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Holóbkove mozeke, country skupiny Noaco, na kterou navázal Kabát revival a do
pozdních nočních hodin poté hrála skupina
Alien. K dobré atmosféře přispělo i krásné
počasí.
Letošní předadventní posezení s Holóbkovó mozekó jsme opět spojili s vítáním
občánků. Po dlouhé době, snad 25-ti letech
jsme opět přivítali dvojčata Šimona a Jakuba Grézlovi z Klužínka. K radosti nás všech
bylo dětí letos devět, tak snad naše obec
nevymře. Pěkný byl též doprovodný program, který zajistili žáci naší školy.
Novou tradici získává i vánoční výstava v prostorách jídelny ZŠ, která proběhla
poslední listopadový víkend a před ní ještě naše ženy uspořádaly tradiční zájezd do
Ikei Brno.

Během roku, především v zimních měsících, jsme uspořádali několik besed o různých tématech ve Sportklubu ve Hvozdě,
kterých se zúčastnil vcelku velký počet
občanů. Například historické cesty, Titanik
a o cestě za severní polární kruh na veteránech. Druhou říjnovou neděli obec ještě
uspořádala zájezd na Velkou pardubickou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na pořádání jednotlivých
akcí podíleli. Především škole a jejím zaměstnancům v čele s ředitelem, hasičům,
bez jejichž pomoci by se kulturní akce
v Klužínku a Vojtěchově vůbec nekonaly,
trenérům mládeže ve fotbale, florbale a hasičských sportech a i všem ostatním, kteří
rozvíjejí kulturní a společenský život v obci.

ZPRAVODAJ OBCE HVOZD

Pozvánky:
- čtvrtek
- sobota
- úterý
- středa
- čtvrtek
- úterý
- středa
- čtvrtek
- sobota
- sobota
- sobota

1. 12. 2016
3. 12. 2016
20. 12. 2016
21. 12. 2016
22. 12. 2016
27. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016
7. 1. 2017
7. 1. 2017
4. 2. 2017

Zasedání Zastupitelstva obce Hvozd – hospoda Vojtěchov
Mikulášská nadílka Klužínek
besídka základní škola
besídka mateřská škola
zájezd dětí do vánoční Olomouce
Memoriál Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,
vepřové hody ve Vojtěchově
tradiční setkání na návsi ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
tradiční hasičský ples SDH Hvozd
Zimní véšlap 9:00 Hvozd, pořádá Bouzovská vrchovina
Maškarní ples pro dospělé – sál U Popelků, ZŠ Hvozd

Kolik nás tu žije:
K 30. 11. 2016 žije v našich obcích celkem 624 občanů.

V letošním roce se narodili:
Foretová Adéla
Dostál Jan
Vyroubal Tobiáš
Grézl Šimon
Grézl Jakub
Kutá Diana
Grézl Matyáš
Barkoci Jonáš

Otročkov
Hvozd
Hvozd
Klužínek
Klužínek
Hvozd
Klužínek
Hvozd

Od počátku roku nás navždy opustili:
Labonková Růžena
Smítal Josef
Grygová Marie
Müller Jaromír
Štibral Antonín
Jakubjancová Lenka
Fuchman Jiří
Hofman Pavel
Vyroubalová Marie
Zapletal Milan

r. 1940
r. 1954
r. 1924
r. 1950
r. 1944
r. 1973
r. 1954
r. 1963
r. 1930
r. 1938

Klužínek
Vojtěchov
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov
Vojtěchov
Vojtěchov
Otročkov
Klužínek

Svá životní jubilea letos oslavili:
70 let
Strouhal Július
Štibralová Antonie
Švecová Olga		
Jedlička Vojtěch		
Hubinková Jaroslava
Grygová Marie		

Klužínek
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd

75 let
Viková Olga		
Vyroubalová Marie
Voglová Bohumila
Popelková Zdeňka
Ellnerová Ludmila

Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov

80 let
Jedličková Anna		
Slavíček Josef		
Labonek Alois		

Hvozd
Vojtěchov
Klužínek

85let
Škrabalová Marie
Zapletalová Růžena
Laštůvková Marie

Klužínek
Klužínek
Vojtěchov

90 let
Kubálková Drahoslava
Tkačuková Odorica

Hvozd
Hvozd

Všem oslavencům přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Upozornění občanům – Mobilní rozhlas
Obec Hvozd zavádí Mobilní rozhlas (rozhlas do mobilu). Kdo se zaregistruje přes registrační formulář na adrese hvozd.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplní registrační útržek na konci zpravodaje a odevzdá jej na obecním úřadě, bude zdarma dostávat SMS zprávy a e-maily
o dění v obci.
Registrační formulář naleznete na další straně zpravodaje.
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