Zpravodaj obce Hvozd
Prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
letos nemohu začít jinak než tím, co nás
všechny postihlo. Tím nás, myslím vlastně
celý svět. Můžeme být alespoň rádi, že fungoval obchod, pošta, ordinace lékaře. Škola
vyučovala on-line. Vše omezeně, komplikovaněji, ale fungovalo to.
Výhodou u nás, vlastně v zapadlé části kraje
bylo, že jsme mohli vyjít doma na zahrádku,
ale i se projít v přírodě nebo zasportovat. Byla
to dlouhá doba a je nutné všem poděkovat. Poděkovat těm, kteří pomáhali vzniklou situaci
zvládnout, pomáhali jiným, kterým nebyl lhostejný osud nejen občanů naší obce. Nouzový
stav byl na jaře zrušen a už ne tak intenzivně
jsme poslouchali zprávy, četli novinové články
a sledovali televizní obrazovky, život se vracel
do normálu. Nebylo sice mnoho letních akcí, ale
doufali jsme, že koronavirus nezadržitelně končí. Podle posledních zpráv probíhá další vlna, je
vyhlášen nový nouzový stav a všichni doufáme,
že příští rok bude již líp. Dobrá zpráva – alespoň
nám napadl po dlouhé době v prosinci sníh.
I přes uvedené problémy, se život v obci
nezastavil. Mladí lidé stavějí a zařizují nová
obydlí korona, nekorona a v lokalitě „Na
Snášelových lukách“ je již postaveno nebo
rozestavěno 6 nových domů. Letos jsme zde
vybudovali novou silnici s asfaltobetonovým
povrchem, od níž je vystavěn nový chodník
v délce 150 metrů, který navazuje na stávající
chodník ve spodní části obce Hvozd. Jelikož
v cestě chodníku stál pískovcový kříž, tak
jsme jej museli přesunout o pár metrů vedle
a též jsme jej nechali opravit. Za loňské ceny
se nám podařilo ještě vyasfaltovat parkoviště
před hasičskou zbrojnicí ve Hvozdě, které kromě hasičů bude využívat především škola. Na
parkoviště navazuje cesta za zbrojnici, která
by měla pokračovat ulicí s novou zástavbou
nalevo za Lukovskou ulicí. Naším záměrem
je, aby zde vyrostlo několik nových domů.
Tuto lokalitu jsme zařadili do nového územního plánu, který by měl být v dohledné době
schválen, neboť po veřejném projednání až na
několik připomínek jednoho nejmenovaného majitele nemovitostí, nikdo nemá s tímto
územním plánem problém. Pod výše jmenovanou cestou a parkovištěm bylo položeno nové
vedení dešťové i splaškové kanalizace, aby se
v budoucnu zde již nemuselo kopat. V novém

Občasník obce

územním plánu máme též další plochy pro
výstavbu v Klužínku, jsou to 3 parcely nalevo
směrem ke Březsku v majetku obce a dvě soukromé parcely určené pro výstavbu jsou též ve
Vojtěchově.
O stavební plochy v obci je veliký zájem,
snažíme se uspokojit především naše občany,
případně z blízkého okolí, kteří mají k obci
nějaký vztah. Tento zájem pramení nejen
z blízkého napojení na dálnici, z dobrými sousedskými vztahů, ze sportovního a kulturního
zázemí, ale především z toho, že zde máme
vyhlášenou školu, dobře personálně zajištěnou a především žáci, kteří odcházejí na vyšší
stupeň, nebo gymnázium do Konice a Litovle,
jsou na další studium kvalitně připraveni. Dětí
se sice letos mnoho nenarodilo, ale počet obyvatel zůstává vcelku stejný a v části Hvozd
v důsledku nové výstavby dokonce přibývá
především mladých lidí. Tito se chtějí též dobře bavit, sportovat a nějak se kulturně vyžít.
Naskytla se nám příležitost z dotací přes MAS
Region Haná opravit parket na hřišti ve Hvozdě a zakoupit 10 kusů pivních setů a 4 velké
slunečníky, které je možno i zapůjčit na různé
akce. Z dotací z MMR jsme také letos začali
opravovat volejbalové hřiště za školou, které
bude jako multifunkční hřiště s umělým povrchem sloužit škole a také všem občanům
obce. V zimě může být využito i jako kluziště. Na podzim jsme zahájili čištění rybníka
u Odrážkova mlýna, zatím je vybagrované
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bahno a na jaře bude revitalizace pokračovat
zpevněním břehů lomovým kamenem. V letošním roce jsme též provedli vydláždění
ploch pod kontejnery na tříděný odpad a nakoupili nové kontejnery, které by měli dorazit
do konce roku.
V předešlém odstavci byla zmínka o kultuře,
které mnoho nebylo, ale přesto zásluhou školy, hasičů a sportovců, jsme se nějakého vyžití dočkali. Ať to bylo stavění a kácení máje,
Strašidelný mlýn, vinobraní a další akce, které
popisují v jednotlivých příspěvcích naše spolky a škola. Musím také připomenout hody
za doprovodu dechové hudby v Otročkově ve
Hvozdě a Vojtěchově na konci září a letošního
Mikuláše, který proběhl i přes nepříznivé podmínky, jak v Klužínku, tak i ve Hvozdě. Tímto
bych chtěl všem za jejich práci poděkovat.

Klidné prožití vánočních svátků
a úsměv na tváři po celý příští rok 2022.

ZŠ Hvozd
Rok se sešel s rokem a je na čase ohlédnout
se a zhodnotit, co se během roku událo a povedlo. Začátek roku 2021 se nesl v podobě
uzavření škol z důvodu epidemie Covid-19.
Všechny ročníky naší školy se z distanční/
domácí výuky vrátily až 12.dubna. I tak jsme
si stihli na konci školního roku udělat 2 výlety – ZOO Olomouc a pak celodenní výlet na
zámek Opočno, pevnost Josefov, zámek a Babiččino údolí v Ratibořicích. Za zmínku stojí
ještě 100% úspěšnost žáků 5.ročníku v přijímacím řízení na osmileté gymnáziu (deset
z deseti).
Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen
s 29 školáky a 32 dětmi v MŠ. Co se změn
týče, základní školu posílily 3 nové paní
učitelky. Dále byly vytvořeny nové internetové stránky – adresa zůstává stejná –
www.zshvozd.cz. Od září též učíme podle „nové
informatiky“ mj. základy programování a robotiky a rozvíjíme digitální kompetence žáků.
I letošní rok nabízíme kroužky – florbal, keramika, klub logických a deskových her, ICT
kroužek, šití, fuseka, náboženství, šachy a přípravka na gymnázium. Nejoblíbenější kroužek je letos keramický. Navštěvuje ho 20 žáků.

Podařilo se nám rozšířit výuku na
pobočce ZUŠ Konice a tak děti
mohou přímo tady ve Hvozdě navštěvovat hru na klavír a hru na
housle, včetně souborové hry.
V září jsme zorganizovali již
tradiční Strašidelný mlýn s rekordní účastí 140 dětí. Dále projektové dny – návštěva Arboreta
Bílá Lhota, pokusy s panem Radkem Chajdou, ochrana přírody
a chov ptáků.
V říjnu jsme uskutečnili podzimní výlet na
zámek Úsov, muzeum ve Vikýřovicích a zříceninu hradu Brníčko.
V listopadu jsme zahájili plavecký výcvik
v Mohelnici, „navštívil“ nás 3D film o podmořském světě a též jsme se zúčastnili okresního kola florbalového turnaje, který naši
„reprezentanti“ suverénně vyhráli a tudíž postupují do krajského kola. Tímto jim děkujeme
za to, že dělají nejen škole, ale i obci Hvozd,
pěkné jméno.
V prosinci nás čeká tradiční vánoční besídka a též výlet do kina na nějakou pěknou
pohádku.

První školní den
Děkujeme všem, co naši školu podporují
a spolupracují s námi. Přejeme Vám krásný
zbytek letošního roku a do nového roku hlavně to zdraví.

Florbal

Strašidelný mlýn

protože v tomto období stále pokračovala pandemie nemoci covid-19 a s ní spojené vládní
nařízení, které zakazovalo shromažďování lidí.
V této nepříjemné době jsme v měsíci únoru,
alespoň napustili kluziště na hřišti, které však
vlivem oteplení vydrželo jen pár dní.

První den v měsíci květnu, byl na návsi postaven tradiční máj o výšce 20,5 m a poslední
květnovou sobotu proběhlo jeho kácení, při
kterém na hřišti hrála skupina Star Band a již
tradičně se pekly makrely.

SDH Hvozd v roce 2021
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
v tomto článku jen ve zkrácené formě připomněl činnost SDH Hvozd v uplynulém roce
2021.
Tento rok měl být zahájen 9. ledna tradičním
hasičským plesem, bohužel tento byl zrušen,
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Začátkem prázdnin a to 3. července proběhlo v Kladkách okrskové cvičení v požárním
sportu, kterého se za náš sbor zúčastnilo jedno
družstvo žen, dvě družstva mužů a tři družstva žáků. V kategorii žen se naše družstvo
umístilo na prvním místě, v kategorii mužů se
družstvo Hvozd II. umístilo na prvním místě
a družstvo mužů Hvozd I. na druhém místě,
v kategorii žáků obsadilo naše družstvo Hvozd
I. první místo, družstvo žáků Hvozd II. šesté
místo a družstvo žáků Hvozd III. druhé místo.
Dne 14. srpna se členové zúčastnili odpoledního posezení a dětského dne v Ospělově,
kde provedli společně s SDH Dzbel pěnu pro
děti.
Dne 28. srpna jsme uspořádali na hřišti
zábavné odpoledne pro malé i velké, na kterém bylo pro děti připraveno sedm stanovišť
s plněním různých úkolů, skákací hrad a večer promítání pohádky. V průběhu odpoledne
proběhla také soutěž ve vaření kotlíkového
guláše, které se zúčastnilo pět soutěžících. Vítězem se stal Zdeněk Vogl st., druhý byl Aleš
Mlčoch, třetí Petr Klapka st., čtvrtý Lukáš Zapletal a pátý Jan Kopečný.
Týden poté 3. září jsme byli nápomocni ZŠ
Hvozd při pořádání akce pro děti s názvem
Strašidelný mlýn.
V podvečer 18. září proběhla na sjezdovce
v Kladkách noční soutěž do vrchu s názvem
Hasski, které se od nás zúčastnilo jedno družstvo starších žáků, které se umístilo na třetím
místě z osmi soutěžících družstev.
V neděli 19. září jsme na výzvu HZS ČR
uctili minutou ticha a nástupem před zásahovým vozidlem památku dvou zemřelých dobrovolných hasičů z JSDHO Koryčany, kteří
zemřeli při zásahu.

Konec měsíce září patřil již tradičně Hvozdeckému vinobraní, které proběhlo již po deváté, tato akce proběhla za pěkného počasí
a za hojné účasti návštěvníků. Při akci hrála
skupina Poslední kovboj z Přemyslovic.
Mimo výše uvedené akce proběhlo v tomto
roce také několik brigád a to na výmalbu hasičské zbrojnice, přípravu dřeva, sběr kovového odpadu a elektrospotřebičů .. apod.
Nemohu samozřejmě opomenout činnost
zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která vykonává základní činnost hasičů a to boj s požáry, živelnými pohromami
a dopravními nehodami. Naše jednotka má
k dnešnímu dni 26 členů, z toho je proškoleno 8 strojníků, 4 velitelé, 11 nositelů dýchací
techniky, 3 zdravotníci a 8 obsluhovatelů motorových pil. V uplynulém roce vyjížděla jed-

notka celkem jedenáctkrát, z toho jednou na
taktické cvičení. Největším požárem v tomto
roce, byl požár střechy RD v obci Luká dne
20. října.
Nyní mi ještě dovolte zmínit se o členské základně. Sbor čítá celkem 168 členů, z toho je
90 mužů, 46 žen a 32 členů do 18 let.
Na závěr, bych chtěl poděkovat těm členům,
kteří si našli čas a podíleli se na přípravě a organizaci výše uvedených akcí a především členům zásahové jednotky za provedené zásahy.
Poděkování patří také FC Hvozd, ZŠ Hvozd
a především Obci Hvozd za výbornou spolupráci a podporu.
A Vám všem přeji krásný zbytek roku, veselé a klidné svátky vánoční a do Nového roku
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Za SDH Hvozd Tomáš Kubálek

Hvozdečtí hasiči na soutěži v Kladkách

Rok 2021 v SDH Klužínek
I v tomto roce úřadoval covid-19 a tím
omezené, nebo zrušené společenské, kulturní
a sportovní akce.
Jako vždy se na jaře společně s dětmi vyčistil vrchní rybník, aby opět sloužil ke koupání.
V červnu se konal Dětský den, který se opět
vydařil nejen příjemným počasím. V tento den
proběhlo spousta soutěží a úkolů s odměnami,
které děti moc bavily. Nejlepší atrakcí byl skákací hrad a hlavně pěna, kterou nám vytvořili
hasiči ze Dzbele.
V prosinci opět začaly covidové restrikce,
tak se náš Mikuláš opět nekonal ve středu obce
u vánočního stromečku. Stejně jako loni se
Mikulášská parta vydala za dětmi domů, aby
zjistila přes knihu hříchů, zda se děti polepšily.
Odměnou každému byl balíček.

Sice jsme měli jen tyto dvě akce, ale myslím, že byly povedené a hlavně dětem se to
líbilo.
Poděkování Obci Hvozd za spolupráci
a podporu a také všem, kteří pomáhali.

Přeji všem krásný zbytek roku, krásné vánoce plné pohody a radosti. Do nového roku vše
nejlepší a hlavně pevné zdraví.

Dětský den

Plovárna v Klužínku

Za SDH Klužínek, Alena Kočí
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Co nového v FC Hvozd za rok 2021
Rok se s rokem sešel a my se již připravujeme na největší svátky v roce. Při této příležitosti nastává i čas se trochu zastavit a zhodnotit vše, co se během tohoto roku v našem
spolku událo.
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 na pořízení veškeré sportovní výbavy a ušetřit tak náklady rodičům.
Letošní rok nám bohužel v jarní části nedovolil obhajovat pozice vybojované na podzim
roku 2020, kdy muži byli na druhém místě
a starší přípravka skončila na krásném třetím
místě.
Epidemiologická situace nám dovolila začít
trénovat přibližně od května, ale jarní část byla
zrušena a celý ročník zůstal nedohrán.
Díky dlouhodobé práci Miru Švece a Přemka Oháňky s dětmi jsme mohli pro podzimní
část sezóny přihlásit 3 mládežnické týmy. Jedná se o 29 dětí ze Hvozdu a blízkého okolí.
Za mini přípravku pod vedením Pepu Bílého
hráli tito mladí fotbalisté: Bílá Petra, Faltýnek
Josef, Misterová Kateřina, Popelková Michaela, Stražický David, Stražický Pavel, Tichý
Štěpán, Zapletal Sebastián, Zapletalová Šarlota a Zatloukalová Veronika. Jedná se o děti
ročníků 2015 a mladší. Na podzim jsme odehráli 3 turnaje v Jesenci, Bohuslavicích a ve
Hvozdu. Na těchto turnajích se skóre nepočítá
a jde hlavně o radost ze hry.
Mladší přípravka (ročník narození 2013
a mladší) pod vedením Přemka Oháňky, kde
hráli tito hráči: Faltýnek Josef, Hůlka Matěj,
Oháňka Radek, Popelka Martin, Šimíček Ondřej, Vrba Jakub, Zapletal Sebastian, Zapletalová Šarlota a Zatloukalová Veronika, se
zúčastnila 5 turnajů. Jednoho turnaje se vždy
účastní 4 týmy a ty se postupně střídají. První turnaje ve Hvozdě a Konici jsme vyhráli.
Dále jsme byli třetí ve Vícově, druzí v Čechovicích a při posledním turnaji v Mostkovicích
jsme skončili 3. V celkovém součtu se mladší
přípravka z 20 družstev umístila na čtvrtém
místě.
Mladší žáci ročníků 2009 až 2012, které
trénuje Mira Švec, se účastní dlouhodobé
soutěže s 12 týmy. Zde nás reprezentují tito
hráči: Čížek Lukáš, Hubinka Václav, Komárek Matěj, Koutná Simona, Matoušek Petr,
Mrnka David, Oháňka Přemysl, Rozsívalová Adéla, Rozsíval Martin, Šimíček Matěj,
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Švecová Eliška, Zatloukal Waldemar a Zatloukal Walter. Tato soutěž se již nehraje na
turnajích, ale každý víkend je jeden zápas.
V prvních utkáních jsme platili daň za naši
nezkušenost. Jelikož se teprve v této kategorii učíme, tak i přes naši dobrou hru jsme
zápasy těsně prohráli. Na podzim jsme stihli
odehrát 10 zápasů a zakončili jsme podzimní
část soutěže na 9. místě.
Muži, které druhým rokem opětovně vede
Rudolf Švehla, se účastní 3 třídy OFS Prostějov. Tým byl doplněn o navrátivší se hráče
(přestupem, či obnovením kariéry) Zbyňu Polese, Laďu Vařeku a Ondru Vyroubala či Lukáše Pírka. V prvních utkáních jsme kvůli zranění bojovali s nedostatkem fotbalistů a jen díky
starším hráčům jsme k zápasům mohli nastoupit. Velké díky patří hlavně Luboši Polesovi,
Jirkovi Polesovi a Karlu Dostálovi z Konice.
Po sestupech v minulých letech se již naše
hra zlepšuje a jsme schopni hrát vyrovnané

partie, či přehrávat soupeře, se kterými jsme
dříve prohrávali. Z osmi zápasů jsme ve dvou
případech vyhráli na penalty (ve Vilémově
a Kladkách), dvakrát prohráli (s Lukou a Přemyslovicemi) a čtyřikrát vyhráli (s Brodkem
u Konice, Čechami pod Kosířem, Protivanovem a Zdětínem). Podzim jsme tedy zakončili
na 3. místě.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům, že
vedou děti ke sportu, a za jejich čas, který fotbalu věnují. Z osobní zkušenosti a dle poznámek soupeřů máme jeden z nejlepších trávníku v kraji. Za to bych chtěl poděkovat Mirovi
Švecovi a Tomáši Vánskému. Velké díky patří
také předsedovi Jirkovi Polesovi, že ještě má
chuť a čas se o nás starat. Bez příkladné spolupráce obce a hvozdeckých hasičů bychom
svoji činnost nemohli provádět a patří jim také
obrovský dík.
Za FC Hvozd Bílý Josef,
Miroslav Švec, Jiří Poles.

Mladší přípravka

Mini přípravka

Mladší žáci
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Myslivecký spolek
Hvozd u Konice, z.s.
Myslivecký spolek má v současné době
27 členů. Tak jak všechny spolky, resp. jejich
činnost, tak i nás zasáhl negativní fenomén
– covid. V roce 2021 se neuskutečnila pravidelná lednová naháňka na černou zvěř, nebyl
voliérový odchov bažantů, čili nebyl letos
tradiční a vždy velmi úspěšný hon na bažanty, který se konal vždy koncem října za hojné
účasti mysliveckých hostů a byl přínosem do
spolkové pokladny. Koncem října 2021 byla
místo tohoto tradičního honu naháňka za účasti jen 26 hostů – dříve na bažantím honu bývalo vždy kolem 65 hostů. Nepříznivá covidová
situace se promítla i do pořádání různých akcí
na úrovni okresů – zkoušky loveckých psů, výstavy a podobně.
Co se týká naší vlastní činnosti, tak jsme
pravidelně přikrmovali zvěř, prováděli plašení zvěře před senosečí atd. Tuto vlastní
mysliveckou činnost covid v podstatě neomezil.
V roce 2021 bylo prozatím sloveno 23 kusů
černé zvěře a taktéž 23 lišek. Lov srnčí zvěře je minimální – jen slabé kusy. Její odlov
za nás provádí doprava. V tomto roce bylo

nalezeno v okolí silnic
/ v naší honitbě/ sražených 24 kusů srnčí
zvěře. To je vlastně
náš plánovaný odlov
srnčí zvěře na celý
kalendářní rok.
Věříme, že v roce
2022 se situace zlepší,
že všechny spolky
budou zase žít běžným
spolkovým životem.
Všem spoluobčanům,
a to nejen v naší obci,
přejeme do příštího
roku hlavně zdraví
a spokojenost, ať to
zvládneme a bude zase
lépe. Musíme tomu
všichni věřit a jít tomu
také trochu naproti!
Myslivci
ze Hvozdu
Výřad po honě

Hospodaření v lesích pod správou
společnosti Bouzovské lesy s.r.o.
Vážení občané.
Dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil
s průběhem roku 2021 v našich lesích.
Od počátku roku jsme pokračovali ve
zpracování kůrovcového dříví a zelené nahodilé těžby/zlomy a vývraty/. Těžební práce pokračují prakticky po celý rok, přičemž
do konce října bylo zpracováno necelých
11 tis. m3 dříví. V listopadu a v prosinci
předpokládám těžbu dalších cca 1,5 tisíc m3.
V současnosti zpracováváme dříví již kůrovci zcela opuštěné i nahodilou a úmyslnou
těžbu listnatou. Úmyslná těžba probíhá také
v probírkách. Hodnotím-li vlhkostní a teplotní poměry, lze konstatovat spokojenost /
až na nedostatek srážek v září a říjnu/. Do
dnešního dne se nám taktéž vyhýbaly bořivé
větry. Výše uvedené okolnosti nám umožnily po letech přetěžování návrat k obvyk-

lé roční výši těžeb. Dokonce se nám letos
podaří snížením celkové roční výše těžby
zmírnit celkový předstih těžby o cca 3 tis.
m3. Předstih byl způsoben překročením těžby o cca 10 tis. m3 v minulém roce z důvodu
kůrovcové kalamity.
Jarní zalesňování jsme započali v březnu a dokončili v dubnu zasazením cca 104 tisíc ks sazenic. Podzimní zalesnění proběhlo v říjnu a listopadu/cca 77 tisíc ks sazenic/. Z ostatních prací
stojí za zmínku zejména 101 ha ožnutých kultur, 11 km zhotovených oplocenek a cca 12 ha
ploch podrcených drtičem klestu/všechny údaje
jsou za období leden až říjen/. Prořezávek vykazujeme v uvedeném období cca 5 ha. Výraznou
změnou oproti minulému roku je změna ve stavu
zásob dříví. Zatímco v loňském roce jsme měli
ve srovnatelném období v průběhu listopadu na
zásobách/myšleno celkem pařez, odvozní místo

a sklad/ kolem 7 tisíc m3 dříví, nyní evidujeme
zásoby zcela minimální.
Dříví jsme nejvíce opět dodávali na Pilu Javořice/41%/, dále na pilu Šternberk/21%/ a firmu Proxima a.s./11%/, dále potom na pilu Vojtěchov, Bohuslavice, Litovelskou lesní a další.
Na hodnocení ekonomické situace je ještě brzy, ale již nyní lze konstatovat, že díky
zvýšeným cenám za dříví, zejména ve druhé
polovině roku, bude výsledek našeho hospodaření v kladných hodnotách. Nahospodařená
částka/výše bude stanovena až v lednu valnou
hromadou/ tak bude moci být použita na nájemné/přímo do rozpočtů obcí Bouzov, Luká,
Ludmírov, Hvozd/ a tvorbu rezervního fondu
na pěstební činnost.
V Bouzově 24. 11. 2021
Miroslav Půr, jednatel
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Jeskyňáři ZO 7-14
V roce 2021 stále pokračujeme v pracích v
Hoře pod Hvozdem. Jak jsme Vás již v roce
2019 informovali, podařilo se nám tam objevit
pěkný dóm s kostrou většího zvířete. Teprve až
nyní na Vánoce vychází o tomto nálezu článek
v časopise Vesmír. Zde uvádíme přepis tohoto
článku.
Medvídě z doby ledové v Javoříčském krasu
Ivan Balák, Martin Koudelka, Olga Suldovská
„Správa Javoříčských jeskyní koncem července 2019 obdržela od jeskyňářů Základní
organizace České speleologické společnosti
7-14 Ludmírov-Štymberk informaci o objevech
dalších volných prostor v jedné z jeskyní Javoříčského krasu. Skupinka mladých jeskyňářů – Martin Burget, Jiří Čížek, Vojtěch Páleník
a Radek Ševčík – postupně vyklízela sedimenty
zaplněné chodby, až se jim podařilo proniknout
do volné, krápníky vyzdobené větší prostory.
Společně s tímto objevem byl oznámen i nález
kostry většího obratlovce. Všechny objevy byly
doloženy prvotní fotodokumentací.
První zprávy se šířily v úzké skupince zasvěcených. Po shlédnutí pilotních fotografií rozpoznal geolog Ivan Balák zachovalou kostru blíže
neurčené šelmy stmelenou sintrem uloženou na
suťovém dnu, nacházející se v přirozené poloze
jedince ležícího na pravém boku. I bez bližšího
určení druhu živočicha nález označil na území České republiky za unikátní. O identifikaci
nálezu byli požádáni paleontologové se zkušenostmi z jeskyní, Vlastislav Káňa z Muzea
Blanenska a Aleš Plichta z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity. Kostru determinovali jako medvěda

hnědého
(Ursus
arctos ssp.),
podle chrupu ve stáří
cca 1 roku.
Stáří kostry
(doba smrti
zvířete)
však určeno
nebylo
a názory
na něj se
rozcházely.
V místě
nálezu byly
zjištěny
i pozůstatky
dalších živočichů menších rozměrů. Mezi ně
patří například ulity měkkýšů a téměř kompletní kostry žáby (Rana sp.), hmyzožravců
(rejsek – Sorex cf. araneus), volné kosti letounů (např. netopýr brvitý – Myotis emarginatus)
a hlodavců (plch velký – Glis glis). Jde o často přítomné druhy podzemních prostor tvořící
obvyklou jeskynní tanatocenózu recentního či
subrecentního stáří.
Na podzim 2019 byl odebrán vzorek kosti šelmy (úlomek žebra, který nebyl sintrem
pevně přichycen k podkladu) a Správou jeskyní předán k dataci na Ústav jaderné fyziky
Akademie věd ČR. Ze vzorku byl izolován
kolagen, jež byl následně grafitizován. Takto
upravený vzorek byl odeslán do laboratoři HEKAL ATOMKI HAS v Debrecenu, kde bylo

Mladá jeskyňářka
stáří stanoveno na kompaktním tandemovém
urychlovači MICADAS. Prvotní výsledek
byl dále kalibrován podle křivky pro datování suchozemských vzorků severní polokoule. Výsledný interval kalibrovaného stáří byl
vyjádřen v letech BC (Before Christ, tj. před
naším letopočtem) spolu s absolutní pravděpodobností P (%). Výsledek datování obdržela
Správa jeskyní ČR na jaře roku 2020. S pravděpodobností 95 % pochází nález z období let
12 131 – 11 833 BC.
Stáří kostry spadá do samotného závěru
poslední doby ledové, do období svrchního
pleistocénu. Tomu nasvědčuje i ostrohranná
mrazová suť na dně jeskynní prostory, na níž
kostra leží. Překrytí kostry a podlahových sutí
sintrovou hmotou je pak důsledkem mladších
klimaticky teplejších období s hojnými srážkami. Otázkou zůstává, jak se samotné medvídě do jeskyně dostalo a uhynulo. Teorií se
nabízí několik a v tuto chvíli nad nimi necháme zamýšlet odborníky, na rozvíjení většího
množství úvah není v ročence prostor.
Kostra bude zachována v místě svého nálezu, je chráněna před mechanickým poškozením. Vchod do jeskyně je opatřen uzávěrou.
Území v širším okolí jeskyně je chráněno podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vstup
dovnitř je povolen pouze jeskyňářům, kteří zde
uskutečňují speleologický výzkum za přesně
stanovených ochranných podmínek, a příslušným odborníkům. Z důvodu ochrany cenného
nálezu není také úmyslně uveden název ani
bližší lokalizace jeskyně v tomto článku.“
Kromě toho jsme podnikli i řadu výletů
a exkurzí a tak nám rok příjemně utekl. Věříme, že i příští rok, co se týče objevů, bude
úspěšný.
Šťastné Vánoce přejí jeskyňáři.

Jeskyně pod horou
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Římskokatolická farnost Bohuslavice
Vánoce 2021
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě)
se vám dnes narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese
jako dar ve svých dlaních tajemství pokoje,
který tak moc potřebujeme v této těžké době.
Ježíš je Knížetem pokoje! Ano, tato radostná
zvěst zazněla oné noci nad Betlémem a kterou je potřeba stále opakovat v tyto požehnané dny: „Christus est pax nostra!“ – „Kristus
je naším pokojem“. Pamatujme, že rovněž
v době epidemie, strachu a nejistot, v době
všech možných krizi, pochybnosti, nevíry
a stále horších lidských vztahů potřebujeme
naději a dotknout se alespoň trochu něhy
Božské lásky, která naplňuje světlem i nejtemnější lidské srdce.
Vánoční svátky kéž nám připomínají
jak důležitý a krásný je život, přes všechny překážky! Křesťané věří, že se v Ježíši
Kristu sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sníh či krásná svítilka na
stromečku. Nejsou nejdůležitější nákupy,
chutné jídlo, příjemná atmosféra. Přejme si
ale především pokoj a lásku, bez kterých se
všechno stává jenom marným představením
a pustou dekorací. Přejme si aspoň trochu
lidské lásky, bez které prostě je svět smutný
a prázdný. Přejme si Boží dotyk a důvěru,
že život skrze i slabou víru začíná mít světlo a budoucnost. O Vánocích jde, abychom
našli božský prvek dobra, krásy a lásky, kte-

rým snažíme se žít každý den. K tomu všemu volá nás Ježíšek, který sám je pro nás
největším dárkem.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeje o. Paweł Zaczyk, místní
farář.
Ještě jednou chci poděkovat za všechny
dary pro naše farnosti, zvláště za dary na nové
vitráže do kostela v Bohuslavicích, které už
zdobí okna tohoto kostela.
Děkuji, za všechna milá přání u příležitosti mých 40. narozenin a za účast na koncertu
a posezení na faře v rámci mých oslav.
Doufám, že brzy na jaře bude kostel vylíčen a budou dodělány další potřebné opravy v bohuslavickém kostele a bude možné
oslavit další etapu oprav nějakým koncertem
a posezením možná tentokrát venku před farou a kostelem.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať za každou pomoc a podporu. Děkuji obcím naších farnosti
a všem občanům a farníkům, kterým osud farnosti a kostelů není lhostejný.
Ve čtvrtek 23. prosince v 18 hod. zvu na
„živý Betlém“ do Vilémova (kvůli koronaviru nejspíš bude tato akce mít „individuální
charakter“, tj. na Homoli nad Vilémovem jste
zváni soukromě navštívit živý Betlém bez společného přivítání Ježíška)
Vánoční mše sv. hlavně pro děti a rodiny
bude v pátek 24. prosince v 15.30 hod. ve Vilémově.

Půlnoční mše sv. budou 24. prosince v Kladkách v 20.30 hod. a v Bohuslavicích v 22 hod.
Na Boží hod v sobotu 25. prosince budou
mše sv.: Bohuslavice – 8 hod., Vilémov – 9.30
hod., a Kladky – 11 hod. V kapli ve Hvozdě
v sobotu 1. ledna v 9:30
o. Pawel Zaczyk, farář z Bohuslavic,
Kladek a Vilémova

Upozornění občanům
Prodej kaprů

Tříkrálová sbírka

Tak jako každý rok před vánoci bude i letos ve Hvozdě na návsi prodávat Rybářství
Tovačov kapry a to v úterý 21. prosince 2021
v 15:15 – 15:40

Charita Konice v lednu pravděpodobně
uspořádá Tříkrálovou sbírku a doufejme, že po
roce zase s obchůzkou koledníků. Pokladničky
jsme zapečetili a počkáme, jaká bude epidemiologická situace. Koledníci by měli koledovat v sobotu 8. ledna 2022.

Mobilní rozhlas
Obec Hvozd již 5 roků provozuje Mobilní
rozhlas (rozhlas do mobilu). Tuto službu občanům využívá již 184 občanů. Kdo se zaregistruje přes registrační formulář na adrese
www.hvozd.mobilnirozhlas.cz, nebo přijde na
poštu nebo OÚ do Hvozdu, kde si vyplní formulář, bude zdarma dostávat SMS zprávy do
mobilu a e-maily o dění v obci.

Brožura o historii obce
Zastupitelstvo obce zadalo vypracování brožury o historii obce, kterou zpracovává kolektiv historiků z oblastních archívů. Zpracování
se již blíží ke konci a je nutné doplnit o obrazovou část. Kdo z občanů by mohl zapůjčit
staré fotografie z historie obce, ať je přinese na

OÚ, případně zavolejte a já si pro ně přijedu.
Fotografie po odborném naskenování v archívu budou vráceny. Na druhou stranu, případně
na papír napište kdo, či co je na nich, případně
rok a majitel fotografie. Mohou to být fotografie z JZD, svatby, pohřby, případně starší budovy, někteří máte fotografie z ateliéru Konice. Toto se týká všech částí obce a jistě budete
rádi, když se vaše foto dostane do brožury.

Na Štěpána není pána
Měla by se obnovit tradice karetních her na
2. svátek vánoční svatého Štěpána. Manželky
mají povinnost pustit své muže do hospody.
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Kolik nás tu žije:
K dnešnímu dni žije v našich obcích celkem 639 občanů, z toho 300 žen a 339 mužů. Ve věku nad 60 let je 105 žen a 82 mužů.
Nejčastější jména mužů Josef 27, Jiří 19, Petr 18, František 17 a Jan 16.
U žen je nejvíce Marií 31 a pak následují Anna 13, Zdeňka – Zdenka 12, Hana 10 a Eva 9.
Nejčastější příjmení Zapletal – Zapletalová a Dostál – Dostálová 21, Švec – Švecová 19 a Vyroubal – Vyroubalová 18.
Letos zemřelo 6 občanů, ale narodil se zatím pouze jeden občánek – 24. května Pepíček Bílý, dále se 6 občanů odstěhovalo
a 4 přistěhovali.
Toto jsou údaje za všechny části obce.

Od počátku roku nás navždy opustili:
Škrabal Bohumil, r. 1958
Labounková Růžena, r. 1943
Slavíková Jarmila, r. 1943
Papajová Jana, r. 1973
Jurová Jitka, r. 1938
Kohoutek Jiří, r. 1948

Klužínek
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov
Hvozd
Klužínek

Významná životní jubilea v roce 2021 oslavili:
70 let

Dostál Václav
Kubálek Petr
Procházka Oldřich
Mullerová Marie
Vyroubalová Jarmila
Nevrlá Alena
Dostálová Marie
Koutný Jindřich
Mullerová Marie

75 let

Štibralová Antonie
Švecová Olga
Jedlička Vojtěch
Hubinková Jaroslava
Grygová Marie

Hvozd
Hvozd
Vojtěchov
Hvozd 19
Otročkov
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov
Hvozd 39

80 let

Vyroubalová Marie
Voglová Bohumila
Popelková Zdeňka
Ellnerová Ludmila

85 let

Jedličková Anna
Slavíček Josef

90 let
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd

Laštůvková Marie

Hvozd
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov

92 let

Dostálová Marie

95 let

Kubálková Drahoslava Hvozd

Hvozd
Vojtěchov

Vojtěchov

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