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Zastupitelstvo obce se scházelo letos pravidelně po 3 měsících, tedy celkem čtyřikrát
a řešilo záležitosti týkající se majetku obce,
tedy nákupy a prodeje pozemků, účetní závěrku obce a závěrečný účet. Dále projednávalo další záležitosti, které nespadají do
kompetence Rady obce. Jednalo se o uzavření
nové smlouvy na dopravní obslužnost s Olomouckým krajem, dále schvalovalo smlouvy
s dodavateli na jednotlivé akce, které obec v
letošním roce realizovala a také příspěvky
pro spolky. V září tohoto roku zastupitelstvo

schválilo vypracování nového územního plánu. Tímto také vyzýváme občany, kteří v budoucnu chtějí stavět rodinné domy, případně
mají jiné záměry s využitím svých pozemků,
ať svůj záměr oznámí na obecním úřadě, aby
mohl být do nového územního plánu zanesen.
Na posledním zasedání, tradičně ve Vojtěchově, byl schválen vyrovnaný rozpočet obce na
rok 2020 ve výši 10,5 mil korun. S účetní závěrkou a závěrečným účtem obce za uplynulý
rok se můžete seznámit na webových stránkách obce.
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Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové prožití nadcházejících vánočních svátků
a především hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a spokojenosti v roce 2020.

Dění v obci
Od 1. března jsme v rámci zachování stávajících služeb museli převzít od České pošty
provozovnu ve Hvozdě. Nyní ji provozujeme
sami, jako poštu Partner. Pro občany se nic
nezměnilo, pouze se upravila provozní doba.
Pro nás je to však další finanční zátěž kolem
200 tisíc korun ročně. Poštu sice využívají
i občané okolních obcí, ale zastupitelstvo obce
Ludmírov nám odmítlo poskytnout příspěvek
z důvodu, že jejich občané poštu ve Hvozdě
nepotřebují.
Více než rok je již též v provozu zubní ordinace v budově bývalé pekárny. Jelikož tuto
ordinaci většinou navštěvují přespolní občané, bylo by třeba vystavět ještě parkoviště.
Pozemky v této části návsi jsou v územním
plánu vedeny jako veřejná zeleň, a proto musíme čekat až na nový územní plán, kde změnu
zapracujeme a parkoviště můžeme vybudovat.
Na druhé straně u obchodu jsme opravili čekárnu a vystavěli nové parkoviště s krásnou
výsadbou, kterou provedla paní Hana Krejčí
ze Hvozdu. V této části se již nejedná o plochu
veřejné zeleně, ale o centrum obce s parkovacími prostory a veřejnou zelení.
V letošním roce jsme ve všech částech obce
realizovali výměnu svítidel. Na základě zpracovaného pasportu veřejného osvětlení se vyměnilo všech 130 svítidel a ještě bylo přidáno
70 nových, aby byly komunikace dobře osvětlené dle stávajících norem. Toto osvětlení má
za úkol pokrýt veřejné komunikace, ne prostory mimo ně. Někomu se proto zdá, že osvětlení svítí více, někomu zase vadí, že mu nesvítí
před dům, kde dříve svítilo. Každopádně dojde

k úspoře elektřiny a podstatnému snížení nákladů na opravy. Světlo by též nemělo rušit při
spánku. Tuto akci jsme realizovali za přispění
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu EFEKT. Dotace činila 50% z celkových
nákladů 2 miliony. V rámci rekonstrukce vedení NN v Klužínku ke koupališti, kde se elektřina již vede zemním kabelem, jsme osadili
11 nových sloupů VO a ve Hvozdě 10 sloupů k
nové zástavbě na Snášelových lukách, vše již
s novými svítidly.
V rámci „Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje“ jsme získali dotaci ve výši
500 tisíc korun na opravu hasičské zbrojnice
v Klužínku. Celkové náklady se vyšplhaly na
1,2 milionu korun, neboť při opravě střechy se
zjistilo, že krytina je ve velmi špatném stavu
a proto musela být vyměněna včetně laťování.
V rámci opravy bylo rekonstruováno sociální
zařízení, vyztužen strop v přízemí, vyměněna
všechna okna, dveře a vrata a vybudován přístupový chodník.
Ve Vojtěchově se stále zpracovává studie
návsi, která z důvodu nemoci pana architekta
není zatím dokončena. Letos jsme tam pouze v kapli sv. Michala osadili nové elektrické
zvonění.
Na Otročkově byly na jaře ořezány lípy
u kapličky sv. Filomény a nyní před vánocemi ještě 3 lípy na konci návsi. Tyto lípy jsme
chtěli původně pokácet, neboť jsou ve velmi
špatném stavu, ale na žádost místních občanů
ještě počkáme, zdali razantní ořez přežijí.
Všichni jistě vidíme, jak v důsledku sucha
a kalamity kůrovce odchází smrkové lesy.

I obec se snaží malým dílem přispět k obnově lesů a celkově i zeleně v obci a okolí. Z
Nadace ČEZ jsme s pomocí žáků naší školy
vysázeli alej stromů a keřů kolem cesty ze
Hvozda do Vojtěchova a alej stromů naproti
hřbitovu. Po prodiskutování různých variant
jsme nechali firmou Adel Přemyslovice vysázet stromy a ostatní zeleň na hřbitově ve Hvozdě. Stěžejním prvkem této výsadby jsou plané
jabloně, které vcelku dobře vypadají, nemají
velké kořeny, rostou pomalu a ještě přes zimu
poskytnou potravu ptactvu nebeskému. Kácením obecních lesů vznikly velké holiny a ještě
v listopadu se nám podařilo oplotit a vysadit
javorem a bukem téměř hektar lesa v Upečené.
V letošním roce jsme ještě pořídili pro naši
zásahovou jednotku JPO III Hvozd dopravní
automobil Ford Transit, na který nám přispělo
dotací 420 tisíc generální ředitelství HZS, 100
tisíc přispěl Olomoucký kraj, 68 tisíc SDH
Hvozd a 280 tisíc jsme doplatili z rozpočtu
obce.
Na návsi ve Hvozdě u kapličky jsme s dotací 50 tisíc od Olomouckého kraje z programu
„Obnova staveb drobné architektury místního
významu“ opravili mramorový kříž a na křižovatce k Vojtěchovu u Odrážkova mlýna jsme
vybudovali přístřešek pro turisty s cvičebními
prvky, který zároveň slouží jako čekárna při
přestupu. Bohužel zde asi nikdo již nepřesedá.
Na celý projekt včetně cvičebních prvků byla
100% dotace z Ministerstva zemědělství z programu „Neproduktivní investice v lesích“.

Prezentace jednotlivých spolků v obci

SDH Hvozd
V tomto krátkém příspěvku o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů ve Hvozdě, bychom letos
chtěli shrnout uplynulých deset let. Vzhledem
k tomu, že deset let je docela dlouhá doba nemůžeme zde rozepisovat a hodnotit jednotlivé
akce a události. Proto si připomeneme jen ty
největší a nejvýznamnější pro náš sbor, nebudeme zde tedy zmiňovat jako v předchozích
letech již tradiční akce, jako je začátkem ledna
hasičský ples, v měsíci květnu stavění a kácení
máje, okrskové cvičení, vinobraní a na konci
roku vepřové minihody.
Hned na začátku zmíním, že před deseti lety
měl sbor 131 členů, letos čítá sbor 154 členů.
Nyní si tedy jen bodově připomeneme ty
nejvýznamnější akce a události.
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V roce 2010 postoupilo družstvo žen
po dlouhé době do krajské soutěže v požárním
sportu konané v Lipníku nad Bečvou, kde ho
podpořilo několik členů sboru.
V červenci roku 2012 proběhli oslavy 115.
let SDH a o pět let později v roce 2017 oslavy
120. let SDH a sjezd rodáků obce. Obě tyto
akce se těšily hojné účasti jak krojovaných hasičů, tak i ostatních občanů z obce a okolí.
Na konci srpna roku 2013 uspořádala ZŠ
Hvozd oslavy 100. let od založení školy,
na těchto oslavách jsme vypomáhali při organizaci a občerstvení.
V roce 2014 se začalo s budováním nové
hasičské zbrojnice, která byla poté slavnostně
otevřena a vysvěcena v srpnu 2016. V celé his-

torii sboru, to bylo poprvé, co byla postavena
nová budova přímo pro potřeby hasičů.
Začátkem července roku 2015 se uskutečnila
VII. Propagační jízda SH ČMS, která byla v rámci
okresu Prostějov zakončena na návsi ve Hvozdě.
V roce 2017 proběhly již zmiňované oslavy 120. let SDH Hvozd a sjezd rodáků obce,
při této příležitosti, byl představen a požehnán
nový ručně vyšívaný slavnostní prapor sboru.
Této akce se zúčastnilo 130 krojovaných hasičů.
V únoru roku 2018 nám bylo pro účely zásahové jednotky předáno v Olomouci na stanici
HZS Olomouckého kraje starší vozidlo T815
CAS 24 z roku 2000, toto bylo v průběhu roku
opraveno a dovybaveno a v září téhož roku zařazeno do výjezdu.

Zpravodaj obce hvozd
Celý rok 2018 patřil oslavám 100. výročí založení republiky, při této příležitosti jsme se zúčastnili setkání slavnostních praporů v Brně, kde
jsme obdrželi pamětní stuhu k našemu praporu.
V říjnu téhož roku u nás proběhly též oslavy 100. výročí založení republiky, při kterých
prošel průvod obcí, byl položen věnec u pomníku padlých a zasazena lípa Výročí mezi
hasičskou zbrojnicí a školou.
V letošním roce, bylo v červenci významným okamžikem získání nového dopravního
automobilu Ford Transit, který byl financován
z několika zdrojů s to z Ministerstva vnitra,
Olomouckého kraje, OÚ Hvozd a částečně
i z prostředků SDH. Toto vozidlo, bylo společně s vozidlem T815 CAS 24 požehnáno
28. září před kaplí sv. Václava ve Hvozdě.
Nemohu v tomto příspěvku opomenout ani
činnost JSDHO Hvozd zařazená do kategorie
JPO III, která po celou dobu plní tu nejdůležitější činnost a to je boj s požáry a živelnými
pohromami. Jednotka čítala před deseti lety 12
členů nyní má 24 členů, tito členové vyjíždí
v průměru dvakrát do měsíce . V uplynulých
deseti letech prošli členové jednotky množstvím školení a odborných příprav jako např.
strojníci, velitelé, nositelé dýchací techniky,
obsluhovatelé motorových pil, základy zdra-

VII. jízda SH ČMS 2015
votnických znalostí… apd., díky nimž jsou
schopni dobře plnit tuhle záslužnou činnost,
kterou vykonávají v jakékoli denní i noční
době, za což jim patří velký dík.
Z těch největších zásahů můžeme uvést jen
například v dubnu roku 2012 požár lesa mezi
Bohuslavicemi a Vilémovem a následně u Přemyslovic, požár seníku v Konici v roce 2015,
požár RD a dílny v Kladkách roku 2016. Posledním velkým zásahem byl na konci roku
2018 požár RD v Šubířově a letos v červenci

silný vítr s krupobitím, kde jsme zasahovali
vněkolika obcích v okolí.
Na závěr mi dovolte, abych jak jménem
svým, tak jménem výboru SDH poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravách a celkovém průběhu všech akcí. Dále musím také poděkovat OÚ Hvozd a ZŠ Hvozd za výbornou
spolupráci.
A Vám všem přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku jen to
nejlepší.
Za SDH Hvozd, Tomáš Kubálek

SDH Vojtěchov
Nový rok 2019 jsme tradičně přivítali slavnostním přípitkem a ohňostrojem na hřišti v
místní hasičské klubovně.
V měsíci lednu jsme uspořádali, jako každý
rok v hostinci U posledního Mohykána, Hasičský ples. K tanci a poslechu nám hrála skupina
Alkatras z Měrotína. Účast byla hojná, tombola bohatá, nálada skvělá. Během jara se v
prodejním stánku na hřišti zhotovily obklady a
nainstalovaly kuchyňské linky.
Začátkem května se postavila „Májka“. V
tomto měsíci naše řady nečekaně opustil náš
člen Václav Fuchman. Poslední rozloučení s
ním proběhlo v Obřadní síni v Olomouci.
První sobotu v červnu jsme pořádali „ Kácení máje“ spojené s Dětským dnem. Děti se
zúčastnily různých her a soutěží. Pro návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení.
Od června se naše členská základna rozrostla o dva nové členy manžele Vilímkovi. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili okrskového
cvičení, kde jsme se umístili na 2. místě.
Ve dnech 12. a 13. července se konal Jubilejní 20. ročník Coutry Vojtěchov. Účast byla
hojná, jen v sobotu nás potrápilo počasí. Koncem srpna jsme pro děti uspořádali táborák,
opekli jsme špekáčky a u táboráku poseděli.
V září proběhl v areálu na hřišti tradiční
„Turnaj v nohejbalu“. Účast družstev byla opět
hojná. Turnaj skončil až v podvečer. V tomto
měsíci jsme provedli sběr železného šrotu.

V říjnu jsme pořádali hasičský zájezd. Navštívili jsme Zámek Litomyšl, Muzeum cestovatele Emila Holuba v Holici u Vysokého Mýta.
Ve Vysokém Mýtě jsme si prohlédli Muzeum
českého karosářství Sodomka. Po prohlídce
jsme se přesunuli do České Třebové do pivnice Faltus, kde jsme měli domluvené posezení
a občerstvení. Celým večerem nás doprovázel
s harmonikou pan Josef Mikulka. Zazpívali
jsme si, pobavili se. Opět se zájezd vydařil.
Byla skvělá nálada a dobrá parta.

Koncem listopadu na návsi rozsvítíme vánoční stromek.
V prosinci se uskuteční Valná hromada SDH
Vojtěchov. Po svátcích vánočních 29. prosince
pořádáme již tradiční „vepřové hody“.
31. prosince se rozloučíme v klubovně na hřišti s rokem 2019 a přivítáme Nový rok 2020.
S přáním šťastného prožití svátků vánočních
a všechno nejlepší do nového roku přeje
Starosta SDH Vojtěchov Pavel Papaj

Dětský den Ninja faktor
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Hasičská družstva 2019

FC Hvozd
Vážení sportovní příznivci a fanoušci FC
HVOZD.
Rok se s rokem sešel a my se již připravujeme na největší svátek v roce. Při této příležitosti nastává i čas se trochu zastavit a zhodnotit vše, co se během tohoto roku v našem
spolku událo.
Náplní naší práce nejsou jen sportovní aktivity na okresní úrovni. Nedílnou součástí
činnosti je i postarat se o majetek, který je
v našem vlastnictví. V tomto směru se nám
již podařilo několik významných kroků.
Hlavním úkolem je samozřejmě údržba budovy šaten, která již nesla známky „stáří“.
Zateplení budovy, nová fasáda a nová plastová okna přispěly určitě k hlavnímu oživení. Tato akce se zároveň pozitivně projevila
i v úspoře el. energie, která nám z ročního
rozpočtu ubírá nemalou část financí. V budově samotné se provádí opravy, způsobené
běžným provozem.
Naše hlavní činnost je ale prezentovat se
aktivně na sportovní scéně. Bohužel za poslední roky se naše situace hodně zhoršila.
Generace fotbalistů (srdcařů) zestárla a mladá
generace úplně nepreferuje těžkou tréninkovou zátěž za každého počasí. Takže se potýkáme s nedostatkem místních hráčů a z tohoto důvodu jsme rádi, že k nám dojíždí hráči
ze širokého okolí. „A“ mužstvo bohužel hraje jen okresní soutěž, ke které jsme postupně
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dopracovali díky nepřesvědčivým výkonům
i v souvislosti s nedostatkem hráčů. Důvod
ale musíme hledat i v nedostatku realizačního týmu. Trenér sám, byť má ohromnou chuť
do práce, na všechno bohužel nestačí. Starší
žáky, které jsme ještě v minulé sezoně měli,
jsme věkově museli přeřadit do kategorie dorostenců. Tím jsme oslabily obě skupiny natolik, že kapacitně se nepodařilo naplnit ani
jeden tým. S minimem hráčů se prostě fotbal
hrát nedá. Proto jsme tyto hráče, byť neradi,
podstoupily klubům v nejbližším okolí, doufaje, že se k nám někdy vrátí. Neházíme ale
flintu do žita. Pořád máme a vychováváme
generaci nemladších fotbalistů. Díky dvěma
trenérům (Švec Miroslav a Oháňka Přemysl),
se nám daří tyto mladé fotbalisty nejen učit
základům fotbalu, ale i vychovávat je v duchu
„fair play“, jakožto i hrdosti k fotbalovému
klubu FC HVOZD. Výsledek práce se projevuje i na okresní úrovni, kdy jsou naši hráči
zváni na okresní fotbalové výběry.
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat automatický závlahový systém. Odborníci jistě ví, že tráva se má zalévat hlavně
v noci, kdy teplota okolí nezpůsobuje vypařování vody do ovzduší. Vody je jednak málo,
takže její využití by se mělo zvažovat do nejmenších detailů. Další věcí je to, že hadice
jsou těžké a tahat je po hřišti není nikterak
jednoduché. V každém případě nám realizace

tohoto projektu napomohla věnovat se dalším
důležitým činnostem v klubu. Zároveň věříme, že na kvalitní fotbalové hřiště využijí
i ostatní složky v obci a hlavně místní škola.
Jsme nezisková organizace. Ani maximální nasazení by ale nepomohlo, kdybychom
si nedokázali obstarat to nepotřebnější pro
činnost samotnou, tedy finance. Zde je potřeba zdůraznit, že aktivně sledujeme všechny
vyhlášené dotační tituly a zasíláme žádosti
na spolufinancování našeho klubu, byť s částečnou akceptací. Je to práce náročná, ale na
druhou stranu jsme schopni mladým hráčům
ve věku 6 až 23 let přispět k pořízení veškeré sportovní výbavy a ušetřit tak náklady
rodičům.
Za tuto podporu je potřeba poděkovat olomouckému kraji a okresnímu fotbalovému
svazu v Prostějově. Velkou podporu ale máme
i v obecním zastupitelstvu a starostovi obce.
Bez nich bychom si svoji činnost nedokázali
představit. Tímto bych chtěl všem sponzorům
poděkovat. Zároveň děkuji i všem těm, kteří
byť malou kapkou, své fyzické práce, přispívají k chodu naší organizace FC HVOZD,
z.s.
Veselé vánoce a v Novém roce nejen sportovní
úspěchy přeje Jiří Poles, předseda FC HVOZD

Zpravodaj obce hvozd

Jeskyňáři ze Hvozdu
ČSS 7-14 vznikla v roce 2003. Jsme malá
skupina, která sdružuje cca 12 nadšenců +
spoustu pomocníků. Začínali jsme s panem
Maškou na lokalitě Štymberk u Ludmírova.
Zde jsme se prokopali (11m) do staré manganové štoly a jeskyně tedy neobjevili.
Další naší lokalitou je jeskyně sv. Mikuláše
(za Ludmírovem). Momentálně slouží hlavně
jako zimoviště netopýrů – až 70 jedinců. Pak
jsme zkoušeli štěstí ve starém lomu nad obcí
Vrážné. Zde jsme objevili a zabezpečili pěknou puklinovou jeskyň. Dalším naším cílem
se stalo Srdečko. Zde jsme si prokopali nový,
bezpečný vstup do jeskynního systému. Práce zde stále probíhají, ale jsou velmi náročné
na počet lidí. Proto další lokalitou se stala
jeskyně v Hoře (pod Hvozdem). Zde se nám
podařil zatím největší objev a to krásný dóm
s bohatou výzdobou a paleontologickým nálezem.
Naše organizace rovněž pořádá exkurze
např. Rachavy, Moravský kras, Jeskyně za
hájovnou (Javoříčko). Účastníme se akcí jako
je Speleoforum, počítání netopýru a úzce
spolupracujeme se školou ve Hvozdě, kdy
jsme jim nápomocni při různých akcích.
Těšíme se na další objevy v novém roce.

Škola v období let 2010-2020
Základem každé školy jsou žáci, a co je potěšitelné – v naší škole jsou. Stále se naše počty drží kolem 30 žáků na škole a 25 ve školce. Během deseti let se podařilo na budově
školy vyměnit krytinu, zateplit budovu a dát
novou fasádu, prakticky ve všech prostorách
obměnit nábytek, lavice. Škola získala nové
interaktivní tabule, počítače, notebooky, wifi
funguje na celé škole. Škola i školka nabízí
už tradičně velký počet kroužků, v součas-

nosti jich máme 8. Při té příležitosti bychom
rádi poděkovali panu Snášelovi a panu Šádkovi za vedení šachového kroužku. Tradičně
do naší školy přijíždí pan farář na výuku náboženství, P. Pawel Zaczyk, a též se nám od
letošního roku podařilo znovu otevřít pobočku ZUŠ, probíhá tu výuka na housle. Škola
i školka jsou zapojeny do mnohých projektů, přes které získáváme personální obsazení – chůva v MŠ, materiální vybavení – PC,

Mateřská škola

stromky, hry a stavebnice, možnost exkurzí a výletů v rámci projektových dnů. Žáci
a zaměstnanci přejí všem občanům příjemný
závěr roku, ve kterém vás srdečně zveme na
besídky, a též na maškarní plesy v novém
roce 2020.
Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy

Základní škola
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Kulturní a společenské akce
Tak jako každý rok, i letos proběhla celá řada
kulturních a společenských akcí, na kterých se
podílely vedle základní školy a obecního úřadu
i všechny spolky v obci, především hasiči. Obec
uspořádala opět dva zájezdy do divadla v Prostějově a již tradiční třídenní zájezd, tentokrát do
Krkonoš s výjezdem do sousedního Polska, kde
jsme navštívili pevnost v Klodzku. Ubytování
jsme měli po obě noci v Jánských Lázních a na
tento výlet všichni účastníci rádi vzpomínají,
i když někoho asi pořádně bolely nohy po hřebenové tůře. Na podzim si ženy opět zajely na nákupy a teambuilding do Ikei v Ostravě a o adventu jsme uspořádali zájezd do vánoční Olomouce.
Každý rok pořádáme zájezd do některého města
na vánoční trhy, ale v sousední Olomouci jsme
hromadně ještě nebyli. Průvodkyně nás provedla
po historickém centru a poté si mohl každý bez
obav z následků vychutnat punč. Již asi sedmý
rok pořádáme koncem listopadu vítání občánků
a poté posezení s dechovou hudbou. Letos jsme
přivítali 6 narozených občánků, mimochodem
samá děvčata. Každý rok hrává Holóbkova mozeka, ale letos byla změna a zahrála Malohanác-

ká muzika z Velkých Opatovic. Velikou účastí
místních, i občanů z širokého okolí, se těšil Vánoční jarmark na Odrážkově mlýně, na jehož
uspořádání se vedle hlavní organizátorky Veroniky Voglové podíleli majitelé mlýna, škola, hasiči
ze Hvozdu a celá řada dalších zúčastněných.
Při celkovém hodnocení našeho kulturního
a společenského života můžeme konstatovat, že
o tyto akce je veliký zájem, zájezdy jsou vždy
plně obsazeny a účastníci se těší již na další
ročníky. Je pouze škoda, že se jich účastní většinou občané ze Hvozdu, případně z Otročkova.
Z Vojtěchova a Klužínka, kromě divadla nikdo
nejezdí. Je sice pravda, že ve Hvozdě žije většina
mladých lidí, ale i dříve narození se při těchto
akcích dobře baví.
Naši školu představovat nemusíme, znají ji
v širokém okolí především při pořádání „Pohádkového mlýna“, pálení čarodějnic, případně dětského dne na hřišti, ale naše děti soutěžily i na
turnaji ve florbale, kde obsadily v okresním kole
první místo viz foto. Jedna fotografie je též z
Bradavic Harryho Potera, ve kterou se naše škola
v listopadu na týden proměnila.

Mikuláš v Klužínku

Poděkování
Již druhým rokem patří veliké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci "Vánočního jarmarku ve mlýně". Zvláštní poděkování patří Veronice
Voglové a majitelům Odrážkova mlýna. Poděkování patří také hasičům ze Hvozda, kteří se nezištně podílejí na organizaci většiny akcí a především zajišťují výjezdy naší jednotky JPO III Hvozd, která měla letos 25 výjezdů k požárům, haváriím, popadaným stromům, zatopeným sklepům a podobně.
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Zpravodaj obce hvozd

Vánoční slovo faráře
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě v Izraeli) se dnes narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Boží Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar
ve svých dlaních tajemství smíření a pokoje pro
celé lidstvo. On je Knížetem pokoje. Ano, tato
radostná zpráva zazněla v tuto noc nad Betlémem a stále platí pro všechny, kteří uznávají její
význam, kteří si váží tohoto vzácného Dítěte.
Pamatujme, že i v době zmatků a neklidu, nejistot a pochybnosti, nevíry a zklamané lásky,
uprchlických krizi, korupce, životních tragédii
a vážných nemoci, při odchodu nejbližších či
přátel… potřebujeme si připomenout naše kořeny a hledat smysl našeho života.
Vánoční svátky nám připomínají jak důležitý
a krásný může být život. Křesťané věří, že se v
Ježíši sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sněžní nadílka či krásná svítilka na
stromečku. Nejsou nejdůležitější naše nákupy,
úklid či výtečné vánoční jídlo. Přejme si především pokoj a lásku, bez kterých se celá vánoční
atmosféra stává jenom pustým představením a
kýčovitou dekorací. Je třeba zdůraznit, že se
kdysi před dvěma tisíci léty Bůh narodil v dějinách v městečku Betlémě jako člověk, abych se
člověk jednou narodil pro nebe, pro věčnost. Už
v této chvíli se každý z nás alespoň trochu rodí
pro nebe, když je v lidském srdci láska, úsměv
a dobro. K tomu nás volá ten sám Ježíšek, který
nás navštěvuje o Vánocích a obdarovává dárky.

V období předvánočním se snažíme o kulturní
život a probouzení v našem nitru vánoční atmosféry, proto i v kostele v Kladkách chystáme
dva adventní/vánoční koncerty a jeden v kostele
v Bohuslavicích:
• V neděli 1. prosince v 17 hod. v Kladkách
vystoupí Josef Bartoš a spolupracující skupina „Potkali se dva“.
• V neděli 15. prosince v 16 hod. v Kladkách
vystoupí Brněnská camerata a spojené sbory organizované Ing. Josefem Popelkou.
• V neděli 22. prosince v 17 hod. v Bohuslavicích vystoupí také Josef Bartoš a spolupracující s ním místní skupina „Potkali se
dva“.
Jste srdečně zváni. Prosím, přijďte, podpořte
této akce a naše kostely. Pozvěte také své známé a přátelé!
Výtěžek z koncertů v Kladkách bude věnován na opravu dalších historických korouhví,
které první dva také díky vaší účasti na přechozích koncertech jsme už opravili a jsou přítomné v kostele.
Výtěžek z koncertu v Bohuslavicích bude určen na opravu oken a zhotovení nových vitráži
– tj. barevných skel s postavami světců v hlavních šesti oknech našeho kostela. Hlavním
úkolem oprav v kostele v roce 2020 jsou nová
hlavní okna a především vitráže. Možná přispívat na naše opravy v kostele anebo na farní účet:

Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice, č.: 1500405359/0800 s poznámkou „dar na
opravy“. Každý, kdo má možnost a dobrou vůli
může přispět na tento účel. Hledám také hlavní
sponzory, kteří zafinancují jednotlivý vitráž, kteří za prvé: mohou ovlivnit výběr postavy, která
na vitráži bude v okně přítomná, za druhé: budou
napsání na vitráži jako ti, kteří jednotlivý vitráž
zafinancovali. Mohou to být obce, rozmanité
organizace či podniky, rodiny, jednotlivé osoby.
Budu rovněž takové sponzory hledat i v rodném
Polsku. Ještě jednou děkuji za všechny dary, společná setkání a spolupráci na všech „frontách“
společného života v obci a ve farnosti.
Zvu k účastí na duchovním programu vánočních svátků:
• V pondělí 23. prosince na 18 hod. je „živý
Betlém“ ve Vilémově.
• Půlnoční mše sv. je v úterý 24. prosince
v Kladkách v 20.30 hod.
a v Bohuslavicích v 22 hod.
• Hlavní vánoční mše sv. je ve středu 25. prosince v Bohuslavicích v 8 hod.
a v Kladkách v 11 hod.
• Vánoční mše sv. ve čtvrtek 26. prosince
v kapli ve Hvozdě v 10 hod.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeji všem občanům hodně pokoje
a lásky.
P. Pawel Zaczyk, farář Bohuslavice u Konice
www.farnostbohuslaviceuk.webnode.cz

Pozvánky:
- pondělí
16. 12. 2019
- čtvrtek
19. 12. 2019
- pátek
27. 12. 2019
- sobota
28. 12. 2019
- neděle
29. 12. 2019
- sobota
11. 1. 2020
- leden 			
			
- únor 				

besídka základní škola
besídka mateřská škola
Memoriál Miroslava Labonka – 12. ročník v sálové kopané – hala Hvozd,
tradiční setkání v kovárně ve Hvozdě s vepřovými hody SDH Hvozd,
vepřové hody ve Vojtěchově SDH Vojtěchov
Hasičský ples SDH Hvozd
Maškarní ples pro děti
Hasičský ples SDH Vojtěchov
Maškarní ples pro dospělé – sál U Popelků, ZŠ Hvozd

Upozornění občanům
Mobilní rozhlas - Obec Hvozd již 3 roky provozuje Mobilní rozhlas (rozhlas do mobilu). Tuto službu občanům využívá již 150 občanů. 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.
Kompostéry – naše obec pořídí na jaře příštího roku 70 kusů kompostérů, které nabídne občanům na základě zápůjčky. O této možnosti budete
včas informováni.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – tento sběr proběhne příští rok v sobotu 2. května a 12. září a opět vozte odpad až v určený
čas, neboť tímto se sběr velmi urychlí, nemusí se dvakrát překládat a nezůstane žádný nepořádek.
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Kolik nás tu žije:
K 30. 11. 2019 žije v našich obcích celkem 639 občanů, což je o jedenáct více než loni.

V roce 2019 se narodilo 7
dětí a to samá děvčata:
Bušinová Magdaléna Vojtěchov
Grézlová Zuzana
Klužínek
Dohnalová Tereza
Vojtěchov
Foretová Kristýna
Hvozd
Recová Gabriela
Hvozd
Blahová Adéla
Hvozd
Blahová Eliška 		

Od počátku roku nás navždy opustili:

6. 2. 2019
23. 6. 2019
2. 8. 2019
18. 10. 2019
14. 11. 2019
28. 11. 2019
28. 11. 2019

Fuchman Václav r. 1989		
Zapletalová Růžena r. 1931
Šindler Antonín r. 1932		
Koutná Marie r. 1949		
Snášelová Marie r. 1939		
Škrabalová Marie r. 1931		

Vojtěchov
Klužínek
Klužínek
Hvozd
Vojtěchov
Klužínek

Významná životní jubilea v roce 2019 oslavili:
70 let

Vyroubal Vojtěch
Klužínek
Foretová Marie
Otročkov
Grygová Věra
Hvozd
Koutná Marie
Hvozd
Vyroubalová Ludmila Hvozd
Faltýnek Miloslav
Hvozd
Hanusová Ludmila Vojtěchov
Tylšar Antonín
Klužínek
Vyroubalová Miloslava Hvozd
Havlíček Mila
Klužínek

75 let

Gryga Karel
Hvozd
Recová Marie
Hvozd
Mašková Anna
Hvozd
Švec Stanislav
Hvozd
Poláková Anežka
Klužínek
Pospíšilová Adéla
Vojtěchov
Šimek Ladislav
Hvozd
Šimková Svatoslava
Hvozd
Synková Alica
Klužínek

80 let

Šindlerová Zdeňka Klužínek
Slavíčková Marta
Vojtěchov
Všem oslavencům přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí a pohodu.
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85 let

Vyroubalová Marie
Vogl Jan

90 let

Dostálová Marie

93 let

Kubálková Drahoslava

Hvozd
Hvozd

Hvozd

Hvozd

