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Hvozdnice 
v roce 2018
Podle počasí posledních dnů se zdá, že je zima konečně za námi, nastalo již i astronomické 
jaro a  my se těšíme, co nám přinese rok 2019. Dovolte mi však ještě krátké ohlédnutí 
za rokem 2018.

Mezi loňské nejdůležitější aktivity obce 
můžeme bezesporu přiřadit pořádání 
a organizaci Her bez hranic Mníšeckého 
regionu, kterým patřila významná část 

jednoho z předchozích čísel Hvozdnic-
kého zpravodaje, opravu dvou místních 
pozemních komunikací K Žižkovu a Šíp-
ková a v neposlední řadě opravu a rekon-

strukci sociálního zázemí v Kulturním 
domě ve Hvozdnici.

Ulice K Žižkovu, vedoucí od spod-
ní křižovatky na Hvozdy, která má 
v Pasportu komunikací obce Hvozdni-
ce č. 1c/b), byla opravena společností 
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHE-
MIA, a.s. Projekt nazvaný „Oprava míst-
ní komunikace č. 1c/b) v obci Hvozdnice“ 
byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj. Z celkové část-
ky 967 951,- Kč vč. DPH činila dotace 
celkem 410 800,- Kč.

Asfaltový povrch ulice Šípkové musel 
být obnoven poté, co společnost ČEZ 
Distribuce prostřednictvím společnosti 
Energon přeložila kabely elektrického 
vedení ze vzduchu do země a podle zastu-
pitelstvem schválené dohody na opravu 

Ulice K Žižkovu byla opatřena na obou koncích informačními cedulemi.

HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace Obecního úřadu
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

DUBEN–ČERVEN 2019 / Číslo 65 / ZDARMA
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Evangelický hřbitov 
ve Hvozdnici

vyplatila obci částku 654 500,- Kč. Sou-
časně byl opraven též asfaltový povrch 
komunikace v ulici Stará cesta a upraven 
prostor před hasičskou zbrojnicí. Celkové 
náklady činily 875 557,- Kč vč. DPH.

Vloni se dále na základě rozhodnutí za-
stupitelstva podařilo zrealizovat opravu 
a modernizaci sociálního zázemí v Kul-
turním domě Hvozdnice – zmíněná opra-
va navázala na zateplení a výměnu zdroje 
vytápění objektu Kulturního domu, který 
se tak stal pýchou obce a vyhledávaným 
místem nejen pro posezení u dobrého 
moku, ale též pro důstojné konání plesů, 
besed a dalších kulturních akcí, obcí byl 
sál nabídnut i vyhovujícím organizacím 
pro konání např. školení, team-buildingo-
vých setkání atd.

Velkým tématem loňského roku bylo 
Obecné nařízení na ochranu osobních 
údajů neboli GDPR (General Data Protec-
tion Regulation), dosud nejvíce ucelený 
soubor pravidel na ochranu dat na světě. 
GDPR zavádí až neuvěřitelné pokuty 
(20 000 000 EUR) za porušování no-
vých, přísnějších pravidel a nařizuje ně-
kterým správcům nebo zpracovatelům 
osobních údajů (mimo jiné obcím, jako 

Pokračování ze strany 1 je Hvozdnice) zřídit nezávislou kontrol-
ní funkci DPO (Data Protection Offi -
cer, tj. pověřenec pro ochranu osobních 
údajů). Pověřencem obce Hvozdnice se 
stala společnost Keystone Company a.s., 
se sídlem Korunní 108, Praha 1, 101 00, 
IČ: 05983649, informace k této proble-
matice včetně kontaktů na uvedenou 
společnost je možno nalézt na webových 
stránkách obce a na úřední desce na bu-
dově Obecního úřadu.

Konečně nelze nezmínit podzimní 
volby do zastupitelstva naší obce, které 
od 5. 11. 2018 zasedá v novém složení, 
od 17. 12. 2018 v osmi lidech a aktuál-
ně vypadá takto: JUDr. Helena Kučero-
vá, Ph.D. – starostka, pan Petr Jurníček 
– místostarosta, paní Lenka Salomono-
vá – předsedkyně kontrolního výboru, 
Ing. Zdeněk Ráž – předseda fi nančního 
výboru, paní Markéta Vodičková – před-
sedkyně kulturní komise, paní Adéla 
Krausová – členka kulturní komise, Ing. 
Martin Pochmon – člen stavební komise, 
Ing. Martina Slancová – účetní.

Zdaleka se nejedná o vyčerpávající se-
znam, k dění loňského roku se ještě urči-
tě vrátíme.

Starostka

Informace Obecního úřadu

Evangelický hřbitov ve Hvozdnici zalo-
žilo nově vznikající společenství evan-
gelíků už počátkem 20. let minulého 
století. Cituji ze sborového historického 
souhrnu: Když v roce 1921 zemřela první 
místní evangelička T. Padevětová a neby-
lo povoleno ji pohřbít v Davli na katolic-
kém hřbitově, byl ihned koupen pozemek 
pro nový hřbitov, který byl 8. 10. 1922 ve 
Hvozdnici předán do užívání. Byl určený 
pro celou diasporu.

Jen ve Hvozdnici měl evangelický sbor 
při svém ustavení přes 300 lidí. Dalších 
více jak 100 ve Štěchovicích. A desítky 
ve všech okolních obcích (Bojanovice, 
Bratřínov, Bojov, Senešnice, Masečín…). 

Všechny tyto evangelické rodiny zde od 
té doby ukládaly své mrtvé. Nejbližší 
katolické hřbitovy pro ně byly uzavře-
né. I když je nyní situace v tomto ohledu 
zcela jiná, tyto rodiny zde mají své hroby 
a chodí sem vzpomínat na své předky. 
A i s těmito hroby počítají do budoucna.

Už v roce 1997 se některé z těchto 
nejbližších obcí spojily, aby opravily nej-
ohroženější místa hřbitovní zdi.

V geografi ckém kontextu je nejbliž-
ší evangelický hřbitov až v Soběhrdech 
(okres Benešov).

Zdeňka Skuhrová, 
sborový archiv

Od poloviny roku 2017 platí na území 
Hvozdnice obecně závazná vyhláška 
(č. 3/2017) o regulaci hlučných činnos-
tí, která reguluje provozování určitých 
činností, které by v nevhodnou denní 
dobu mohly svou hlučností narušit veřej-
ný 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 přístrojů 
způsobujících hluk, například sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovi-
nořezů apod.

Připomínáme

Regulace 
hlučných činností
v obci Hvozdnice

Kotlíková 
dotace
V letošním roce je poslední šance 
požádat o KOTLÍKOVOU DO-
TACI. Žadatelé mohou získat až 
127 500 Kč na nový tepelný zdroj. 
Navíc od roku 2022 nebude dle plat-
ného zákona o ovzduší ČR možné 
provozovat v domácnostech staré 
neekologické kotle 1. a 2. emisní 
třídy. Středočeský kraj zahájí příjem 
žádostí  3. 6. 2019.

Pokud byste  měli zájem něco se 
o této problematice dovědět, nabízí 
dotační kancelář DEKAMA bez-
platný seminář, kde představí pod-
mínky a pravidla tohoto dotačního 
programu. Seminář je možno již 
od dubna uskutečnit. Máte-li zájem 
a dotazy, kontaktujte paní Veroniku 
Brumlichovou, jednatelku společ-
nosti Dekama Trade s.r.o. na tel.: 
+420 602 655 344 nebo na emailové 
adrese: dekama@dekama.cz

Dle podkladů dotační 
kanceláře DEKAMA 

sepsala Lenka Salomonová

Zajímavost
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sí dovolilo posekat všechny porosty do 1. 
srpna. Je to rekord, že naše JZD pokosilo 
všechno za pouhých 15 dní. Je třeba uklidit 
slámu, která 3. srpna hodně zmokla. Sláma 
po dešti se brzy uklízela a i sběr slámy byl 
v terminu splněn. 19. srpna se konají dožín-
ky v Bojanovicích. Výnosy letošních žní 
jsou opravdu velmi dobré, činí 49q po hek-
taru. Na všech honech ve Hvozdnici  byla 
provedena podmítka a na části zaseta hoř-
čice. Sice za velikého sucha byly připraveny 
hony k zimnímu osetí. V křemelkách bylo 
zaseto ozimní žito i ostatní hony jsou při-
praveny k setí. Žito opravdu špatně schází 
je třeba deště jako soli. Při dobrém počasí 
byla provedena všechna hluboká orba a vše 
je připraveno na jaro. Všechny porosty vo-
lají po vláze která nepřichází. Bylo by to 
velmi špatné kdyby tyto porosty zamrzly 
na sucho. 9.12. JZD pořádá schůzku všech 
brigád socialistické práce v Bojanovicích 
kde každá brigáda se chlubí svojí kronikou, 
tak tato beseda by se měla nazvat ,,besedou 
nad kronikou“. Byla zajímavou i poučnou 
pro všechny zúčastněné družstevníky.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Dokončení příště. 

Lenka Salomonová – kronikářka

Kronika obce 1983
Začátek roku pěkné skoro jarní počasí 
přes den +10 až 12°C a v noci +4°C. Je 
dost dešťů a větrno. V neděli 16. ledna od 
8 hod do 16 hodin bouřka s deštěm a silný 
nárazový vítr. 19.1. sněhová bouře večer ve 
20 hodin a do konce měsíce teplé pěkné 
počasí. Podle starých záznamu obdobně 
teplý leden byl roku 1834 tedy před 149 
lety. Únor jako se nám snaží trochu přiblí-
žit zimu. V začátku února padá sníh a i za-
číná mrznout. Po tři dny 10.11.12. padá 
sníh a napadlo ho 40 cm. Pole a i v lese je 
pěkná vrstva sněhu. Po napadnutí sněhu 
začíná i pěkně mrznout 16. února je mráz 
-20°C jinak se mrazy pohybují do -12°C. 
Sníh a mrazy se udržely až do konce února. 
Začátek března je sychravý, ze sněhovými 
přeháňkami. Teprve od 7. března se denní 
teploty kolem +10°C, sníh se uplně stratil. 
Do 25. března pěkné jarní počasí ale tento 
den začal padat sníh a hodně se ochladi-
lo. Jak konec března tak i začátek dubna 
chladné deštivé i sněhové přeháňky. Od 
druhé poloviny dubna je již teplo. 1. května 
dusno od 5 hodin odpoledne velká bouřka 
do 8 hodin večer. Po bouřce přišlo něko-
lik dní ochlazení, pak ostatní dny pěkně 
a i když pršelo bylo teplo. Již v květnu 
a začátkem června začínají růst houby. Do 
15. června pěkně slunečno po 15. červnu 
studené noci a ranní teplota klesá až na 
+3°C, chladno trvá do 24. června. Po těch-
to chladných dnech začínají být parné dny 
a teplota dosahuje až +30°C. 26. června 
přišla odpolední bouřka která byla prová-
zena krupobitím zalité vodou takže škody 
neudělala. Po bouřce jsou dny, kdy je nebe 
modré a teplota denně dosahuje +30°až 
+32°C. 18. července byla teplota až +38°C 
jsou tropická vedra. Celá vesnice čeká na 
dešť. Zahrady jsou vyprahlé  a pomalu za-
číná opadávat ovoce, které se zdálo být tak 
pěkné. Tropická horka trvají až do 1. srpna 
ve 22 hodiny se přes naši vesnici přehnala 
suchá bouře, vítr dosahoval až 10 km v ho-
dině. Zvedal prach, písek lámal a ovoce co 
bylo na stromech spadlo. 2. a 3.srpna prší 
po tak dlouhém suchu a je to opravdu zá-
chrana pro celu přírodu. Mnoho jsme se 
neradovali po dvou dnech deště po celý 
srpen zase velmi teplo a pěkně bez deště 
je i celé září, kdy jsou jen ráno mlhy, ale 
neprší.

2. října první noční mrazík, teplota se 
v noci pohybovala kolem +-0°C. V říjnu 

několik dní mlha a stále neprší. 24. října 
noční mráz -5°C přes den pěkné podzim-
ní počasí. Listopad je další hrozbou sucha 
neprší. Stav s pitnou vodou je hrozivější 
a strach že zamrzne vše na sucho. 13. a 14. 
listopadu tato hrozba se plní po oba dny 
je noční mráz -12°C. Pak mrazy ochably 
a 26.27.28. přichází teplo a dešťové pře-
háňky s bouřlivým větrem a teplotami +12 
až +15°C. Od 1. prosince začíná opravdo-
vá zima v noci jsou mrazy od -7 až do 
-15°C přes den  0 až -4°C. Bylo by třeba 
více sněhu tyto suché mrazy moc nesvědčí 
osetým polím tak i zahradám. 20. prosin-
ce přišel teplý vítr a vánoce jsou na blátě. 
Na Boží hod 25.12. byla naměřená teplota 
+16°C. Tak teplo nebylo 208 let podle zá-
znamu v Praze. I do konce roku je teplé 
počasí. 

Celý leden teplo ozimy se udělaly pěkné, 
ale je strach s náhlých mrazů, které by toto 
zničily. Teprve únor přikryl 40cm vrst-
vou sněhu všechny porosty. Tím si příro-
da opravdu odpočine a jestli se bude sníh 
pomalu roztávat dostane pole vláhu kterou 
opravdu potřebuje. 25. února koná JZD 
v Hradištku svoji výroční členskou schůzi, 
kde hodnotí uplynulý rok a vytyčuje plán 
práce na tento rok. 8. března pořádá MDŽ 
pro všechny ženy ve družstvu v kultur-
ním domě ve Hvozdnici. V začátku břez-
na se přihnojují traviny a i ozimy. Po vláze 
která přišla ze sněhu se obilí udělalo velmi 
pěkné. Vzhledem ke špatnému počasí za-
čátkem dubna se práce rozjíždějí naplno. 
Do 1. května jsou zasety jařiny i kukuři-
ce. Porosty trávy za měsíc květen narostly 
velmi pěkné a i počasí přeje k sušení sena. 
Dobrá úroda se sklízí do všech prostor sta-
rých seníků. Měl být dán do provozu nový 
seník u nové jalovárny. Vzhledem k nedo-
končení montáži jeřábů se seno skládá ve 
starých prostorách a v zimě se bude muset 
seno převážet na jalovárnu. Porost pšenice 
se jeví velmi pěkný ovšem tato pšenice je 
napadena plísní. Tyto porosty musí být che-
micky ošetřeny. V tak vysokém obilí jezdí 
traktory a všem nám se zdá, že nadělají 
víc škody než by zavinila plíseň. Od 26. 
června neprší a jsou +30°C vedra porosty 
kukuřice a travin vadnou vše volá po vodě. 
JZD vyjelo 15. července k první žatvě na 
farmu Masečín kde začalo sekat pšenici. 
Na všech farmách pšenice vedrem uschla 
a mohla by se sekat všude. Pěkné poča-

Společenská rubrika

Vážení občané,
u některých nemovitostí přesahu-
jí větve stromů a keřů hranice – 
ploty pozemků, v mnoha případech 
omezují průjezdnost už tak úzkými 
komunikacemi a zamezují bezpeč-
né viditelnosti při výjezdech z ulic. 
Žádáme vás proto, abyste přerostlé 
dřeviny upravili, optimálně do konce 
května, a i nadále se starali o to, aby 
nezasahovaly do pozemních komu-
nikací. V létě budou majitelé dře-
vin zasahujících do obecních silnic 
vyzýváni k nápravě individuálně; 
věříme, že výzev bude minimum, jde 
přece o bezpečnost nás všech.

Děkujeme za pochopení
Obecní úřad

Informace

Volby do Evropského 
parlamentu
Dne 24. 5. od 14 do 22 hodin a 25. 5. od 8 
do 14 hodin se ve velkém sále U Rybníka 
konají volby do Evropského parlamentu.
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Společenská rubrika NAROZENINY
V prvním čtvrtletí roku 2019 
oslavilo své významné životní 
jubileum 11 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty jubilanty, 
kteří vyjádřili souhlas se 
zveřejněním svých osobních údajů. 

70 roků: Dobešová Eva
 Žaludová Danuše
 Bernard Petr
75 roků: Rážová Marcela
 Humhalová Květuše
81 roků: Novotná Blažena
92 roků: Branný Jaroslav
 
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

Ohlédnutí 
za plesem SDH
 Letošní Hasičský bál se povedl, lidí bylo akorát a nálada byla veselá. Předtančení Tomáše 
Fábery a jeho taneční partnerky dopadlo na jedničku. Tombola byla letos bohatá díky 
četným sponzorským darům z řad hvozdnických a sloupeckých firem a spolků a také díky 
hvozdnickým občanům, kteří tombolu zaplnili do posledního místa. 

Dovolte, abych za hasiče a realizační tým touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli 
pomocí, darem či svou účastí ku zdaru této akce. Poděkování patří také personálu Hos-
půdky U Rybníka a kapele Potkali se u Kolína, kteří nás celým večerem provázeli. V roce 
2020 se na Vás opět těšíme! 

Foto: Karel Kučera
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Zápis dětí do Mateřské školy Hvozdnice, 252 05 Hvozdnice 94
Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k  docházce 
od 1. 9. 2019 proběhne dne 14. 5. 2019 od 13.00 do 16.30 hodin 
v budově mateřské školy. 

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zřizovate-
lem obcí Hvozdnice, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., 
ze dne 20. 12. 2011, kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb., sta-
novuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019:
Místo pro podání žádostí: Mateřská škola Hvozdnice
Termín pro podání žádostí: úterý 14. 5. 2019
Doba pro podání žádostí: od 13.00 do 16.30 hodin
Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1. 4. 2019 
nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz.

Od 1. 4. 2019 bude letos prvně možné přihlášku si vyplnit 
a vytisknout na www.elektronickypredzapis.cz.

Uvedená data budou přenesena do matriky školy a škola 
si může předem vytisknout k podpisu spisový arch, při-
dělení registračního čísla, možnost nahlížení do spisu atd.                                                      
Využití „předzápisu“ pomůže k urychlení jednání 14. 5. 2019, 
vaše dítě není ale automaticky zapsáno.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání přijde zákonný zástupce spolu s dítětem a předloží: 
originál rodného listu, průkaz totožnosti zák. zástupce 
a přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, 
že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, 
u dítěte se zdravotním postižením písemná vyjádření.

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 10. 4. 2019 
na obvyklých místech v budově školy a na webových strán-
kách školy.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1. 9. 2019 bude 
oznámen při zápisu dětí.

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka mateřské školy

Hřbitov se připravuje na výročí
Ti z vás, kteří navštěvují hřbitov ve Hvozdnici, jistě zaznamenali velkou změnu. Zrealizoval se požadavek nájemců hrobů, které se 
nacházejí v blízkosti márnice, a byl pokácen smrk, který svými kořeny hroby, náhrobky a také samotnou budovu márnice ohrožoval. 
Také došlo k pokácení náletové lípy ve spodní části hřbitova, která již blízký hrob likvidovala, a túje v horní části hřbitova, která byla 
tak poničená, že již nebyla života schopná. Současně došlo k vyčištění a úklidu po provedeném plánovaném kácení; část dřevní hmoty 
bude využita při letošním pálení čarodějnic. Všechny tyto úpravy jsou předzvěstí zatím největší plánované akce, a to rekonstrukce 
hřbitovní zdi a s tím spojených dalších drobnějších úprav. 

Lenka Salomonová
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Sběr nebezpečného 
a velkoobjemového 
odpadu
Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velko-
objemového odpadu se uskuteční v sobotu dne 13. 4. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hos-
pody U rybníka.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán 
od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici 
a majitelů rekreačních objektů, kteří obci 
platí místní poplatek za odvoz komunál-
ního odpadu.

Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze 
na dočasnou skládku ukládat bezplatně 
pouze do 50 kg. Uložení většího množ-
ství nad uvedenou hranici je následně 

Velkoobjemový odpad
Do velkoobjemového odpadu patří 
starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky 
nebo drobný stavební odpad. Odvoz 
těchto odpadů organizuje obec 2x 
ročně. V případě potřeby lze tento 
odpad individuálně odvézt do sběr-
ného dvora v Mníšku pod Brdy. 
Pokud však stavíte nebo opravujete 
dům či vyklízíte byt, doporučujeme 
objednat si přistavení velkoobjemo-
vého kontejneru u specializované 
odpadové fi rmy.

Nebezpečný odpad
Obecně jsou to odpady nebo obaly 
kontaminované zbytky látek, které 
mohou ohrozit zdraví lidí nebo ži-
votní prostředí. Musí být proto od-
borně odstraněny ve speciálních 
zařízeních. Patří sem například 
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, 
pesticidy, léky a domácí chemikálie 
a obaly od nich. Také odvoz nebez-
pečných odpadů organizuje obec 2x 
ročně společně s odvozem velko-
objemových odpadů. V případě po-
třeby je možno odvézt nebezpečné 
odpady do sběrného dvora v Mníš-
ku pod Brdy. Varování, že jde o ne-
bezpečný odpad, je označeno na 
etiketě obalu a vždy by tam měla být 
informace, jak s nespotřebovaným 
obsahem naložit. Nepotřebné léky 
můžeme vrátit přímo do lékárny.

Elektrospotřebiče 
a akumulátory
Spotřebiče se pak třídí podle skupin 
na ledničky a mrazáky, na televize 
a monitory a na další spotřebiče. 
Také u tohoto odpadu platí, že jeho 
svoz je obcí organizován 2x ročně,  
nebo ho lze odvézt individuálně 
do sběrného dvora v Mníšku pod 
Brdy.

Kontejnery na použitý jedlý olej 
z domácnosti jsou umístěny ,,u Durdilů“ 
a na dolní křižovatce ,,u Rysů“.

Použitý olej odevzdávejte v dobře 
uzavřených PET lahvích nebo v jiných, 
pouze plastových nádobách.

Informace

zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz 
účtuje obci svozová společnost Komwag, 
podnik čistoty a údržby města, a.s. 

Složení odpadu mimo uvedené hodi-
ny bude považováno za založení černé 
skládky a bude řešeno v souladu s plat-
nými právními předpisy.

Starostka
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Fotbal

Zimní 
příprava

Program

I v  letošním roce se naše mužstvo snažilo 
připravit na jarní část sezóny, kromě jiného 
i  na tradičním zimním turnaji WEBER CUP, 
který se uskutečnil na hřištích Aritmy 
a  Motorletu. Povětšinou jsme se potýka-
li s  nedostatkem hráčů a  tak kádr musel 
být doplňován hráči B-mužstva a  dorostu 
PFA. Přesto jsme docílili poměrně sluš-
ných výsledků… a obsadili nakonec solidní 
4. místo z 16 účastníků.

HVOZDNICE – KLADNO U19 
(Česká liga dorostu U19)  4:1
HVOZDNICE – ARITMA komb.  5:1
HVOZDNICE – ADMIRA U19 
(Česká liga dorostu U19)  0:2
HVOZDNICE – KLECANY 
(I.A třída Středočeský kraj)  5:3
HVOZDNICE – VELKÁ DOBRÁ 
(I.A třída Středočeský kraj)  1:1
HVOZDNICE – ARITMA B 
(I.A třída Praha) 5:3
HVOZDNICE – NEBUŠICE 
(I.A třída Praha)  5:0

ZÁPAS O 3. MÍSTO
HVOZDNICE – SPOJE 
(I.B třída Praha)  1:5

DALŠÍ PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ…
ÚJEZD PRAHA 4 – HVOZDNICE   9:0
HVOZDNICE – ŠTĚCHOVICE B   2:1
HVOZDNICE – MĚCHENICE   6:3

ODCHODY
Radek Pešl – návrat do Štěchovic

Jan Kotěra – přestup Hřebeč

PŘÍCHODY
David Muller – Štěchovice (III. liga)

Adam Nejedlý – Otavan Katovice 
(Jihočeský kr. přebor)

POHYBY V KÁDRU

Kolo Datum Čas Utkání Výsledek
14 23. 3. 15.00 RADLÍK – SK HVOZDNICE B 3:1
15 31. 3. 15.00 SK HVOZDNICE B – PRŮHONICE B
16 6. 4. 16.30 OKROUHLO – SK HVOZDNICE B
17 14. 4. 16.30 SK HVOZDNICE B – VRANÉ NAD VLTAVOU
18 21. 4. 17.00 JÍLOVÉ B – SK HVOZDNICE B
19 28. 4. 17.00 SK HVOZDNICE B – KAMENNÝ PŘÍVOZ
20 4. 5. 17.00 DAVLE – SK HVOZDNICE B
21 12. 5. 17.00 SK HVOZDNICE B – JESENICE B
22 18. 5. 17.00 HRADIŠTKO – SK HVOZDNICE B
23 26. 5. 17.00 SK HVOZDNICE B – LIBEŘ
24 2. 6. 17.00 VESTEC B – SK HVOZDNICE B
25 9. 6. 17.00 PIKOVICE – SK HVOZDNICE B
26 14. 6. 19.00 JÍLOVIŠTĚ B – SK HVOZDNICE B

Kolo Datum Čas Utkání Výsledek
16 9. 3. 14.30 SK HVOZDNICE – SPARTAK PŘÍBRAM 2:3
17 16. 3. 15.00 AFK TUCHLOVICE – SK HVOZDNICE 5:4 p.k.
18 23. 3. 15.00 SK HVOZDNICE – BANÍK LIBUŠÍN 3:2
19 30. 3. 15.00 SOKOL NESPEKY – SK HVOZDNICE
20 6. 4. 16.30 SK HVOZDNICE – ČECHIE VYKÁŇ
21 14. 4. 16.30 SK POŘÍČANY – SK HVOZDNICE
22 20. 4. 17.00 SK HVOZDNICE – SPARTA KUTNÁ HORA
23 27. 4. 17.00 SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ – SK HVOZDNICE
24 4. 5. 17.00 SK HVOZDNICE – BOHEMIA PODĚBRADY
25 11. 5. 17.00 SK SLANÝ – SK HVOZDNICE
26 18. 5. 17.00 SK HVOZDNICE – SK LHOTA
27 25. 5. 17.00 POSÁZAVAN POŘÍČÍ N. S. – SK HVOZDNICE
28 1. 6. 17.00 SK HVOZDNICE – FC VELIM
29 8. 6. 17.00 SK HVOZDNICE – SK HŘEBEČ
30 15. 6. 10.15 TJ KLÍČANY – SK HVOZDNICE

PRAHA – ZÁPAD – III. TŘÍDA – SKUPINA A

ONDRÁŠOVKA – KRAJSKÝ PŘEBOR
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Kácení stromů na svém pozemku
Pro každého platí zákon
Kolem kácení stromů panuje dost nejas-
ností. Nejrozšířenější je představa, že 
na své zahradě si mohu porazit cokoliv. 
Omyl! Každý, kdo chce takové změny 
provést, se musí řídit zákonem č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Žádost o povolení ke kácení stromů po-
dává vlastník pozemku, případně nájem-
ce se souhlasem vlastníka pozemku, kde 
dřeviny rostou. Písemná žádost se podá-
vá na příslušný městský úřad.   

Doklady k žádosti musí obsahovat: 
1.  jméno a adresu žadatele;
2.  doklad o vlastnictví pozemku;
3.  specifi kaci dřevin (počet a druh), při 

větším počtu dřevin i situační plánek;
4.  udání obvodu kmene stromů ve výšce 

sto třicet centimetrů nad zemí;
5.  zdůvodnění žádosti.
O příslušný formulář požádejte na úřadě, 
případně žádost sepište svými slovy. Po-
dejte ji na odboru životního prostředí 
příslušného magistrátu. Do devadesáti 
dnů musíte dostat vyrozumění, po jehož 
doručení vám běží patnáctidenní lhůta 
pro případné odvolání. Více na: https://
abecedazahrady.dama.cz/clanek/kaceni-
-stromu-na-zahrade-bez-znalosti-zako-
na-se-neobejdete.

V případech, kdy žádost není nutná, 
podáváte oznámení
Písemnou žádost ke kácení stromů nemu-
síte podávat, pokud je jejich odstranění 
nutné z důvodů pěstebních či zdravot-
ních. To samé platí pro stromy mimo les, 
jestliže obvod jejich kmene ve výšce sto 
třicet centimetrů nad zemí nepřesáhne 
osmdesát centimetrů.

Budete-li kácet vzrostlé keřové poros-
ty do plochy čtyřicet metrů čtverečních, 
stačí stejně jako ve výše uvedených pří-
padech pouze písemné oznámení na úřad 
příslušející k lokalitě, kde dřeviny rostou, 
a to nejméně patnáct dnů předem.

V případě kácení stromů ohrožujících 
bezpečnost a životy nebo hrozících způ-
sobením škody podáváte také jen písem-
né oznámení, a sice do patnácti dnů od 
provedení kácení. V době živelných po-
hrom, kdy je nutné jednat bezodkladně, 
se písemnostmi nezatěžujte.

Odborné posudky nejsou zbytečností
Máte-li na svém pozemku vzácné stromy 
nebo dřeviny krajinotvorné (zajímavý 
vzhled, růst), o kterých soudíte, že jsou 
přestárlé a nemocné, přiložte k žádosti 
dendrologický posudek. Ten vám vyho-
toví i specializované fi rmy zabývající se 
kácením stromů.

Odborníci poskytují také kvalitní pora-
denské služby: v případě, že potřebujete 
porazit strom v husté zástavbě, při komu-
nikaci, ve vzrostlé zahradě nebo v blíz-
kosti elektrického vedení, měli byste je 
ke konzultaci přizvat. Kácet velké stromy 
je vždy riziková práce, na niž nemáte ani 
potřebné vybavení: nestačí jen samotná 
motorová pila.

Porušení zákona se nevyplácí
Sankce za nedodržení zákona čekají
 každého, kdo se chce oznamovací po-
vinnosti vyhnout. Podle § 87 a 88 zákona 
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
může být fyzické osobě udělena poku-
ta až dvacet tisíc za jednu dřevinu a sto 
tisíc korun za skupinu dřevin rostoucích 
mimo les. Fyzické a právnické osobě 
hrozí za pokácení dřeviny mimo les při 
výkonu podnikatelské činnosti sankce 
až jeden milion korun. Více na: https://
abecedazahrady.dama.cz/clanek/kaceni-
-stromu-na-zahrade-bez-znalosti-zako-
na-se-neobejdete.

Lenka Salomonová
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Přepisováno bez úprav.
Své dotazy, příspěvky nebo 

připomínky zasílejte na adresu:
Obecní úřad – Zpravodaj Hvozdnice, 

Hvozdnice 160, PSČ 252 05,
nebo na e-mailovou adresu: 
obec.hvozdnice@seznam.cz

Ukliďme Česko, 
ukliďme Hvozdnici
V dubnu 2018 se sešlo asi 25 obyvatel Hvozdnice, abychom společně uklidili obec 
a  krásné lesy v  okolí. Přišlo spoustu dětí, což nám udělalo velkou radost. Veškerý 
odpad, kterého bylo opravdu hodně, jsme společně roztřídili.

Po úklidu jsme si v areálu fary společně 
opekli buřty, zahráli stolní tenis, fotbálek, 
popovídali a poznali nové příjemné spo-
luobčany. Tímto zpětně děkujeme všem 
účastníkům úklidu, paní farářce Ven-
dule Glancové za možnost využití areálu 
fary, paní Tereze Hudečkové z prodejny 
za sponzorský dar v podobě buřtů pro 
všechny účastníky úklidu a obecnímu 

úřadu za tisk letáků, příspěvek na odpad-
kové pytle a občerstvení.

Rok zase utekl, odpadky přibyly, 
a proto je potřeba znova uklidit obec 
a příjemně si užít společný čas po úklidu.

Těšíme se na vás 6. dubna v 9 hod. 
u fary.
 

Za organizátory, Pavel Juřenčák


