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Občasník obce

Z jednání zastupitelstva
Koncem loňského roku na posledním zasedání Zastupitelstva obce Hvozd, tradičně ve
Vojtěchově, byl schválen vyrovnaný rozpočet
obce na rok 2018 ve výši téměř 9 mil korun.
Zastupitelstvo obce se do podzimních voleb
sešlo ještě 4 krát. Na každém zasedání byli
členové zastupitelstva seznámeni s činností
Rady obce a dále se řešily problémy související s chodem obce a majetkové věci. V rámci
hospodaření obce byl schválen závěrečný účet
obce, účetní závěrka a 8 rozpočtových opatření pro úpravu rozpočtu. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které má přesah i do dalších
let bylo zřízení Pošty Partner. K tomuto kroku nás donutily nepříjemné okolnosti, neboť
v případě neschválení této skutečnosti by byla
pošta přesunuta do Luké. Zřízením Pošty Partner obec sice zatížíme ročně náklady ve výši

150-200 tisíc, ale bude zachovaná tato služba
pro naše občany i občany okolních obcí.
5. a 6. října letošního roku proběhly volby
do zastupitelstva obce. O vaši přízeň se ucházelo 39 kandidátů tří politických subjektů. Do
nového zastupitelstva byli zvoleni tito naši
občané: Rudolf Bednář, František Dostál,
František Grulich, Václav Hubinka, Tomáš
Kubálek, Mgr. Michal Kubálek, Pavel Papaj z
Vojtěchova, Ing. Josef Šimek, Ing. Josef Šmíd,
Petr Vyroubal, Josef Zapletal ml., Lukáš Zapletal, Milan Zapletal z Klužínka, Petr Zapletal a Mgr. Waldemar Zatloukal. 31. října proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce,
na kterém byl zvolen starostou Josef Šmíd,
místostarostou Michal Kubálek a členy Rady
obce se stali Josef Šimek, Waldemar Zatloukal
a Petr Vyroubal.
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Ve středu, už po uzávěrce zpravodaje se ve
Vojtěchově v hostinci U posledního Mohykána konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce, na
kterém byl pravděpodobně schválen rozpočet
na rok 2019.

Spokojené prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů
přeje obec Hvozd

Dění v obci
V průběhu letošního roku se konečně podařilo přimět firmu E-on k vybudování přípojek
NN k deseti novým parcelám v lokalitě na
Snášelových lukách. Podle uzavřené smlouvy
měla být elektřina připojena již v lednu 2016,
ale firma E-on neustále stavbu oddalovala a
nakonec si letos v březnu dala ještě podmínku, že započne stavbu až po vybudování povrchové a splaškové kanalizace v této lokalitě. Jelikož v tu dobu již probíhaly projekční
práce na kanalizacích a komunikaci, podařilo
se nám v krátké době získat stavební povolení
a kanalizace byla hotova v rekordním termínu
2 týdny od stavebního povolení. Zde je třeba
poděkovat stavební firmě Jamastav, která práci odvedla velmi rychle a za velmi příznivou
cenu. K dnešnímu dni je již hotov i základ
silnice, položen kabel veřejného osvětlení a
zkolaudované všechny inženýrské sítě. V této
lokalitě se již staví dva domy, další parcely
jsou prodány a zbývají 2 parcely, které chceme
nabídnout místním občanům, případně občanům z blízkého okolí. Na tomto příkladu je též
vidět, že není problém stavbu postavit, pokud
jsou finance, ale nejdéle trvají projekční práce
a vyřízení všech administrativních formalit.
V Klužínku byl hned na jaře zbourán dům č.
3 ( Jedličkovo), Klužínští vědí, že zde nějaký
čas pobývala romská komunita a dům byl vybydlen. Na tomto místě je zatím travní porost
a o dalším využití se rozhodne na základě podnětů místních občanů.
Ve Hvozdě u školy jsme ještě během září

a října vybudovali nové dlážděné parkoviště
a s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400 tisíc i nové dětské hřiště s předepsanými dopadovými plochami. Záměr opravit
sociální zařízení v Klužínku na zbrojnici nám
letos nevyšel, ne snad proto, že vedení SDH
Klužínek bylo zpočátku proti, ale hlavní důvod byl ten, že stavební firmy nemají volné kapacity a při tomto stavebním boomu podstatně
vzrostly i ceny stavebních prací. Opravu zbrojnice máme v plánu na příští rok včetně výměny oken a dalších drobných úprav. V měsíci
lednu jsme dokončili nové oplocení hřbitova,
prozatím pouze ze dvou stran a hned jak to
počasí dovolilo nám firma Jamastav vybudovala nové štěrkové chodníčky mezi hroby. Pod
štěrkovým povrchem je položena geotextilie,
která by měla zabránit prorůstání trávy. Sečení
mezi hroby bylo doposud vždy velkým problémem a častým bodem stížností majitelů hrobů
na znečistění, případně poškození náhrobků.
V letošním roce jsme též obdrželi dotaci
z Olomouckého kraje z programu „Obnova
staveb drobné architektury místního významu“ ve výši 48 tisíc na opravu kůru v kapli
ve Hvozdě. Tuto zdařilou opravu, jak jste již
někteří jistě zaregistrovali, provedla firma bratrů Oháňkových. Do výplně sloupu v kůru byl
vložen vzkaz příštím generacím s fotografiemi
kůru před opravou.
Naše obec v letošním roce po pětiletém
soudním řízení vyhrála spor u krajského soudu
v Brně o cca 12 ha lesa pod obcí (Syčka a Šim-

kova hora). Tímto počinem a dalšími nákupy
má naše obec ve vlastnictví již 42 ha lesa,
mimo dalších 1700 ha ve společném vlastnictví s obcemi Bouzov, Luká a Ludmírov. Zde
vlastníme podíl asi 8,2 % a tyto lesy obhospodařují Bouzovské lesy s.r.o. Do letošního roku
byly cena za dřevo velmi příznivá a to se projevovalo nemalým příjmem do rozpočtu obce
ať již za prodej dřeva nebo z nájmu od Bouzovských lesů. Od jara však lesy sužuje kůrovcová kalamita která podstatně srazila ceny
smrkového dřeva, ale především nás postavila
před problém rychlého vytěžení tohoto dřeva,
aby se kůrovec dále nešířil. Přede dvěma měsíci obec zakoupila vyvážečku za náš malotraktor, pomocí které se tyto těžební práce velmi
zjednoduší a zrychlí. Na tento stroj bychom
měli dostat 50% dotaci z Ministerstva zemědělství přes Region Haná. Z této dotace ještě
nakoupíme 2 kusy nových křovinořezů.
Naše jednotka JPO III Hvozd, která v počtu
23 členů pokrývá potřebu ochrany jak našich
obyvatel, tak ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje i okolní obce, v letošním roce obdržela z majetku HZS starší Tatru 815 4X4, která
by měla nahradit naši starou T 148. Po opravě
v HTS Polička, kterou nám refundoval HZS,
byla v září zařazena jako výjezdní vozidlo.
Zároveň jsme z generálního ředitelství HZS
obdrželi dotaci 420 tisíc na nové dopravní vozidlo pro 9 členů jednotky místo již více než
40 let staré Avie.

Prezentace jednotlivých spolků v obci

SDH Hvozd
Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě čítá
celkem 155 členů. V uplynulém roce uspořádal několik akcí a také se několika akcí v okolí
zúčastnil.
Nebudu zde zmiňovat schůze, školení, brigády atd., protože by potom tento článek byl
dlouhý a nudný, proto připomenu jen ve zkratce jednotlivé akce.
Ještě v loňském roce a to 29. prosince jsme
společně s obecním úřadem ve Hvozdě uspořádali oblíbenou celodenní akci vepřové minihody na bývalé Kovárně vedle hasičské zbrojnice.
Již tohoto roku se 6. ledna konal v sále hostince U Popelků tradiční hasičský ples s bohatou tombolou a hudbou Mefisto z Mohelnice.
19. února jsme po dlouhém čekání převzali
od HZS Olomouckého kraje starší vozidlo Ta2

tra 815 4x4 CAS 24 pro účely naší zásahové
jednotky.
5. května proběhlo tradiční stavění máje na
návsi.
26. května, byl v Brně ku příležitosti 100.
výročí založení republiky uspořádán sjezd
slavnostních praporů. Za účast jsme obdrželi
k našemu praporu pamětní stuhu.
První den v měsíci červnu od 16: hod. proběhlo na návsi kácení máje, při kterém byla
sehrána zábavná scénka s názvem Dovolená
v Itálii. Akce poté pokračovala v areálu na hřišti, kde hrála hudba Rampach Band.
Čtrnáct dní poté 16. června jsme zajistili
v areálu na hřišti hasičské cvičení I. okrsku,
na kterém bylo přítomno 5 družstev mužů,
2 družstva žen, 3 družstva starších žáků a 2
družstva mladších žáků. Z našeho sboru se zú-

častnilo 1 družstvo žen, 2 družstva mužů a 2
družstva starších žáků.
23. června jsme byli pozváni na oslavy 80.
let založení SDH Ješov spojené se sjezdem
rodáků.
Poslední víkendovou sobotu v červnu proběhlo v Prostějově okresní kolo v požárním
sporu. Za SDH Hvozd soutěžilo jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen, obě družstva
obsadila třetí místo.
28. července jsme navštívili oslavy 125. výročí založení SDH Laškov a poté oslavy 700.
let obce Hačky.
7. září jsme byli nápomocni ZŠ Hvozd při
zajištění akce pro děti s názvem Strašidelný
mlýn.
21. září večer proběhla na sjezdovce v Kladkách soutěž v požárním útoku do vrchu. Na
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této soutěži jsme měli celkem čtyři družstva.
Jedno družstvo starších žáků, jedno družstvo
žen a dvě družstva mužů.
29. září patřilo již VI. Ročníku Hvozdeckého vinobraní při kterém hrála kapela Happy
End z Vilémova. Ve stejný den se zúčastnilo
naše družstvo žen soutěže O Pohár starosty
obce Uhřice.
27. října proběhly ve Hvozdě oslavy 100.
výročí založení republiky se slavnostním průvodem, položením věnce u pomníku padlých a

zasazením lípy u ZŠ.
Na závěr zmíním ještě činnost JSDH Hvozd.
Tato má v současné době 23 členů, z toho je
proškoleno 8 strojníků, 4 velitelé, 7 nositelů dýchací techniky a 9 obsluhovatelů motorové pily.
V tomto složení vyjížděla jednotka v uplynulém roce celkem 11 krát a to k šesti požárům, dvěma dopravním nehodám, dvěma
spadlým stromům a jednou k čerpání vody.
Ještě mi dovolte, abych tímto poděkoval
všem členům, kteří se podíleli na přípravě a

organizaci jednotlivých akcí pořádaných SDH
a všem členům JSDHO za provedené zásahy. V neposlední řadě patří poděkování OÚ
Hvozd za výbornou spolupráci a podporu a
samozřejmě našim rodinám za podporu a toleranci při tomto časově náročném koníčku,
čímž bezesporu hasiči jsou.

Za SDH Hvozd Tomáš Kubálek

Hasičské cvičení Hvozd

SDH Vojtěchov
Příchod nového roku 2018 hasiči zahájili o
půlnoci slavnostním přípitkem a následujícím
ohňostrojem na hřišti.
Během měsíce ledna jsme uspořádali v hospodě U posledního Mohykána tradiční hasičský ples. Účast byla hojná, bohatá tombola,
k tanci a poslechu nám hrála kapela Alkatraz.
Měsíc únor jsme strávili zateplováním a obkládáním stropu v prodejním stánku. V tomto
měsíci se také pokládala na podlahu dlažba.
V jarním období jsme provedli venkovní
úklid areálu a doplnili zásoby dřeva na palivo
pro topení na hřišti.
Začátkem května jsme postavili májku. Začátkem června jsme upořádali dětský den a
kácení máje.
V podvečer kácení máje měla proběhnout
tradiční hraná scénka, ale bohužel z důvodu
vážné dopravní nehody v naší obci, kde byl

vážně zraněn náš kamarád a hasič Václav Fuchman, který v této scénce měl též účinkovat,
se proto plánovaná scénka nehrála. Bohužel
vážné následky má doposud.
V červnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení, kde se naši muži umístili na třetím místě.
V červenci ve věku 60 let nás nečekaně
opustil náš kamarád pan Josef Laštůvka. O týden později jsme se s ním rozloučili v kostele
v Luké a na místním hřbitově.
V červnu jsme se zúčastnili na pozvání SDH
Ješov oslav výročí jejich založení. Byla to
dobře zorganizovaná akce.
Poslední sobotu v srpnu jsme pro děti uspořádali táborák s opékáním špekáčků.
V měsíci září se uskutečnil na hřišti turnaj
v nohejbalu. Účast byla velká. Bylo zde mnoho družstev.
3. listopadu jsme pořádali zájezd. Odjezd

byl v ranních hodinách do Lednice. V Lednici jsme si mohli prohlédnout zámecký park,
zámecký skleník s tropickými rostlinami. Průvodce nás provedl v prostorách místního zámku. Po prohlídce jsme se přesunuli do vinného
sklípku do Bořetic. Ve sklípku jsme poseděli,
popili, zazpívali při harmonice s Pepou Mikulkou - zkrátka bezva akce. Zájezd se vydařil.
8. prosince na návsi jsme rozsvítili vánoční
stromek. 15. prosince se konala valná hromada
sboru.
Dále bych Vás chtěl pozvat na tradiční vepřové hody, které se konají 29. prosince, kde
pro Vás bude nachystané bohaté občerstvení
a svařák. Tímto bych se s Vámi rád rozloučil
s přáním mnoho štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2019.
S pozdravem starosta SDH Vojtěchov
Pavel Papaj

SDH Klužínek
Rok se s rokem sešel, čas bilancování nadešel. V červnu se dětský smích šířil na zábavném dnu, kde se hrály hry za drobnou odměnu.
Nechyběl pro děti skákací hrad a po zaplaveném hřišti pěnou si děti mohly zaplavat. V

červenci pro medaile O Klužínský pohár si
přijelo družstev osm se svými časy by stačily
i rychlým pštrosům. Putovní pohár mladších
žáků s časem 17.82 se již skví na polici, Dobré
výsledky hasičat nám zdobí zbrojnici. S časem

17.92 místní Mařeny obsadily při útoku vedoucích první místo. Že zůstane pohár doma
bylo více než jisto.
Jak už to v prosinci bývá, známá trojka na
Mikuláše chodívá. I u nás Lucifer s nimi dora3

zil a po nadílce za básničku na saních děti povozil. Vařené maso se z kotle ujídalo, dobrým
svařákem se zapíjelo. Ohňostrojem celá akce
dovršila, snad všechny přítomné potěšila.
Během roku se děti hasiči různých hasičských akcí zúčastnily, několikrát se v aquparku osvěžily.
Děkujeme všem co se na Klužínských akcích podíleli a i těm, co jen popíjeli.
Všem v roce 2019 mnoho zdraví a spokojenosti, ať je plný jen samé radosti.
Za SDH Klužínek Alena Kočí
Mladí hasiči Klužínek

Myslivecký spolek
Hvozd u Konice, z.s.
Opět uplynul další rok a tak nastává doba
k bilancování i na spolkové činnosti.
V roce 2018 pokračoval intenzivní lov černé
zvěře, abychom zamezili případnému rozšíření
afrického moru prasat. Bylo uloveno 33 kusů
černé zvěře, v loňském období to bylo 50 kusů.
I z tohoto je patrné, že stavy černé zvěře se začínají pomalu, ale jistě snižovat.
Dále bylo odloveno 6 kusů srnčí zvěře, 2
kusy jelena siky, 23 lišek, 1 mývalovec, 1 jezevec a 4 kuny. Závažným problémem se stává

velký počet sražené zvěře. Jen za rok 2018 bylo
nalezeno 18 kusů srnčí zvěře sražených auty!
Další kusy určitě nalezeny nebyly.
V zimním období se přikrmovala spárkatá
zvěř a to krmivem, které zajišťujeme od ZS Bohuslavice, a.s.. Opět chci poděkovat Ing. Karlu Polákovi za vstřícnost při tomto zajišťování
uvedeného krmiva pro zvěř. Vzhledem k moru
prasat a na základě veterinárních opatření je
přikrmování zvěře omezeno a podléhá kontrole
státní správy. Proto se pod zásypy nemůže dávat

větší množství krmiva a může se stát, že v určitou dobu pod zásypem není jadrné krmivo.
Spolek má v současné době 22 členů, v roce
2018 nás navždy opustili dva členové a to Ing.
Josef Polák a Miloslav Müller. Chtěl bych jim
jménem spolku ještě jednou poděkovat za práci, kterou pro spolek a myslivost udělali.
Na závěr přeji, jménem mysliveckého spolku, všem občanům do roku 2019 hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Za myslivecký spolek: Fr. Koutný

Základní a mateřská škola ve Hvozdě
Na následujících řádcích bychom rádi popsali
činnost ZŠ a MŠ ve Hvozdě v roce 2018. První
měsíce proběhly ve znamení příprav a realizace
maškarních plesů pro děti i dospělé se smajlíkovou výzdobou. Příchod jara je už tradičně
spjat s Velikonočním děláním a Sportovním
odpolednem pro děti. Tímto srdečně děkujeme
všem dobrovolnicím, které rok co rok přichází
s novými, neotřelými nápady, co s dětmi tvořit.
Ke konci školního roku patří neodmyslitelně
i školní výlety. Mateřská škola navštívila ZOO
na Svatém Kopečku u Olomouce. Základní škola si zajela do Mladějova na úzkorozchodnou
kolej, kde pro nás byl připraven i bohatý doprovodný program. Cestou zpět jsme ještě navštívili město Moravská Třebová. Druhý výlet
jsme situovali stejným směrem, akorát blíž, do
Městečka Trnávky. Tady jsme nejprve změřili
síly ve florbalovém turnaji s místní školou a poprvé v historii i VYHRÁLI!!! 😊  Poté  jsme  se  vydali spolu s Bílou paní na nedalekou zříceninu
hradu Cimburk. Ještě jsme navštívili muzeum
4

kočárků v Biskupicích, kartografické muzeum
ve Velkých Opatovicích a výlet jsme zakončili
prohlídkou lesní školky v Cetkovicích. V závěru června, ještě před rozdáním pěkných vysvědčení, nás vybraní žáci reprezentovali na šachovém turnaji na Bouzově, kde posbírali umístění
na příčkách nejvyšších.
Přes prázdniny proběhlo několik nezbytných
úprav ve škole (malování tříd, výměna osvětlení a montáž nového stropu ve třídě ZŠ).
Prázdniny uplynuly a v září nám do školy nastoupil rekordní počet dětí (MŠ – 28, ZŠ – 34)
až nám ani školní lavice nestačily. 😊  V  září  nás 
čekala i jedna z organizačně nejnáročnějších
akcí vůbec – Strašidelný mlýn. Opět je namístě
poděkovat všem , co se chopili role pavouků,
komárů, zahradníka, kytky, trávy, strašidel,
chobotnic, vědmy, Bafadla a Buchadla, rozcestníku, šašků, strašidelných stromů a křoví,
lesních skřítků, mušek, Macha a Šebestové,
bludičky, vojáka, postav z pohádky Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, Ropušáka, mlynáře se

selkou, pasáčka, slepic, vodníků, Lego panáčků
a Elsy s Olafem… bez nich a jejich hereckého
nasazení by to zkrátka nešlo. Stejně jako bez
ochoty mlynářů, obecních pracovníků, hasičů
ze Hvozda, fotografů a dalších dobrovolníků.
A samozřejmě ani bez 150 dětí, které trasu se
svými příbuznými prošly.
Letošní podzim co do počasí opravdu přál a
tak nás to nalákalo na podzimní výlet do Šternberka. Prošli jsme hrad, zasoutěžili si na motivy
světoznámé hry Pevnost Boyard, rozšířili si poznatky z astronomie v muzeu hodin. V říjnu vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku ČSR. Není
to tak dávno, co jsme slavnostně prošli obcí,
položili věnec u pomníku padlých, zasadili památnou lípu a v sále shlédli taneční vystoupení
na symfonickou skladbu Vltava, divadelní hru
Staré pověsti české, zazpívali si a někteří i zatančili.
Jako spousta jiných škol, i my jsme zapojeni
do několika projektů, konkrétně Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Šachy do škol,
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Šablony Hvozd II. Ze zájmových kroužků letos
nabízíme keramiku, florbal, fuseka, šachy, náboženství, deskové hry a tancování v MŠ.
Rádi bychom poděkovali rodičům za jejich
ochotu a vstřícnost k realizované výuce. Dě-

Strašidelný mlýn

kujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu
(minulému i nově zvolenému) za podporu a
ochotu spolupracovat. Děkujeme všem, kteří
se jakkoli zapojují a pracují s dětmi a mládeží
v různých místních organizacích. Dětem přeje-

me, aby se jim ve škole dařilo, líbilo a třeba se i
rády vracely do místa, kde se naučily číst, psát
a počítat.

100 let – besídka

Kulturní a společenské akce
Jednotlivé spolky v obci již prezentovaly
svoje akce, na některých se podílela též naše
obec, ať již přímo s pořádáním, tak třeba finančně, případně materiálním zabezpečením. Naše
obec má tu velkou výhodu, na rozdíl od jiných
obcí i se srovnatelnou velikostí, že máme základní i mateřskou školu a především, což je
podstatné, výbornou školu, kterou nám mohou
v širokém okolí jen závidět. To se týká nejen
kvalitní výuky a výchovy dětí, ale i účastí na
všech důležitých akcích. Přítomnost školních
dětí přiláká též jejich rodiče, prarodiče i další
příbuzné. Tato skutečnost je patrná ať již v pořádání maškarního plesu, strašidelného mlýna,
ale především to bylo vidět při oslavách stého
výročí vzniku republiky, kdy škola zajišťovala
kulturní program a děti společně s hasiči v uniformách a dechovou hudbou tvořily podstatnou
část průvodu. Za to vše je třeba vedení školy a
všem jejím zaměstnancům patřičně poděkovat.

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali
dva zájezdy do divadla v Prostějově na představení „Bosé nohy v parku“ a „Ani spolu ani
bez sebe“ a jelikož bylo velmi teplé léto tak o
prázdninách i dva zájezdy do aquaparku v Moravské Třebové. V polovině září jsme po dvou
letech opět zamířili do Hvozdu u Plas. V letošním roce uplynulo již 40 let od první návštěvy
Hvozďáků od Plzně u nás ve vesnici. O tento
zájezd byl veliký zájem a zúčastnilo se vcelku
mnoho, zvláště mladých lidí, kteří v družebním
Hvozdě ještě nebyli. Tento výlet byl třídenní a
mimo již zmiňovaný Hvozd u Plas jsme navštívili ještě zámek Dobříš, rudné doly v Příbrami,
městečko Plasy s krásnou zoologickou zahradou, pivovarem a muzeem stavebnictví a v neděli, při zpáteční cestě, muzeum demarkační
linie v Rokycanech.
Příznivci dechové hudby se i letos dočkali
poslední listopadovou sobotu posezení s Ho-

lóbkovó mozekó, kde jsme také za doprovodu
žáků mateřské a základní školy přivítali šest
nových občánků. Uspořádali jsme též zájezd
na Velkou Pardubickou a v sobotu 15. prosince
pořádá obec zájezd do Bratislavy, kde nás provede slovenský průvodce historickým centrem
tohoto města.
Velmi velkou účast a ještě větší ohlas měl vánoční jarmark v sobotu 1. prosince v prostorách
Odrážkova mlýna pod Hvozdem, který uspořádala parta nadšených hvozdeckých dívek spolu
s majiteli mlýna. Hlavním garantem akce byla
Veronika Voglová, která svým nadšením stáhla
i ostatní a o výsledku se mohli přesvědčit jak
naši občané, tak i lidé z širokého okolí. Dík patří samozřejmě i dětem ze školy a hasičům, kteří
s organizací a občerstvením velice pomohli. Na
titulní stránce zpravodaje si povšimněte betlému, který byl vystaven ve Mlýně a znázorňuje
vesničku Vojtěchov.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli a zúčastnili "VÁNOČNÍHO JARMARKU VE MLÝNĚ". Pro všechny to byl krásný zážitek. Z výtěžku
dobrovolného vstupného byl zakoupen věcný dar. Tento dar byl věnován manželům Lence a Lubošovi Grézlovým a jejich synovi Matyáškovi
z Klužínku, které nedávno postihl požár jejich domu. Vaše účast nás velmi potěšila a my jsme chtěli to potěšení šířit dál.
Děkujeme. Veronika Voglová
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Pozvánky:
- úterý		
- čtvrtek
- pátek
- čtvrtek
- sobota
- sobota
- sobota
- pátek		
- sobota
- pondělí
- sobota

18. 12. 2018 		
20.12.2018 		
21.12.2018 		
27.12. 2018 		
29.12. 2018 		
29.12. 2018 		
5.1. 2019 		
25.1.2019 		
26.1.2019 		
28.1.2019 		
2.2.2019 		

zájezd dětí do Brna
besídka mateřská škola
besídka základní škola
Memoriál Miroslava Labonka v sálové kopané – hala Hvozd,
vepřové hody ve Vojtěchově SDH Vojtěchov
tradiční setkání v kovárně ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
Hasičský ples SDH Hvozd
Maškarní ples pro děti
Hasičský ples SDH Vojtěchov
divadelní představení Víš přece, že neslyším, když teče voda
Maškarní ples pro dospělé – sál U Popelků, ZŠ Hvozd

Upozornění občanům
Mobilní rozhlas - Obec Hvozd již 2 roky provozuje Mobilní rozhlas (rozhlas do mobilu), který využívá k in-

formování zaregistrovaných občanů o důležitých věcech. Kdo se zaregistruje přes registrační formulář na adrese
hvozd.mobilnirozhlas.cz , nebo přijde na OÚ do Hvozdu, kde si vyplní formulář, bude zdarma dostávat SMS zprávy do mobilu a e-maily o dění v obci.

Kontejnery na biologický odpad - do kontejnerů dávejte pouze trávu, listí, ovoce, zeleninu, zbytky ze

zahrádky a všechen odpad, který by jste si sami dali zpět do zahrádky. Na jaře bude vyhlášen jeden svoz, kdy zde
bude možno dát i větve a dřevní odpad. V nutném případě zavolejte na OÚ a domluvíme se na likvidaci větví.
V žádném případě zde nepatří komunální odpad, jako plasty sklo, eternit a podobně. U kontejneru udržujte pořádek.

Tříděný odpad – plasty, sklo a papír - dávejte do zvonových kontejnerů v jednotlivých částech obce. To, co se
do kontejnerů kvůli velikosti nevejde, odevzdejte při svozu objemového odpadu v sobotu 4. května 2018 a nenechávejte volně ležet vedle, hyzdí to obec.

Kolik nás tu žije:
K 30. 11. 2018 žije v našich obcích celkem 628 občanů.

V roce 2018 se narodily
celkem 4 děti:

Od počátku roku nás navždy opustili:

Jedelský Václav Hvozd
Pořízková Kateřina Klužínek
Zapletalová Zuzana Hvozd
Konečná Eliška Vojtěchov

Krainová Šárka r.1966
Ing. Polák Josef r. 1948		
Šimková Marta r. 1949		
Laštůvka Josef r. 1958		
Bicanová Květa r. 1949		
Müller Miloslav r.1952		
Synek Josef
r.1937 		
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31.12. 2017
30. 3. 2018
27. 7. 2018
12. 9. 2018

Vojtěchov
Klužínek
Hvozd
Vojtěchov
Otročkov
Hvozd
Klužínek
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Významná životní jubilea v roce 2018 oslavili:
70 let

Havlíček Vladimír Vojtěchov
Bubeníková Filoména Hvozd
Švec Jaroslav
Hvozd
Kohoutek Jiří
Klužínek
Vaňáková Libuše
Vojtěchov
Nevrlý Josef
Hvozd
Muzikantová Marie Klužínek
Mazánek Josef
Hvozd
Havlíček Radomír Vojtěchov
Recová Eva
Hvozd
Vánský Vlastimil
Hvozd
Foret Jaromír
Otročkov
Faltýnková Eva
Hvozd

75 let

85 let

80 let

92 let

Zapletalová Marie
Klužínek
Labounková Růžena
Hvozd
Jedlička Miroslav
Hvozd
Slavík František
Hvozd
Slavíková Jarmila
Hvozd
Papajová Zdeňka
Vojtěchov

Koutná Oldřiška
Jurová Jitka

Klužínek
Hvozd

Menšíková Marie
Přidal Josef

Hvozd
Hvozd

Kubálková Drahoslava Hvozd

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

FOTOGALERIE:

Sázení lípy – výročí
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100 let republiky

Jízda veteránů

Pohár Miroslava Labonka

Setkání Hvozdů

Hvozd u Plas 2018
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