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Informace Obecního úřadu

Hvozdnice
a rok 2019
Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy a teplých dní pomalu ubývá. Na druhou stranu
okolní hvozdy jsou stále plné hub, sluníčko alespoň před den přece jenom ještě hřeje
a dokonce i tady u nás občas zaprší (pro ty z vás, kdo by to třeba nevěděl, jenom poznámka,
že Hvozdnice leží ve srážkovém stínu a déšť je tu spíše vzácností). Kulturní a společenské
akce ve Hvozdnici jedou na plné obrátky; Hvozdnický biograf, o kterém se dočtete
na dalších stránkách, má za sebou první dvě úspěšná promítání a Svatováclavské
posvícení spolu s večerní tancovačkou, navazující na dřívější hvozdnickou tradici,
dopadlo nad očekávání. A tak si mohou Hvozdničtí naplno vychutnávat příjemnou
atmosféru babího léta.

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

Když se ohlédneme na počátek letošního roku za tím, co dalšího zajímavého se
u nás od ledna událo, vidíme pokračující
práce na změně územního plánu, jejichž
cílem je zachovat naší krásné vesničce
venkovský ráz, zahájení jednání s Českobratrskou církví evangelickou o rozšíření hřbitova o kolumbární část, neboť
kapacita našeho pohřebiště je již téměř
zaplněna, a rovněž přípravy hřbitova na
důstojnou oslavu 100. výročí jeho založení.
Dále jste si jistě všimli, že před budovou Obecního úřadu zmizela veřejná
telefonní budka, která bude v nejbližším
období nahrazena vkusnými vitrínami,
které doplní stávající vývěsní plochy nacházející se přímo na budově úřadu.
Pokračování na další straně
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Informace Obecního úřadu
Pokračování ze strany 1
A nelze zmínit Obecní úřad a nechat
bez povšimnutí komplexní úpravu jeho
interiéru, k níž došlo v červnu a v první
polovině prázdnin – Obecní úřad ve
Hvozdnici se nyní může právem pyšnit
moderními, vkusně a přitom prakticky zařízenými kancelářemi, které doslova voní
novotou. A až nastane topná sezóna, ohřejeme se u zbrusu nových radiátorů, které
byly v rámci rekonstrukce spolu s novým
úsporným elektrickým kotlem na úřad
nainstalovány. Čerstvě vymalované kanceláře a chodba, repasované dveře a nový
nábytek tak navazují na opravu a zatep-

lení pláště budovy, k němuž došlo před
několika lety, a také na celkovou opravu
zvoničky a návrat každodenního zvuku
zvonu do našich životů z roku 2016.
Úřad není to jediné, co se v obci opravilo – mizí překopy ulic po přípojkách
vody a kanalizace, celá řada míst na
našich místních silnicích a uličkách má
vyspravený asfaltový kabátek. A zanedlouho započne plánovaná obnova celé
ulice V Amerikách, která bude následně
dokončena v roce 2020 – z uvažované,
téměř dvoumilionové investice, by dotace na tuto akci z Ministerstva pro místní
rozvoj měla činit přibližně 70 % uznatelných nákladů; ušetřené peníze tak může

obec využít jiným užitečným způsobem.
Hvozdnická knihovna sbližuje lidi,
Hvozdnický biograf chystá další promítání a zajímavé filmy, proběhlo Posvícení,
budova OÚ uvnitř i zvenčí vstoupila do
21. století a procento opravených místních komunikací se každoročně vůčihledně zvyšuje. Podzim ve Hvozdnici
tak rozhodně nebude chmurný ani nudný,
máme se rozhodně na co těšit.
O dalším dění v obci si budete moci
přečíst v příštím vydání našeho Zpravodaje a nyní již vám, milí čtenáři, přeji příjemné prožití nadcházejících podzimních
dní.
Vaše starostka

Společenská rubrika
NAROZENINY
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 oslavilo své
významné životní jubileum 13 našich
spoluobčanů. Dále uvádím pouze ty jubilanty, kteří vyjádřili souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.
Jaroslav Vrňák
90 roků
Slávka Marešová
89 roků
Jana Svobodová
86 roků
Jarmila Hrubá
82 roků
Blanka Klenotová
70 roků
Helena Rohrbachová
70 roků
Lubomír Křížek
65 roků
Všem gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.

DÁRKOVÉ POUKÁZKY
NAŠIM JUBILANTŮM
Dárkové poukázky, které lze uplatnit
v prodejně smíšeného zboží ve Hvozdnici na nákup zboží dle vlastního výběru,
jsme začali našim jubilantům rozdávat
v červenci 2018. Poukázka je platná 1 rok
ode dne jejího vystavení.
Protože občanům starším 80 let
chodíme gratulovat už jen na pozvání,
blahopřání, společně Dárkovými poukázkami v hodnotě 460,- Kč, dáváme do
poštovní schránky.
Občanům ve věku 65, 70, 75 a 80 let
chodíme gratulovat v den jejich narozenin, zpravidla v odpoledních hodinách.
Dárkové poukázky v hodnotě 300,- Kč
dostávají společně s lahví sektu v dárkové tašce.
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Protože procento neuplatněných Dárkových poukázek se neustále snižuje, je
zřejmé, že Dárkové poukázky byly našimi jubilanty přijaty velmi pozitivně.
Děkujeme proto majitelům obchodu ve
Hvozdnici za to, že nám umožnili tuto
službu nabízet a využívat.

ÚMRTÍ
Ztráta blízkého člověka je pro každého
velmi bolestnou událostí. Všem pozůstalým vyjadřujeme dodatečně naši upřímnou soustrast.

Budete slavit jubileum a chcete se
domluvit na termínu gratulace nebo
máte nějaké připomínky k práci sociální komise? Neváhejte se spojit
s některou z členek sociální komise, kterými jsou: Hana Kučerová,
Alena Šťastná, Helena Rohrbachová,
Eva Bendová, Magda Vodičková, Romana Kruchová, Pavla Věchtíková
a Helena Aubrechtová. Děkujeme.

Za sociální komisi
Hana Kučerová

Hvozdnická hasičská jednotka
má novou vysílačku
O prázdninách tohoto roku byla v rámci akce Vybavení jednotky SDH Hvozdnice, ev. č. HAS/SDHKOM/036976/2019, zakoupena zbrusu nová ruční analogová
radiostanice (přenosná vysílačka). Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z dotace poskytnuté Středočeským fondem
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Nová vysílačka, která vedle jiného doplnila potřebné vybavení naší jednotky, byla současně naprogramována v souladu
s dispozicemi Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje tak, aby byli
středočeští hasiči naladěni na stejné vlně.
Hvozdničtí hasiči sice nejsou podle zákona tzv. předurčenou obcí k ochraně obyvatelstva, avšak při polomech, zatopených sklepech nebo při hledání ztracených
nebo zraněných osob plní naše jednotka nezastupitelnou funkci právě v oblasti
spadající pod ochranu obyvatel Hvozdnice a také okolních obcí.
Závěrem bych chtěla hasičům popřát, aby jejich výjezdy byly pokud možno omezeny na cvičné a preventivní a aby hvozdnický Mates (rozumějte naše hasičská cisterna)
sloužil hlavně při zábavných akcích, jakou byl počátkem léta Dětský den.
Starostka

Kronika obce
– dokončení roku 1983
Jarní mistrovské zápasy kraje I.A mužstva se střídavými úspěchy. Na jaře skončilo I.A mužstvo na 6. místě. Jistě toto
mužstvo má na víc, ovšem k zápasům nastupuje velmi nezodpovědně a s malým
elánem a touhou po vítězství. 9. července
,,Sokol“ pořádá turnaj ,,Josefa Tročila“
při tomto turnaji I.A mužstvo skončilo
na 2. místě. Začátek podzimních mistrovských zápasů I.A mužstvo zastihlo ve
velkém útlumu. Prvních 6 zápasů prohrálo, vyhrálo jen 2 zápasy a 1 remizovalo.
I.A mužstvo má po celém podzimu jen 7
bodů a je na předposledním místě. Oddíl
bude mít celou zimu o čem přemýšlet,
jak začít jarní sezonu. 25. prosince Sokol
pořádá vánoční zábavu, tato zábava byla
dobře navštívena a je to i dobrý přínos do
pokladny Sokola.
Svaz chovatelů drobného zvířectva
koná 12. března výroční členskou schůzi.
Schůzi zahajuje předseda svazu s. Nedomel a určuje celý pořad schůze a uctívá
památku zemřelého přítele s. Františka
Krále. Přítomno na této schůzi bylo 28
členů a 4 hosté. Obšírnou zprávu o činnosti svazu přednesl přítel Kohout. Svaz
má 37 členů, za rok 1982 odevzdal 5.530
kusů vajec, 447 kg vlny, 75 kg ovčího
masa, 85 kusů králíků, 520 kusů králičích kožek. Svaz se v roce 1982 zúčastnil
16 výstav. 7 výstav drůbeže, 5 výstav králíků, 4 výstavy holubů a 1 výstavu exotů.
Pokladní zprávu podal přítel Křikava.
Svaz má 2.716 Kč na účtě a 524 Kč má na
hotovosti. Celkem finanční hotovost činí
3.240 Kč. Z jednatelské funkce odstoupil
přítel Kohout a tuto funkci bude zastávat přítelkyně Nedomelová a pokladnu
za přítele Křikavu bude vykonávat přítel
Mrhal. V diskusi pozdravili schůzi za
MNV předseda s. Fafejta, za P.O. Kalaš
Fr., za KSČ Krása a za kroniku obce s.
Matys. Svaz chovatelů plní velmi dobře
dodávky na celostátním trhu. 6. srpna pořádá svaz letní zábavu, která byla velmi
navštívena a přinesla i finanční efekt.
Svaz koná pravidelně měsíčně své členské schůze a mimo to každý odbor si svolává schůzi podle své potřeby.
Svaz socialistické mládeže. V měsíci
lednu má svaz výroční členskou schůzi,
na které hodnotí uplynulý rok, dává si
plán práce na rok 1983. V únoru pořádá

zábavu. Svaz si pozval novou neznámou
kapelu, která nebyla ani v okolí známá
a účast byla slabá. 19. března pořádá svaz
maškarní zábavu a v neděli pořádají svazáčci maškarní rej pro děti. Sešly se děti
z celé obce i okolí v maskách a opravdu
bylo se na co dívat. Svazáci provedli soutěž o nejhezčí tři masky, které odměnili
věcnou cenou. 23. dubna pořádají další
zábavu, která se též povedla a byla dobře
navštívena. Svaz mládeže spolu s tělovýchovnou jednotou pořádají mezinárodní
den dětí na zdejším fotbalovém hřišti.
Byla to pěkná akce pro naše děti. Prázdniny jsou vždy pro naši mládež doba dovolených, proto organizace většinou spí.
19. listopadu pořádá svaz zábavu, která
má úroveň a je dobře navštívena. 3.12.
pořádá svaz mikulášskou zábavu, tím
chce svaz dohnat co přes léto zameškala
to se mu daří.
Rozvoj v naší obci by se dal posuzovat i žádostmi o povolení rekonstrukcí
domků i chat a i opravy plotu, vrtání
studní a podobně. Během roku je v průměru podáno až na 100 žádostí k zvelebení svých obydlí. Každým rokem je
kolaudováno aspoň 10 chat.
Školní rok 1982-83 zdejší školu navštěvuje 29 žáků. Škola je nadále dvoutřídná. Z obce Hvozdnice dochází do školy
7. Žáků a do příštích let je zaznamenán
další pokles žáků, tak že vznikají obavy,
zda se škola pro malý počet žáků neuzavře. V letních měsících byly provedeny
opravy ve zdejší škole, rozšířen počet
radiátorů ústředního vytápění, ve 2 třídě
a bytě ředitelky školy, celkem o 50 kusů
článků. Dále byla provedena oprava střechy nad tělocvičnou. Tento rok byl bohatý na zájezdy. Byly uskutečněny dva
zájezdy do pražských divadel, jeden zájezd do planetária v Praze. Školní výlet
pěkně organizován a to na zámek Konopiště, zámek Jemniště a Sázavský klášter.

POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU
NA FAŘE
Martin C. Putna

Duchovní Evropa
Přednáška s diskusí. Literární historik
a kritik, překladatel a pedagog
Fakulty humanitních studií Univerzity
Karlovy bude hostem podvečerní
Kavárničky v Husově domě
v pátek 11. 10. od 18:00 hodin.
Organizuje Farní sbor
Českobratrské církev evangelické.
Akce je volně přístupná
široké veřejnosti.

BOHOSLUŽBY
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
v Husově domě –
Českobratrská církev
evangelická
24. 12. 2019, 22:00 hodin
Štědrý den půlnoční bohoslužby
s vystoupením Hvozdnického
pěveckého sboru
25. 12. 2019, 9:30 hodin
Boží hod vánoční
(bohoslužby se svatou večeří Páně)
31. 12. 2019, 17:00 hodin
Silvestr
(bohoslužby se svatou večeří Páně)

Škola se podílela během roku na třech
kulturních vystoupeních, při veřejných
schůzích a MDŽ v naší obci. Žáci před
vánocemi uspořádali besídku pro rodiče.
Žáci 2-3 ročníku absolvují plavecký výcvik v Praze – Radlicích organizovaný
ONV Praha – západ. Heslem je každý
žák plavcem. V tomto plaveckém výcviku bude pokračováno i v příštích letech.
Přepisováno bez oprav a úprav.
Lenka Salomonová – kronikářka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici

hledá naléhavě pracovníka/ci na úklid
objektu Husova domu údržbu zahrady na 1 den v týdnu. Odměna dohodou.
Zájemci volejte na tel. č. 777 203 662, V. Glancová, farářka
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Hvozdnické
posvícení 2019
V sobotu 28. 9. 2019 se konal posvícenský průvod Hvozdnicí. Když jsme se v průběhu roku domlouvali na tom, čím oživit náš
kulturní život v obci, napadlo nás, že by bylo hezké obnovit tradici našich předků v podobě posvícenského průvodu s živou muzikou
a drobným pohoštěním.
Snažili jsme se zjistit, jak to dříve probíhalo. Vzhledem k tomu, že se informace od starousedlíků lišily, rozhodli
jsme se na tuto tradici navázat po svém.
Byli jsme až dojatí, s jakým zájmem,
pečlivostí a náklonností domácích hostitelů jsme se setkali. Stejný pocit v nás
zanechaly i spokojené tváře lidí z průvodu. Odhadovali jsme, že nám bude
cesta trvat zhruba tři hodiny. Nakonec se
pochodovalo necelých šest hodin. Velké
uznání patří těm, kteří s námi vydrželi
po celou dobu. Rád bych ale poděkoval
také všem, kteří se k nám přidali cestou,
ale i těm, kteří se v průběhu průvodu od
nás odpojili. V neposlední řadě děkuStrana 4

jeme samozřejmě hostitelům, kteří nás
uvítali u svých domů s chutným občerstvením. S poděkováním nechceme zapomenout na náš obchůdek s potravinami,
který nám jako sponzorský dar věnoval
báječné koláčky.
Za muzikanty se omlouvám všem,
u kterých jsme odmítli alkoholové pohoštění. Pokud bychom tak neučinili, ve
spodní části vesnice bychom nejspíš nezahráli. Děkuji tedy za pochopení.
Jelikož byla naplánovaná ještě večerní
tancovačka za doprovodu vynikající kapely s názvem „idealBAND“, měli jsme

předem trochu obavu, zda se nám naši
spoluobčané během dne neunaví a my
v tom nezůstaneme sami. Protože to ale
ve Hvozdnici žije, dorazilo vás požehnaně. Atmosféru, kterou se vám podařilo vytvořit, si vychvalovala i samotná
kapela. Za to patří všem zúčastněným
velký dík. Budeme se těšit na další společné trachtace a pokud se chcete mrknout na fotky z posvícenského průvodu,
podívejte se na webové stránky obce
www.hvozdnice.eu.
Martin Smažík
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„Hvozdnický Biograf“ pod širým nebem
aneb jak to všechno začalo…
V sobotu 20.7.2019 se konalo dole u rybníka první novodobé promítání pod širým
nebem. Myšlenka uspořádat takovouto akci se zrodila už minulý rok při přípravách
Her bez hranic. Letos se místní knihovně podařilo za podpory obce získat v rámci
projektu „Hvozdnická knihovna sbližuje lidi“ ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek dotaci na pořízení audiovizuální techniky, díky čemuž se
nyní Hvozdnice může pyšnit slušnou výbavou v podobě dataprojektoru, plátna,
reproduktorů a další potřebné techniky pro pořádání společenských a kulturních akcí.

Původně jsme chtěli promítat snímek
„Pelíšky“ režiséra Jana Hřebejka. Vyplynulo to z malého průzkumu dotázaných
spoluobčanů. Veřejná projekce ovšem
není tak snadná věc, jak jsme si původně mysleli. Každý film má svého majitele, nebo správce v podobě filmového
distributora. Získat tak právo (licenci)
na veřejné promítání je o to složitější.
Abychom se nedostali do rozporu se zákonem, museli jsme zvolit snímek, který
bude pro takovéto amatérské promítání
legálně dostupný. Z nabídky filmů od
distributora BIOSCOP, který k pronájmu filmů uděluje licenci, jsme vybrali
snímek Jana Svěráka „Po strništi bos“.

Při samotném promítání se ukázalo, že
se nám podařilo vybrat důstojnou náhradu za kultovní Pelíšky. Přestože jsme
pozvánky na promítání roznášeli pouhý
týden předem, dorazilo více lidí, než
jsme očekávali. Atmosféra byla velmi
příjemná také díky grilování, které probíhalo po celý večer, a stejně tak i počasí
jsme si nemohli vybrat lépe. To vše nám
udělalo velkou radost a v hlavách zaselo
myšlenku uspořádat další promítání. Po
hodinách a dnech pátrání po informacích jsme se zaregistrovali jako opravdové kino a „Hvozdnický Biograf“ byl na
světě. Registrace kina nám zjednodušila
práci a zároveň otevřela databázi filmo-

vých distributorů, odkud můžeme vybírat z tisíce titulů. Poslední prázdninovou
sobotu jsme již pod záštitou kina promítali snímek „Po čem muži touží“ v režii
Rudolfa Havlíka, kde hlavní roli ztvárnili Anna Polívková a Jiří Langmajer.
Od rybníka se tak Hvozdnicí nesl smích
našich spoluobčanů i přespolních kamarádů, kteří přišli tento letní večer strávit
společně s námi.
Velice děkujeme všem, kteří jste ať už
na jedno či druhé, nebo obě promítání
dorazili a kteří jste jakoukoliv částkou
dobrovolně přispěli. Takto vybrané peníze budou použity na podporu dalšího
kulturního dění v naší obci, třeba na pohoštění u rozsvěcení vánočního stromečku, nákup cen na dětský den apod.
Nechceme opomenout s poděkováním
těm z Vás, kteří přinesli pro ostatní nějaké to pohoštění, a zejména všem, kteří
nám pomohli s přípravou, průběhem
i úklidem po skončení akce.
Věříme, že si promítání filmů našlo své
příznivce (o čemž nás přesvědčila i vysoká návštěvnost posledního promítání),
a proto chceme v této nové kulturní akci
pokračovat, a to nejen pod širým nebem.
V nadcházejících chladnějších měsících
budeme promítat na velkém sále našeho
kulturního domu. Využijte příležitosti přijít mezi své sousedy a popovídat si
o běžném životě a zároveň tím přispět
ke kulturnímu žití v naší vísce. Nemáme
ambice být multikinem a přinášet žhavé
novinky, a proto nezapomínejte, že není
důležité, co se zrovna promítá, ale s kým
máte možnost se na to dívat.
Filmy, které uvedeme ve „Hvozdnickém Biografu“, najdete v přehledu na následujících stranách Zpravodaje.
Těšíme se na další společné dny.
Za kulturní komisi:
Markéta Vodičková a Martin Smažík
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Připomínáme
Obecně závazná vyhláška
obce Hvozdnice č. 3/2017
ze dne 7. dubna 2017
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Hvozdnice se na svém
druhém zasedání dne 7. dubna 2017 usnesením č. II/ usneslo vydat na základě § 10 písm.
a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

PROGRAM
Hvozdnického biografu
18. 10. 2019, 9:00 hodin | Povídání o pejskovi a kočičce
Režie: Eduard Hofman, dle předlohy Karla Čapka.
Promítání pro děti z MŠ Hvozdnice a MŠ Davle.

19. 10. 2019, 15:00 hodin | Jak vycvičit draha 3
Režie: Dean DeBlois.
Animovaný dobrodružný film pro rodiče a děti.

19. 10. 2019, 20:00 hodin | Ženy v běhu

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou
denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy v obci.

Režie: Martin Horský.
Hrají: Zlata Adamovská, Kateřina Kostková, Ondřej Vetchý.
Česká komedie.

Čl. 2
Regulace hlučných činností
v nevhodnou denní dobu
Každý je 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, křovinořezů apod.

14. 12. 2019, 20:00 hodin | Bohemian Rhapsody

14. 12. 2019, 15:00 hodin | Čertí brko
Režie: Marek Najbrt.
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jana Plodková.
Česko-slovenská pohádka.
Režie: Brian Singer, Dexter Fletcher.
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton.
Životopisné hudební drama, které je oslavou rockové skupiny Queen.
Změna programu vyhrazena. O jednotlivých projekcích budete informováni
na obecních vývěskách, případně prostřednictvím letáčků do Vašich schránek.

Hurá do školky
Prázdniny nám utekly jako voda a od pondělí 2. září můžete opět slyšet z naší školy
dětské švitoření, rachocení odrážedel či pokyny učitelek. Září je důležitý měsíc nejen
pro stávající školáky, ale i pro velký počet dětí, které nastupují poprvé do mateřských
škol. Po létě stráveném s rodiči či u babiček potřebují určitý čas na adaptaci, a to se týká
i těch dětí, které už do školky chodily před prázdninami.
Zajímavé jsou i statistické údaje. Z 38
dětí máme i letos stejné počty jako vloni
– ve třídě koťat 10 chlapců a 9 děvčat, ve
třídě štěňat je 12 chlapců a 7 děvčat. Převaha chlapců 22 proti jen 16 děvčatům
přetrvává už kolikátý rok. Předškoláků
máme 15, z toho 5 děvčat. Povinná školní docházka se týká dětí, které jsou před
vstupem do 1. ročníku základní školy.
Je stanovena na 4 hodiny denně a v naší
mateřské škole je určená od 8.30 hod. do
12.30 hod.
V případě absence jsou zákonní zástupci povinni dítě omlouvat stejným
způsobem jako v základní škole – tedy

do omluvných listů. Možnost individuálního předškolního vzdělávání letos využívají 2 rodiny. Zákonný zástupce spolu
s dítětem se však v listopadu musí dostavit k tzv. přezkoušení a odpovědní pedagogové rozhodnou, zda v něm mohou
nadále pokračovat, či zda dítě musí začít
docházet do mateřské školy.
Pro letošní školní rok jsou plánovány tradiční aktivity, jako je předplavecký výcvik, „Hravé lyžování“, divadelní
představení a hudebně vzdělávací pořady. Pro předškolní vzdělávání ve všech
věkových skupinách budeme letos využívat naučné edice z oblasti grafomoto-

riky, cvičení pro rozvoj matematických
schopností a logického myšlení, cvičení
pro orientaci v prostoru a čase, předčtenářské dovednosti spolu s rozvojem
jazykových dovedností a všestrannou
přípravu dítěte do školy. Novinkou bude
dopolední promítání pro naše děti. Je
ohromné, že Hvozdnice má vlastní kino.
Po osvědčení spolupráce s Českou obcí
sokolskou budeme pokračovat v projektu Celoroční aktivity pro předškolní děti,
nazvaný Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky, který je realizován pod záštitou MŠMT a je podporován Svazem
měst a obcí ČR. Na prahu nového školního roku přejeme za Mateřskou školu
Hvozdnice pěkný rok rodičům, prarodičům, našim dětem a nám, aby síly nabrané v létě pro školní povinnosti dlouho
vydržely. A my už s dětmi budeme pomalu přemýšlet, co pro Vás připravíme
na vánoční advent, a tak na shledanou
u rozsvěcení hvozdnického vánočního
stromu.
D. Kobylková, ředitelka MŠ
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Sport

Oslavy 90 let

hvozdnické kopané
27. července se sešli v miniareálu klubu SK Hvozdnice jeho příznivci, aby společně oslavili 90 let existence klubu. Počasí nám až na pár
letních kapek vyšlo, a tak mohly několikatýdenní přípravy vypuknout.

V odpoledních hodinách nejprve sehráli exhibiční přátelské utkání mladí hráči
Povltavské fotbalové akademie a poté již
nastoupilo domácí A-mužstvo k zápasu
s účastníkem ČFL z nedalekých Štěchovic. Hosté demonstrovali svoji kvalitu,
a přestože se domácí snažili, podlehli nakonec ve svižném a zajímavém utkání 1:5.
Poté následovala valná hromada pod
širým nebem, kde se u mikrofonu postupně vystřídali… současný předseda
Václav Bartásek, jenž zdůraznil mimo
jiné i neoddiskutovatelný fakt o tom,
že naše fotbalové „áčko“ po postupu do
krajských soutěží (a už je to více jak dvacet let) NIKDY NESESTOUPILO, což je
ve zdejších podmínkách učiněný zázrak.
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Dále vystoupil nestor a pamětník hvozdnického fotbalu Jirka Petschl s referátem
o historii klubu a nakonec přítomné seznámil o činnosti Povltavské fotbalové
akademie trenér a současný útočník SK
Hvozdnice Lukáš Mráz. Večerní program pak vyplnila hudební produkce
nadšených hvozdnických muzikantů
„Hvozdničtí Šakalíci“.
Velice nás všechny potěšilo, že jsme se
v některých případech po mnoha letech

mohli potkat s lidmi, kteří část svého života zasvětili nejkrásnější hře na světě právě
tady u nás ve Hvozdnici. Z každého kouta
byla po celý den slyšet obrovská spousta
vzpomínek na doby, kdy „váleli“ v červenobílém dresu právě ti, kdož měli zrovna
slovo, a zároveň ale také obavy z toho,
kam že se ubírá vesnický fotbal v současnosti. Sešlo se toho dne u nás okolo tří
stovek hostů, kteří si mohli pochutnat na
širokém výběru občerstvení, jak pevného,

tak kapalného skupenství, a jako suvenýr
pak bylo k zakoupení i pamětní tričko
se symbolickou devadesátkou na zádech
a znaky SK a obce Hvozdnice. A o tom, že
chutnalo, svědčí i neoficiální konec oslav,
který se pohyboval dle očitých svědků za
světla, někdy kolem šesté hodiny ranní.
Velký dík patří nejen fotbalovým nadšencům, kteří se na přípravě oslav podíleli,
ale i obci Hvozdnice v čele se starostkou
Helenou Kučerovou.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu dne
26. 10. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.
Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří obci
platí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze na dočasnou skládku ukládat bezplatně pouze do 50 kg. Uložení většího množství
nad uvedenou hranici je následně zpoplatněno cenou, kterou za
takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik
čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za
založení černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými
právními předpisy.

Do velkoobjemového odpadu patří:
• např. nábytek, matrace, svítilny apod.
Do velkoobjemového odpadu nelze ukládat stavební hmoty,
cihly, tvárnice či zbytky stavebního odpadu.

Do nebezpečného odpadu patří:
• barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, oleje, olejové filtry,
léky;
• akumulátory a monočlánky, pesticidy (různé postřiky), obaly
od nebezpečných látek
• kyseliny a louhy, fotochemikálie, zářivky a výbojky, detergenty;
• lednice, televizory, monitory a jiná elektrozařízení s obsahem
těžkých kovů;
• staré pneumatiky.
Na dočasnou skládku lze ukládat asfalt či asfaltovou lepenku.
Vlnitý nebo deskový eternit do váhy 50 kg bude odebírán bezplatně. V případě vyšší váhy bude za každých 10 kg eternitu
účtována částka 56,- Kč.
Na závěr bychom chtěli občany upozornit, že ukládání odpadu na dočasně zřízenou skládku mimo stanovenou dobu
bude pokládáno za vytváření černé skládky.
Obecní úřad
Strana 9

Problémy s přemnoženou černou
zvěří nejen v našem regionu
Na čísle 229 182 se zastavil počet odstřelených kusů divokých prasat za loňský rok. Dalších 853 kusů škodné zvěře bylo odchyceno
a 3 484 uhynulo. Stále je to však málo. Na každého zastřeleného divočáka připadnou tři až čtyři, kteří lovcům proklouznou – toto jsou
čísla z celostátních statistik.

Mníšecký region

V loňském roce jsou počty celkového
lovu černé zvěře nejvyšší v historii. Odloveno bylo o zhruba 70 tisíc kusů víc
než před dvěma lety. Nejvíce kanců bylo
zastřeleno v Praze a středních Čechách:
37 802.
Podle ministerstva zemědělství ale nemusí tenhle rekord platit dlouho, už čísla
odstřelu za letošní rok by jej mohla překonat. Podle ministerstva zemědělství je
žádoucí, aby odstřel černé zvěře, která
způsobuje značné škody a přenáší nebezpečný africký mor prasat, stále stoupal.
Odstřel přemnožených je v současné
době potřeba ještě zvýšit.
Odhady, kolik žije v Česku divokých
prasat, se různí, stejně jako se liší odhady
škody, kterou zvěř způsobuje. Ministerstvo ani myslivci nemají představu, kolik
divokých prasat žije v českých lesích.
Přesný počet u žádného volně žijícího živočicha není zcela spolehlivě zjistitelný.
U tohoto druhu se přesná čísla nedají ani
odhadnout.
Podle Českého statistického úřadu se
počty černé zvěře v lesích s mírnými výkyvy drží zhruba na 60 tisících kusech.
Na „oficiální“ čísla však myslivci i ministerstvo zemědělství hledí s nedůvěrou.
Za relativně objektivní ukazatele vývoje početnosti populace se dá považovat
výše lovu.
Podobně lze jen odhadovat, jaké škody
divočáci v českých lesích způsobí. Odhaduje se, že přemnožená zvěř každoročně
způsobí v zemědělství škody za jednu až
čtyři miliardy korun. Škodí hlavně okusováním plodin, ničením mladých stromků, ale prase jako všežravec loví třeba
i mladé chované bažanty.
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S velkými potížemi s přemnoženou černou zvěří se potýkají i obce v Mníšeckém
regionu. Řadu let se snaží, ve spolupráci
s nadřízenými orgány a především s honebními společenstvy, najít optimální řešení této situace. Z těchto důvodů vznikl
již v roce 2015 regionální Fond pro podporu odstřelu divokých prasat, do kterého
přispívají obce z celého regionu nemalým
finančním obnosem. Z něj je podle jasných
a závazných pravidel myslivcům vyplácen
příspěvek, tzv. „zástřelné“, a to 200 Kč za
každý odlovený kus černé zvěře. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou
s odstřelem spojeny. Do účelového fondu
mohou přispívat i právnické a fyzické
osoby, firmy i řadoví občané. Budete-li
mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je:
35-384901309/0800, ČS, a. s.
Od vzniku účelového fondu bylo honebním společenstvům vyplaceno celkem 525 200 Kč.

V posledním mysliveckém roce bylo
v katastrech obcí Mníšeckého regionu
odstřeleno 684 kusů černé zvěře, 66 kusů
uhynulo.

Hrozba pro lidi
Přemnožená černá zvěř ohrožuje i lidi.
Každý rok se vyskytují jednotlivé případy střetu člověka s prasetem. Obecně lze
říci, že prase divoké nebude na člověka
samo od sebe útočit, není-li zvíře například poraněno, necítí se být ohroženo pobíhajícím psem, či bachyně právě nemá
selata. Je lepší se vyhnout místům, kde se
divoká prasata přes den uchylují k odpočinku a vyhledávají klid. Jedná se většinou o místa s hustým porostem.
Ke zvýšení počtu ulovených prasat přispěl i africký mor. Jde o nebezpečné a vysoce nakažlivé onemocnění domácích
a divokých prasat, které se loni v červnu
poprvé objevilo na Zlínsku. Šíření se ale
podařilo zastavit.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
NAŠÍ KNIHOVNY
Ne všichni asi vědí, že naše obecní knihovna spolupracuje se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, pobočkou Jana Drdy v Příbrami a využívá program
Výměnný fond Středočeského kraje. Vždy na určitou dobu nám zapůjčí několik
zajímavých titulů.

Nyní mají čtenáři možnost si zapůjčit tyto tituly:
Ve stínu akropole – René Hollerová,
historické krimi ze starověkého Řecka
Kulinářská velmoc Británie –
Benjamin Kuras, pravicová kuchařka
Byl jsem ruském zajetí – Helmuth
Nowak
Na plovárně – Marek Eben
Vraždy v zákulisí – Miloš Smetana,
původní česká detektivka
Princezna – Vlasta Javořická

Vzpoura v Treblince – Samuel Willenberg, unikátní svědectví posledního
žijícího vězně, který přežil peklo
Treblinky
Kuchařka? Já vím. – Lenka Kořínková
Ženy vidí za roh – Halina Pawlowská,
Alice Nellis, Irena Obermannová,
Irena Dousková, Hana Andronikova,
Věra Nosková, Petra Soukupová,
Daniela Fischerová, Eva Lustigová

Sport

Ondrášovka

Krajský přebor
1. kolo – 10. 8. 2019
FK BOHEMIA PODĚBRADY – SK HVOZDNICE
4:1 (4:1)
Přestože jsme se ve velkém množství zápasů
v minulé sezóně nevyvarovali špatných
vstupů do utkání, zřejmě nebylo toto varování dostatečné… Nedůraz při řešení
obranných situací v prvním poločase zapříčinil to, že bylo „hotovo“ již po 40 minutách hry. Domácí byli aktivnější a hráli
s větší chutí než naše mužstvo. Mezi 19.
a 40. minutou se jim podařilo hned čtyřikrát překonat bezmocného Vašáka v naší
brance a nic na věci neměnilo ani to, že
pár minut před koncem první části hry
korigoval výsledek Tomanec. Do druhé
pětačtyřicetiminutovky vstoupili „šakalíci“
přeci jen lépe a byli po zbytek utkání lepším mužstvem. Po jasném faulu na Mráze
v pokutovém území ale zůstala píšťalka
sudího němá a ani další poměrně vyložené
šance se proměnit nepodařilo. Když ani gól
Třešňáka nebyl po odpískání offsidu uznán
(zřejmě správně), zůstal až do konce výsledek nezměněn. Domácí si v druhé půli
nevypracovali vůbec nic, ale stav utkání je
k tomu svým způsobem nijak nenutil.
Je v tomto případě opravdu škoda „proflákaného“ úvodu zápasu, protože soupeř
zcela jistě nepatřil k těm, které bychom
nemohli minimálně více potrápit. Na
„kdyby“ se ale samozřejmě nehraje, a tak
odjíždíme z Poděbrad po zásluze bez bodového zisku.

2. kolo – 17. 8. 2019
SK HVOZDNICE – SK KOSMONOSY
0:1 (0:1)
Do utkání s nováčkem přeboru vstoupil
lépe náš soupeř. Hosté byli aktivnější, živější a šance si vytvářeli v první půlhodině v podstatě pouze oni. Již v šesté
minutě nevyužil první z nich Kubelka
a o sedm minut později nebyl úspěšný
jak Bohm, tak následně ani Král. V 19.
minutě vyrobila domácí defenziva obrovskou chybu, po které se hnali tři hráči
Kosmonos na jediného domácího…
Rochl naštěstí na poslední chvíli vytasil
dobrý obranný zákrok. Ve 24. minutě už
ale udeřilo, to když další brejk zakončil
gólově Král.
Druhý poločas poměr sil na hřišti naprosto obrátil. Domácí byli ve všech činnostech lepší, ale nejprve po ose Třešňák
– Artimovič – Obermajer nedosáhl posledně jmenovaný ve skluzu na centrovaný míč, v 61. minutě hlavou jen těsně
přestřelil Kratochvíl a ani o deset minut
později nebyl úspěšný ve své příležitosti
Artimovič. Pět minut před koncem měli
domácí ještě příležitost v podobě volného přímého kopu, ale razantní střelu
z pětadvaceti metrů pod břevno z kopačky Hromádky „vytáhl“ hostující brankář
Sýkora na roh. A tak přestože tlak byl
z naší strany v druhé části hry poměrně
intenzivní, na body to bohužel ani tentokrát nestačilo.

Sestava SK Hvozdnice
Vašák
M. Matys (46. Artimovič) – Muller (24.
Obermajer) – Hodosi – Neumann
Tomanec – Třešňák – Kratochvíl – Rochl
– Hromádka
Mráz (80. Nejedlý)

Sestava SK Hvozdnice
Vašák
M. Matys – Rochl – Hodosi – Neumann
Tomanec – Třešňák – Kratochvíl – Artimovič – Hromádka
Mráz (32. Obermajer)

Branky: Sirový, Křelina, Javorek, Nepovím – Tomanec
Rozhodčí: Miroslav Vlk – Roth, Vaňousek
Diváků: 105

Branky: Král
Rozhodčí: Asník – Špidra, Cílek
Diváků: 82

3. kolo – 24. 8. 2019
FK KOSOŘ – SK HVOZDNICE 1:0 (1:0)
Ve třetím soutěžním utkání jsme se museli bohužel obejít bez čtyř hráčů základní sestavy (Mráz, Hodosi, Hromádka,
Obermajer), přesto je ztráta na hřišti dalšího z nováčků soutěže více než zbytečná. Zápas rozhodlo nedorozumění v naší
defenzivě, kdy se zřejmě měl pískat offside, nicméně branka padla již v desáté
minutě, měli jsme tedy ještě spoustu času
na to výsledek otočit.
Zejména ve druhé části hry jsme si vytvořili poměrně výraznou převahu, ale
buď chyběla finální přihrávka, nebo přesnější zakončení. Fotbalový projev nebyl
zlý, ale zmíněné faktory nakonec rozhodly o tom, že si domácí i za mírné přízně
rozhodcovské trojice odnesli na rozdíl od
nás premiérové body do tabulky. V příštím zápase nás čeká další (již třetí během
čtyř kol) nováček, který se stejně jako my
těší na první přeborové body. Doufejme,
že se to i za podpory hvozdnických příznivců podaří právě „šakalíkům“.
Sestava SK Hvozdnice
Vašák
M. Matys (6. Varga) – Muller – Rochl –
Neumann
Tomanec – Třešňák – Kratochvíl – Artimovič – Nejedlý
Mrhal
Branky: Tkačenko
Rozhodčí: Glogar – Stránský, Jarolímek
4. kolo – 31. 8. 2019
SK HVOZDNICE – FK LYSÁ NAD LABEM
6:3 (1:2)
Kdy jindy, než teď… Utkání s posledním
mužstvem tabulky, které stejně jako my
nezískalo do této chvíle ani bod, si jiný
přívlastek prakticky ani nezasloužilo.
A už ve třetí minutě se zdálo, že vše je
na dobré cestě. V pokutovém území byl
faulován Obermajer a Kratochvíl výhodu
pokutového kopu využil – 1:0. Poté se do
hry začali ale dostávat i hosté a energii do
žil jim navíc nalil Neumann, který centrovanou střelu před naši bránu nekompromisně „napálil“ za záda bezmocného
Vašáka. Uběhlo dalších pět minut a nePokračování na další straně
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Sport
Pokračování ze strany 11
důraz v naší defenzivě potrestal hostující Kříž a bylo to 1:2. V poslední minutě
první části hry mohli hosté přidat branku
třetí, ale naštěstí pro nás střela hlavou
pouze rozezvučela břevno naší „svatyně“.
Druhý poločas už to naštěstí byla z naší
strany úplně „jiná káva“. Mužstvo nastoupilo s dvěma změnami v sestavě a hra
se tím zcela jistě oživila. Nejprve svou
šanci ještě nevyužil Tomanec, ale v 67.
minutě se už k odraženému míči ve velkém vápně dostal Rochl, a vyrovnal tak
na 2:2. V 75. minutě se pak po přihrávce
Kratochvíla už tentokrát prosadil aktivní
Tomanec a dostal domácí do vedení.
Osm minut před koncem pak vytáhl
skvělý zákrok domácí brankář Vašák
a zamítl hostům naděje na bodový zisk.
Posledních šest minut utkání to již byla
ze strany hvozdnických gólová exhibice… V 85. minutě „uklidil“ do brány
balón vyražený brankářem Novákem do
sítě Hromádka, v 90. minutě se podruhé
v zápase gólově prosadil Rochl a definitivní podobu výsledku pak dal v nastaveném čase hlavou Varga. Viděli jsme tak
zápas dvou zcela odlišných poločasů, kdy
ten druhý byl naštěstí jednoznačně v naší
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režii. Nutno ale podotknout, při vší úctě
k dnešnímu soupeři, že pokud by byl tuto
sobotu na druhé straně jiný protivník
v rámci Krajského přeboru, stačit by to
na body zřejmě nemuselo.
Sestava SK Hvozdnice
Vašák
Hromádka – Rochl – Muller – Neumann
Obermajer – Třešňák – Kratochvíl – Artimovič (46. Mrhal) – Nejedlý (46. Varga)
Tomanec
Branky: 2 Rochl, Kratochvíl (p.), Hromádka, Tomanec, Varga – Neumann
(vlastní), Kříž
Rozhodčí: Nerad – Kaucký, Žaba
Diváků: 70
8. kolo – 28. 9. 2019
SK HVOZDNICE – SK POSÁZAVAN POŘÍČÍ
NAD SÁZAVOU 3:1
Hned několik faktorů nás před zápasem s favorizovaným Poříčím udržovalo
v pochybách. Absence klíčového hráče
L. Třešňáka, rovněž tak i avizované posily
P. Nerada a k tomu bilance z posledních
dvou vzájemných utkání (1:12.). Přestože
hosté drželi míč častěji na svých kopačkách, šancí bylo více na naší straně. Mezi
16. a 23. minutou měl třikrát na hlavě gólovou příležitost Hromádka. Vždy po téměř
identických situacích. Na pravé straně se
uvolnil Tomanec, nacentroval a ve dvou
případech scházelo k zakončení jen málo.
V tom třetím se ale míč odrazil od hostují-

cího Jírů do sítě a bylo to 1:0. Ve 28. minutě
zneškodnil šanci Jíši spolehlivý Vašák, což
byla jedna ze dvou příležitostí hostí v prvním poločase. Naopak ve 36. minutě našel
na hranici pokutového území Kratochvíl
Obermajera a ten nedal technickou střelou
ke vzdálenější tyči šanci brankáři Tlamichovi. Šest minut po změně stran mohlo
přijít snížení, to když hosté nastřelili břevno hvozdnické brány. O dvě minuty později
pak ale přišla krásná akce, kdy Hromádka
prostrčil na naběhnuvšího Artimoviče na
levé straně, jeho centr našel neobsazeného Mrhala a ten pak potřetí rozradostnil
domácí příznivce – 3:0. Následoval téměř
konstantní tlak Poříčí s občasnými výpady „šakalíků“, ale snížení přišlo až deset
minut před koncem z kopačky Trpišovského. Velká bojovnost a disciplinovaný
výkon na domácí straně tak rozhodl o tom,
že tři veledůležité a hlavně zasloužené
body zůstaly ve Hvozdnici po jednom
z nejlepších výkonů za poslední období.
Sestava SK Hvozdnice
Vašák
Neumann (46. Artimovič) – Rochl – Hodosi – Obermajer
Hromádka – Tomanec – Kratochvíl –
Mrhal (90. Matys) – Muller
Voráček (58. Nejedlý)
Branky: Obermajer, Mrhal, vlastní (Jírů)
– Trpišovský
Rozhodčí: Ježek – Zuskin – Holakovská
Diváků: 82
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Přehled plánovaných

KULTURNÍCH AKCÍ
16. 11. 2019, 10–16 hodin | Bleší trh a burza oblečení
Místo konání: Malý sál kulturního domu.

30. 11. 2019, 15 hodin | Mikulášská besídka
Místo konání: Malý sál kulturního domu.

1. 12. 2019, 17 hodin | Rozsvěcení vánočního stromečku
Místo konání: park naproti obchodu.

27. 12. 2019, 17 hodin | Rybova mše vánoční
Místo konání: Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích.

4. 1. 2020, 17 hodin | Novoroční koncert
Hvozdnického pěveckého sboru
Místo konání: Velký sál kulturního domu Hvozdnice.

