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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Milí čtenáři, 

připadá mi jako včera, kdy jsem psala 
zdravici do roku 2018, který pomalu končí. 
Máme za sebou rok, který přinesl mnoho 
dobrého, ale také nám hodně vzal, ostat-
ně skoro jako každý rok, který prožíváme. 
V komunálních volbách bylo zvoleno nové 
zastupitelstvo, které vlivem neúprosné pří-
rody bude až do konce volebního období 
zasedat v počtu pouze osmi členů. I tak 
věřím, že se nám v tom roce přicházejícím 
společně podaří přinést obci vše užitečné 
a potřebné, co zrovna potřebuje, a že nám 
bude ve Hvozdnici dobře. 

Přeji vám všem, aby byl rok 2019 rokem, 
na který budete jednou rádi vzpomínat, 
aby se vám v něm dařilo nejen v kruhu va-
šich rodin, ale také na pracovištích; a těm, 
kteří už užívají zaslouženého odpočinku, 
přeji, aby měli dostatek duševních i fyzic-
kých sil stihnout a užít si všechno to odklá-
dané, na co v plném pracovním procesu 
nezbyl čas.

Šťastný nový rok Hvozdnice !

vaše starostka

Všechno nejlepší 
a hlavně zdraví 
do roku 2019

Informace Obecního úřadu

LEDEN–BŘEZEN 2019 / Číslo 64 / ZDARMA

OBECNÍ ÚŘAD
HVOZDNICE

Úřední hodiny
Pondělí 14:00–19:00 hod.
Pátek 18:00–19:00 hod.  

Pokladní hodiny
Pondělí 8:00–12:00 hod.
Středa 8:00–12:00 hod.
Čtvrtek 18:30–19:30 hod.

Telefon: 
311 360 058

E-mail: 
obec.hvozdnice@seznam.cz
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vánoční svátky a Silvestra máme za sebou, před sebou celý nový rok. S příchodem 
nového roku si dáváme různá předsevzetí. Všichni pak na konci roku hodnotíme, 
jak se nám podařilo naše předsevzetí naplnit. Chtěla bych vám touto cestou popřát, 
abyste si na konci roku všichni mohli říct, že to byl dobrý rok. Ať je rok 2019 pro vás 
rokem plným radosti, pohody a štěstí. Přeji vám všechno nejlepší a doufám, že rok 
2019 bude k nám všem příznivý.

Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem členkám sociální komise za jejich 
dlouholetou, vytrvalou a svědomitou práci, která je založena hlavně na ochotě udě-
lat něco nad rámec vlastních povinností. Doufám a věřím, že to má smysl a že se nám 
to daří.

Vážení spoluobčané, 

Svátky v roce 2019
Jen tři státní svátky v roce 2019 připadají 
na víkend, to je o jeden více, než v roce 
2018. Čeká nás několik prodloužených 
víkendů a Štědrý den připadá na úterý.

V roce 2019 se můžeme těšit na tři pro-
dloužené víkendy.

Zvláště příjemná je situace kolem 
Vánoc. Podobně jako v roce 2018, kdy 
Štědrý den připadl na pondělí, v roce 
2019 bude v úterý a následující vánoční 
svátky budou trvat až do čtvrtka. Díky 
dvěma dnům dovolené si tak můžete užít 
hned devět volných dnů v řadě.

STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2019
1. 1. Den obnovy samostatného 
 českého státu (úterý)
19. 4. Velký pátek (pátek)
22. 4. Velikonoční pondělí (pondělí)
1. 5. Svátek práce (středa)
8. 5. Den vítězství (středa)
5. 7. Den slovanských věrozvěstů  
 Cyrila a Metoděje (pátek)
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa  
 (sobota)
28. 9. Den české státnosti (sobota)
28. 10. Den vzniku samostatného 
 československého státu 
 (pondělí)
17. 11. Den boje za svobodu 
 a demokracii (neděle)
24. 12. Štědrý den (úterý)
25. 12. 1. svátek vánoční (středa)
26. 12. 2. svátek vánoční (čtvrtek)
Celkem Česko čeká 251 pracovních 
dnů, tedy 2008 hodin práce.

Společenská rubrika NAROZENINY
V posledním čtvrtletí roku 2018 
oslavilo své významné životní 
jubileum 10 našich spoluobčanů. 

95 roků: Jarmila Koháková 
91 roků: Miroslav Kulhavý 
90 roků: Jitka Maříková  
86 roků: Stanislava Krásová
81 roků: Jiří Lebeda a Ivo Šimánek 
75 roků: Josef Ráž
70 roků: Ladislav Kozák 
 a Václav Pašek
65 roků: Ladislava Hartlová
 
Všem gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví, štěstí a optimismu 
do dalších let.

Budete slavit jubileum (65, 70, 75, 
80) a přejete si změnit nebo zrušit 
termín gratulace, máte nějaké otázky 
k dárkovým poukázkám, které od 
července 2018 rozdáváme, nebo máte 
nějaké připomínky k práci sociální 
komise? Neváhejte se spojit s některou 
z členek sociální komise, kterými jsou: 
Hana Kučerová, Květuše Humhalová, 
Alena Šťastná, Helena Rohrbachová, 
Eva Bendová, Magda Vodičková, 
Romana Kruchová, Pavla Věchtíková 
a Helena Aubrechtová. Děkujeme.

Za sociální komisi 
Hana Kučerová

V lednu nás čekají dva významné dny, 
a to Tři králové 6. ledna a Den památky 
obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti 27. ledna. Oba významné 
dny vycházejí na neděli. V březnu 2019 
budeme opět slavit dvakrát, tentokrát 
však v práci. Populární Mezinárodní 
den žen je 8. března a vychází na pátek, 
v úterý 12. 3. si připomínáme Den pří-
stupu České republiky k Severoatlantické 
smlouvě (NATO).

Hned začátkem dubna, tedy v pondělí 
1. 4. je „svátek vtipálků“ Apríl. V úterý 
30. dubna budeme pálit čarodejnice 
na fi lipojakubskou noc. V květnu nás 
čeká pouze jeden významný den, a to 
nedělní připomínka Květnového po-
vstání českého lidu (1945) 5. 5. První 
červnovou sobotu zahájí Mezinárodní 
den dětí (1. 6.) a ve čtvrtek 27. června 
je Den památky obětí komunistického 
režimu.

V druhé polovině roku 2019 nás čekají 
ještě tři významné dny. Na sobotu 2. 11. 
vychází Památka zesnulých, známá také 
jako Dušičky. Den válečných veteránů je 
v pondělí 11. 11. V prosinci nás kromě 
vánočních prázdnin a svátků čeká také 
Mikuláš, a to v pátek 6. 12.

Významné dny v Česku nejsou státní-
mi svátky a volno se na ně nevztahuje.

Zdroj: Blesk.cz – internet

DALŠÍ VÝZNAMNÉ DNY 
V ROCE 2019

Do konce měsíce března bude na 
hřbitově pokácen velký smrk, který 
roste velmi blízko márnice a hrobo-
vých míst a svými kořeny tyto stavby 
ničí. Kácení bude provádět speciali-
zovaná fi rma tak, aby došlo k co nej-
menším škodám.

• Termín pro úhradu hrobových   
 míst je do 15. 2. 2019.
•  Poplatek za psa je splatný 

do 31. 3. 2019.
•  Poplatek za odvoz komunálního 

odpadu je splatný do 30. 4. 2019.

Přehled kulturních akcí, které jsou 
plánovány na rok 2019 obdržíte 
do schránek koncem měsíce ledna.

Informace pro občany

Připomínáme
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Regulace 
hlučných 
činností 
v obci 
Hvozdnice

Změna pravidel silničního
provozu od 1. 1. 2019 

MŠ Hvozdnice

Od poloviny roku 2017 platí na území 
Hvozdnice obecně závazná vyhláška 
(č. 3/2017) o regulaci hlučných 
činností, která reguluje provozování 
určitých činností, které by v nevhod-
nou denní dobu mohly svou hlučnos-
tí narušit veřejný pořádek nebo být 
v rozporu s dobrými mravy v obci. 

Podle ní je každý povinen zdržet se 
o nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu veškerých činností 
spojených s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, například 
sekaček na trávu, cirkulárek, moto-
rových pil, křovinořezů apod.

Již od 1. července 2017 bylo do té doby 
hojně využívané blokové řízení nahra-
zeno ukládáním příkazu na místě, tedy 
vydáváním příkazového bloku na pokutu 
a teoreticky též napomenutím. Posled-
ně uvedené se však nevžilo a v praxi se 
uplatnilo pouze výjimečně, mimo jiné 
také proto, že ministerstvo fi nancí, které 
vydává bloky (nyní příkazové bloky) na 
pokuty, ať už na místě zaplacené, nebo 
nezaplacené, bloky s napomenutím z po-
chopitelných důvodů nevydalo (nejedná 
se o fi nanční postih účastníků silničního 
provozu). Zákon o přestupcích platný do 

Nový zákon č. 285/2018 Sb. vrací s účinností od 1. ledna 2019 do praxe institut domluvy. 
To je pro všechny řidiče dobrá zpráva, neboť drobné, bagatelní prohřešky bude moci 
policista nebo strážník obecní policie na místě řešit domluvou, aniž by musel hned 
ukládat pokutu.

30. 6. 2017 výslovně vyžadoval, aby byla 
před uložením blokové pokuty splněna 
mimo jiné podmínka, že k projednání 
přestupku nepostačuje domluva. Tento 
požadavek nový zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich nepřevzal, což 
byla podle řady odborníků chyba, která 
měla za následek zbytečné navýšení ad-
ministrativy v případech, kdy by vyříze-
ní na místě domluvou plně postačovalo 
a odpovídalo nízké závažnosti prohřešku. 
Čas dal těmto odborníkům za pravdu, 
po 18 měsících se domluva do platného 
práva vrací.

Domluva bude od ledna příštího 
roku opět představovat neformální 
vyřízení přestupku, přičemž nebude 
ukládána rozhodnutím a nebude tedy 
vyslovována vina. Z uvedeného vyplý-
vá, že takto vyřízený přestupek nebude 
předmětem zápisu do Rejstříku trestů, 
resp. evidence přestupků, která byla 
zřízena za účelem sledování recidivy, 
která ve stanovených případech v koneč-
ném důsledku představuje vyšší správ-
ní trest. 

U méně závažných případů porušení 
pravidel silničního provozu není veřejný 
zájem na jejich sledování, a pokud pacha-
tel od svého protiprávního jednání upus-
til a domluva dostačuje k jeho nápravě, 
představuje její znovuzavedení zvýšení 
efektivity celého systému.

NOVÝ ROK 2019
Milé čtenářky a milí čtenáři Hvozdnického zpravodaje, přeji vám za všechny zaměst-
nance a děti Mateřské školy Hvozdnice, abyste navzdory všem starostem, které na nás 
i v tomto novém roce 2019 budou doléhat, jej prožili velmi pohodově a spokojeně. 
Vše dobré v novém roce. 

PaedDr. D. Kobylková, ředitelka MŠ Hvozdnice
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Kronika obce 1982 
– dokončení

Mikulášská nadílka

Svaz chovatelů drobného zvířectva po-
řádá 20. 3. 1982 svoji výroční členskou 
schůzi. Svaz má 39 členů a této schůze 
se zúčastnilo 22 členů a 2 hosté. Schů-
zi zahájil s. Nedomel a určil celý pořad 
schůze. Zprávu o činnosti spolku za rok 
1981 a perspektivní plán na rok 1982 
přednesl jednatel spolku s. Ing. Kohout. 
Jelikož členové spolku jsou z několi-
ka obcí, trpí spolek špatnou schůzovou 
činností i kulturním vyžitím. Byla pro-
vedena volba nového výboru, předsedou 
zůstává s. Nedomel, místopředsedou 
s. Fábera, jednatel s. Král, hospodář 
Křížková ml., pokladník Křížková st., 
kulturní referent Křížková, odbor králíci 
s. Šimůnek, odbor drůbež Fafejta, odbor 
holubi Svoboda, odbor exoti s. Liška, 
revizní komise Petschl Jan, s. Schejbal 
a s. Stibůrek, náhradníci výboru s. Rada, 
s. Vejvoda. Zpráva pokladní na hotovos-
ti 817,30 Kčs a na účtě 2 716,90 Kčs, 

celkem 3 534,20 Kčs. Svaz se zúčast-
ňuje výstav v okolí i ve vzdálenějších 
obcích a městech. Nejvíce byla obsaze-
na výstava konaná 10. července v Davli. 
25. července vystavuje svaz v Mníšku 
a 6. srpna pořádá svaz zábavu, která se 
vydařila a určitě to bude mít fi nanční 
efekt pro spolek.

Svaz socialistické mládeže svolává 
na 22. ledna po dlouhé době schůzi, při 
které volí nový výbor. Do výboru jsou 
zvoleni opravdu mladí chlapci. Měla by 
to být nová krev do svazu, který tak tro-
chu pokulhával, poněvadž z celého výbo-
ru zůstal s. Křížek Luboš a Zdeněk Ráž. 
Předsedou zůstal s. Křížek. 24. dubna 
pořádá svaz taneční zábavu. Zábava se 
vydařila a byla dobře navštívena. Svazáci 
pořádají pálení mírových ohňů a stavění 
máje. 5. června opět svaz pořádá zábavu 
za úmorného vedra, je tato zábava dobře 
navštívena. Svazáci plní svůj závazek na 

Místní Obecní úřad pomohl Mikuláši za-
jistit pro všechny děti bohatou nadílku, 
takže nikdo ze sobotní akce neodcházel 
s prázdnou. 
Čekání na Mikuláše a čerta si děti krá-

tily hraním nejrůznějších dětských her 
(díky, paní učitelko) za doprovodu vá-
nočních písniček a ještě dlouho poté, co 

Myšlenka uspořádat pro děti ze Hvozdnice a okolí Mikulášskou nadílku se narodila v bis-
tru U Šakalíka, ostatně jako řada dalších úspěšných a povedených obecních akcí a vedou-
cí bistra za to patří náš dík.

zástupci nebe a pekla ze sálu v hospůdce 
U Rybníka odešli, se děti dál společně 
bavily a tančily.

Ráda bych na tomto místě poděkova-
la Mikuláši, andělovi i čertům za úžas-
né profesionální vystoupení, které podle 
mého názoru splnilo svůj účel. Děti se 
nejen hezky pobavily, ale z pekelníků 
měly skutečný respekt, a to i ty větší, což 
je v dnešní době velmi cenná komodita. 
Nezbývá než doufat, že jim slib daný 
Mikuláši, že „už budu hodná/ý“, alespoň 
chvilku vydrží.

Mikulášská nadílka ve Hvozdnici byla 
akcí komorní, a skoro bych se nebála říct 
rodinnou, a nikdo z těch, kteří se jí zú-
častnili, určitě nelitoval. A kdo ví, třeba 
zrovna v onu sobotu 1. prosince 2018 se 
zrodil začátek nové tradice.

Starostka

elektrifi kaci kina, které chtějí dát do pro-
vozu. 14. srpna pořádá svaz další zába-
vu v tomto roce. Nebylo zábavy, aby si 
sami svazáčci neudělali pořádek při zá-
bavě. Ovšem při této zábavě se jim toto 
vysmeklo z ruky. Pořadatelská činnost 
nedopadla nejlépe. Svaz si dává kulturní 
plán na příští rok, který má velmi bohatý.

V tomto roce se nekolaudoval žádný 
nový rodinný domek. Zatím jsou roze-
stavěny dva, ale v naší obci je stále živý 
stavební ruch. Hodně občanů si opravuje 
své rodinné domky, ploty a i naši chataři 
si zlepšují své chaty.

Školní rok 1981-82 zdejší školu navště-
vuje 35 žáků. Jsou zde dvě třídy. 1. třídu 
vyučuje s. Vilimovská, která má 16 žáků 
a druhou třídu vyučuje s. Mejstříková, 
která má 19 žáků. Jako každým rokem 
připraví soudružky učitelky děti s kul-
turním programem pro naše maminky 
a ženy k jejich svátku MDŽ. Žáci 2., 3. 
a 4. ročníku byli zapojeni do povinné-
ho plaveckého výcviku organizovaného 
místní školou. Dvakrát za rok bylo orga-
nizované branné cvičení. Oslavy MDD 
byly na hřišti pro děti z naší obce. Žáci 
v tomto roce se kulturně opravdu vyžili. 
Byli dvakrát v divadle, a to Loutka a pak 
v divadle Jiřího Wolkera. Měli školní 
výlet, který zaplatilo SRPŠ. Děti navští-
vily Koněpruské jeskyně, hrady Žebrák 
a Točník. Škola oceňuje dobrou spolu-
práci se školskou a kulturní komisí při 
MNV. Předsedkyní je s. Šťastná Alena. 
Novou předsedkyní rodičovského sdru-
žení při základní škole je soudružka Ing. 
Benešová Marie z Bojanovic. O prázdni-
nách byla provedena velká oprava školy. 
V měsíci červenci se lakují okna a dveře. 
Do konce června je celá škola vymalova-
ná a sdružení rodičů a přátel školy celou 
školu brigádně uklidily. I elektroinstala-
ce byla provedena dle platných předpisů. 
Celková oprava byla provedena v hod-
notě 90 000 Kčs. Ve třídách, na chodbě 
i v kancelářích jsou nové osvětlovací tě-
lesa. Dále byl opraven komín ústředního 
topení, od podlahy půdy byl uplně nově 
postaven.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Lenka Salomonová – kronikářka obce
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Máme obecního vodníka

Jmenuji se Ladislav Krech a žiji skoro 
celý život ve Hvozdnici. Vystudoval 
jsem SŠUaŘ v Praze, obor umělecký 
řezbář, a nástavbu na uměleckého truh-
láře.

Jak shrnout dobu, jak jsem se dostal 
k této práci a zároveň koníčku? Začalo 
to už na základní škole, kde jsem měl 
možnost chodit do různých výtvarných 
kroužků. Dalším vzděláváním ve vý-
tvarném směru pro mě bylo navštěvování 
výstav známých umělců a navštěvování 
umělecké základní školy a hodin malby.

Při studiu na střední škole jsem měl 
možnost se projevit na sympoziích, která 
pořádala naše škola a která byla vždy 
ukončena výstavou – vernisáží. Mezitím 
jsem strávil a trávím čas tím, že stále 
něco kreslím, vyřezávám a tvořím. To je 
více méně můj smysl života. Proto jsem 
se ucházel o studium na vysoké škole, 
které mi nakonec i vyšlo. Byl jsem při-
jat na Ostravskou univerzitu výtvarného 

umění a volné tvorby, obor sochařství 
a volná tvorba. Mám před sebou ještě pět 
let, je to pro mě výzva.

Jedním z důvodů, který mě přiměl vy-
tvořit sochu vodníka pro obec, kde žiji, 
byla kulatina dřeva, kterou jsem viděl 
nevyužitou u rybníka ve Hvozdnici. 
Bohužel byla špatná, tak mi to nedalo 
a sehnal jsem si novou kulatinu, která 
vyhovovala mému záměru. Socha vod-
níka mi přišla jako dobrý nápad. Není 
příliš velký, ani přepychově udělaný, 
ale podle mě každý umělec, jestli to tak 
mohu říct, není nikdy spokojen se svou 
udělanou prací. 

Nejprve jsem musel kulatinu odkor-
nit, což je ne moc lehká práce, ale pro 
sochu důležitá, aby dřevo nepraskalo. 
Udělal jsem si skicu sochy, kterou jsem 
chtěl udělat. Nejdřív jsem začal hrubou 
sochou, kterou jsem opracovával mo-
torovou pilou. Další práce byla už jen 
velmi důkladná práce s různými dláty 

a představivostí, aby byla socha vodníka 
podle mých představ. Nebyla to práce na 
chvíli, ale byl jsem s jejím provedením 
spokojen.

Budu velmi rád, když bude moje socha 
vodníka zdobit místo v obci Hvozdnice, 
kde žiji se svou rodinou.

Ladislav Krech
Umělecký řezbář a truhlář, 

malíř a restaurátor

Děkujeme autorovi OBECNÍHO VODNÍKA  Ladislavu Krechovi a jsme rádi, že nám o sobě 
něco napsal. Každý, kdo pro obec něco udělá, si zaslouží uznání a poděkování. Vodníček 
bude instalován na požární nádrži u KD ve Hvozdnici.
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Novoroční koncert
V sobotu dne 5. 1. 2019 se uskutečnil 
v  kulturním domě U  Rybníka Novoroč-
ní koncert Hvozdnického pěveckého 
sboru a dětského souboru Musica Mar-
cato, oba pod vedením Veroniky Ko-
pecké. Byl to již šestý ročník a  velmi 
nás potěšila rekordní účast celkem 
158 návštěvníků. Byl to krásný hudební 
zážitek, děkujeme vystupujícím i divá-
kům.
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Rozsvěcení 
vánočního stromku
Letošní slavnostní rozsvěcení stromku provázel vydatný déšť, ale i tak se sešlo dost lidí. 
Jako tradičně nám zazpívaly děti z mateřské školky a hvozdnický sbor. Podával se čaj a svařák.
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Sport

SK HVOZDNICE – PRVNÍ POLOVINA SOUTĚŽE

Škoda, že je pauza
První polovina třetího roku působení našeho mužstva ve fotbalovém Ondrášovka kraj-
ském přeboru byla opravdu jako NA HOUPAČCE. Ale postupně...

Před sezonou nás opustilo hned něko-
lik hráčů, kteří byli v mnoha přípa-
dech pilíři našeho mužstva. M. Novák 
zkouší svůj nesporný talent zúročit 
v třetiligových Štěchovicích a M. Do-
lejš se rozhodl rovněž „šakalíky“ opus-
tit a zamířil do divizního Hořovicka. 
L. Stracený si řekl, že po „čtyřicítce“ 
je třeba ubrat a na podzim již oblékal 
dres Černolic hrajících o dvě soutěže 
níže. Z fotbalového hlediska nejméně 
pochopitelné jsou ale přestupy per-
spektivních mladých třiadvacetiletých 
M. Hniličky a D. Svozila do Čisovic, 
které se po půlce sezóny vyhřívají na 
první příčce Okresního přeboru Pra-
hy-západ. Do kádru pak opačným smě-
rem zamířili pouze mladíčci J. Kotěra 
a R. Pešl. Toť vše. 

I přesto vypadala první čtyři kola 
poměrně nadějně – 5 bodů při skóre 
5:4. Následovaly tři porážky s favori-
zovanými soupeři (Vykáň, Poříčany, 
Kutná Hora), kdy jsme si v podstatě 
ani „nečuchli“, nedali branku a naopak 

jich deset dostali. Napětí začalo stou-
pat. Na domácím hřišti jsme pak zdo-
lali v té době nejhorší mužstvo soutěže 
Nové Strašecí a poté přišla překvapivá 
výhra v Poděbradech 3:2, kdy jsme za 
stavu 0:2 dohrávali bez vyloučeného 
hráče, a přesto dokázali urvat obrov-
sky cenné 3 body. Sinusoida tradiční 
houpačky ale opět zafungovala... Opět 
tři zápasy bez bodu, z toho dvě domácí 
porážky v poměru 1:5. A tak tři kola 
před koncem nepanovala nijak optimi-
stická nálada. Jelo se do Velimi, která 
potřebovala nutně vyhrát, do Hřebče, 
odkud se body prostě nevozí a na závěr 
Klíčany, které v průběhu sezony notně 
posílily a odlepily se ze dna tabulky, 
kde ještě několik kol před koncem fi gu-
rovaly. Výsledek? 7 bodů a po skončení 
podzimní části tedy nadějných 18 bodů 
při skóre 21:38. Vzhledem k tomu, že 
jsme měli na lavičce náhradníků po-
většinou dva, maximálně tři „plejery“ 
a kádr prošel výraznou obměnou (větši-
nou z kabiny ven), je to opravdu solidní 
bilance.

BISTRO 
U ŠAKALÍKŮ

Místo, které spojuje 
fotbal, pivo a přátele

„Je třeba si uvědomit, jakou sou-
těž hrajeme a s jakými mužstvy se 
v ní utkáváme... Příbram – 30 000 
obyvatel, Kutná Hora – 20 000 
obyvatel, Slaný 15 000 obyvatel… 
o fi nančních možnostech a kvali-
tách kádrů nemluvě. V soutěži je 
polovina mužstev, se kterými se 
můžeme v současnosti po sportovní 
stránce měřit, a někoho z té druhé 
poloviny potrápit ve chvíli, kdy se 
vše sejde tak, jak si představujete. 
Fotbal se tady ve Hvozdnici dělá 
už několik let v pár lidech, kteří to 
dělají z lásky k fotbalu a kteří mají 
„šakala“ opravdu v srdci. Přesto se 
v zimní přestávce budeme muset za-
bývat otázkou posílení kádru a při-
pravit se na boje o udržení, které 
ani letos nebudou jednoduché a ve 
kterých to bohužel není v mnoha 
případech jenom a pouze o fotbale. 
Nic ale určitě předem nevzdáváme!“

Hodnocení trenéra F. Fafejty 
a předsedy V. Bartáska
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Letošní ročník Weber Cupu 
se odehraje v Aritmě 
a Motorletu
Zimní turnaj Weber Cup byl v minulých letech společným projektem Aritmy a Radotína. 
Letos je tomu jinak. Vzhledem k rekonstrukci celého areálu v Radotíně se bude skupina 
B hrát v Motorletu. Skupina A se kompletně odehraje v Aritmě – tam se sehraje i několik 
zápasů skupiny B. Hrací model se nemění. Dvě základní skupiny po osmi mužstvech 
a následné zápasy o konečné pořadí.

1. kolo: 
sobota 12. ledna 2019 
09:00 Hvozdnice – Kladno U19 
výsledek 4:1 (gratulujeme)
11:00 Nebušice – Klecany 
13:00 V. Dobrá – Admira U19 
úterý 29. ledna 2019 
20:00 Aritma B – Aritma kom. 

2. kolo: 
sobota 19. ledna 2019
09:00 Aritma B – Klecany 
11:00 Kladno U19 – Admira U19 
13:00 V. Dobrá – Nebušice 
středa 23. ledna 2019 
19:00 Aritma kom. – Hvozdnice 

3. kolo: 
sobota 26. ledna 2019 
09:00 Aritma kom. – Klecany
11:00 Aritma B – V. Dobrá 
13:00 Kladno U19 – Nebušice 
15:00 Admira U19 – Hvozdnice 

4. kolo: 
sobota 2. února 2019
09:00 Aritma kom. – V. Dobrá 
11:00 Klecany – Hvozdnice 
13:00 Admira U19 – Nebušice 
středa 6. února 2019 
19:00 Kladno U19 – Aritma B 

5. kolo: 
sobota 9. února 2019 
09:00 Admira U19 – Aritma kom. 
11:00 Klecany – Kladno U19
15:00 Nebušice – Aritma B 
středa 13. února 2019 
19:00 Hvozdnice – V. Dobrá

V roce 2019 chuť do hry za každého počasí přeje 
Nohectým Hvozdnice

Weber Cup 2019 – Skupina A
6. kolo: 
sobota 16. února 2019 
09:00 Klecany – Admira U19 
11:00 Hvozdnice – Aritma B 
13:00 V. Dobrá – Kladno U19
15:00 Nebušice – Aritma kom. 

7. kolo: 
úterý 19. února 2019 
19:00 Aritma kom. – Kladno U19 
sobota 23. února 2019
09:00 Klecany – V. Dobrá 
15:00 Nebušice – Hvozdnice
Ne 24. února 2019 
15:30 Admira U19 – Aritma B
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Jak to běhá 
ve Hvozdnici

V rámci běžeckého seriálu Rozběhej Česko 
se přesně na Nový rok, 1. 1. 2019 ve 
Hvozdnici konal třetí ročník běhu Rozbě-
hej Hvozdnici. Běželi dospělí i děti, větši-
na zvolila dokonce delší trať na 6 km. Je 
vidět, že se u nás sportuje. Děkujeme moc 
všem za účast a  příští rok nás snad bude 
ještě víc!

Přejeme do roku 2019 hodně naběhaných 
kilometrů bez zranění a bolavých svalů :).
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Úspech šakalíků
Hvozdnický šakalíci nás reprezentovali ke konci minulého roku v běžeckém závodě 
RUN X Radotín. Tento závod byl pro Hvozdnické běžce velmi úspěšný, někteří skončili 
až na bedně.

Kdo by se chtěl přidat 
a naučit se běhat, pořádáme 

TRÉNINK TECHNIKY BĚHÁNÍ. 
Nic náročného, je to pro každého, 
kdo si chce jít zaběhat a chce si to 

zpříjemnit dobrou technikou.

Kdo má zájem a chce se přijít 
podívat, ať pošle sms

 na 724 059 177, nebo sleduje 
Facebook Hvozdnický šakalíci. 

Většinou se běhá 
v pondělí navečer.

Také tímto moc děkujeme 
trenérovi Ondřejovi, který se 
hvozdnickým běžcům věnuje 
ve svém volném čase zdarma.
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Co plánujeme

Plánované činnosti 
SDH 2019

1. Hasičský ples 23. 2. 2019,
2. Čarodějnice 30. 4. 2019,
3. Dětský den – termín bude upřesněn,
4.  Termíny členských schůzí SDH 

Hvozdnice jsou plánovány 
na 16. 3. 2019, 18. 5. 2019 a 21. 9. 2019 
vždy od 19:00 hod. v hospodě 
U Rybníka (budeme inzerovat 
na vývěsce SDH),

5.  Účast členů SDH na VVH sboru 
9. okrsku.

1.  Nohejbal 2x týdně út a čt od 18:00 hod. 
na hřišti hvozdnického farního domu. 

2.  Účast na soutěžích pořádaných sbory 
9. okrsku a Okresního sdružení na 
Praze západ. 

Výbor SDH Hvozdnice děkuje všem členům, příznivcům SDH a zastupitelstvu 
obce Hvozdnice za podporu sboru v roce 2018. Díky tomuto přístupu a pod-
poře jsme dosáhli bohatou celoroční aktivní činnost ve všech oblastech. 

Do roku 2019 přejeme všem členům a jejich blízkým pohodu, klid, pevné 
zdraví a veselou mysl. 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ 
ČINNOSTI SDH

SPORTOVNÍ ČINNOSTI SDH


