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Informace Obecního úřadu

Všechno nejlepší

do roku 2020
Milí čtenáři,
nedávno jsme vstupovali do 21. století a příští rok už to bude 20 let. Na
konci každého kalendářního roku
většinou bilancujeme a slibujeme
sobě, a někdy i druhým, že v příštím
roce bude cosi lepší, že to či ono konečně uděláme nebo naopak co už
příště dělat nebudeme.

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

Přeji vám, aby se vaše představy
o roce 2020 naplnily, aby se předsevzetí, která si dáte, dařilo dodržet
podle vašich představ a abychom se
všichni v nadcházející době potkávali
zdraví a spokojení.
Hvozdnice roste do krásy a i když
všechno vždy nevyjde napoprvé nebo
na 100 %, je ve Hvozdnici dobře.
Šťastný nový rok 2020, Šakalíci!
Vaše starostka
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Nové obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích
S účinností od 1. ledna 2020 se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a to v souvislosti s jeho novelou provedenou zákonem
č. 278/2019 Sb. Zákon o místních poplatcích v původní podobě nebyl systematicky členěn a byl tvořen pouze posloupností paragrafů bez
nadpisů. Hlavní změnu zákona, který upravuje podrobnosti vybírání místních poplatků, zejména jejich konkrétní sazbu, vznik a zánik
poplatkové povinnosti, lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození, představuje zavedení nového
poplatku z pobytu, který nahrazuje dosavadní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a také místní poplatek z ubytovací kapacity.
Novelizace dále zavádí výslovné zmocňovací ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku, u některých poplatků
mění definici poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku.
Z důvodu uvedené novelizace místních poplatků dochází ve Hvozdnici ke zrušení 6 obecně závazných vyhlášek (dále jen „OZV“)
a k vydání nových 5 obecních právních předpisů. Všechny nové předpisy v plném znění nalezne čtenář na webových stránkách obce
www.hvozdnice.eu.

Za prvé dochází ke zrušení OZV č.
1/2010, o místním poplatku ze psů, která
byla nahrazena novou OZV č. 5/2019,
o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku ani jeho splatnost se oproti původní vyhlášce nemění.
Poplatek ze psů platí držitel psa, tj. je
pro účely tohoto poplatku osoba, která
je přihlášená nebo má sídlo na území
ČR (tzv. „poplatník“). Poplatek ze psů
se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit Obecnímu
úřadu ve Hvozdnici vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy
se pes stal starším tří měsíců, nebo ode
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také

NEZAPOMEŇTE
• Poplatek za psa je splatný
do 15. 2. 2020
• Termín pro úhradu hrobových míst
je do 31. 3. 2020
• Poplatek za odvoz komunálního
odpadu je splatný do 30. 4. 2020
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zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo
prodej).
Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala. Povinnost ohlásit držení psa má
i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Sazba poplatku za psa činí za kalendářní rok za jednoho psa 100 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 200 Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí sazba
poplatku za jednoho psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená starší 65 let,
činí 100 Kč.
Poplatek za psa je splatný nejpozději
do 15. února příslušného kalendářního
roku; vznikne-li poplatková povinnost
po datu 15. únoru, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na

pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Nebudou-li poplatky za psy zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku, kterým je
Obecní úřad ve Hvozdnici, poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků přitom může zvýšit až na trojnásobek.
Za druhé, ke stejnému datu, tedy k 1.
lednu 2020, dochází ke zrušení OZV č.
2/2010, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a jejímu nahrazení OZV č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Tento místní poplatek se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování
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prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Třetí zrušenou vyhláškou je OZV č.
3/2010, o místním poplatku ze vstupného, která je od 1. ledna 2020 nahrazena
novou OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného. Tento poplatek se
vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce; poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž
celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejné prospěšné účely, a jsou od něj
osvobozeny též sportovní nebo kulturní
akce pořádané SK Hvozdnice, z.s., SDH
Hvozdnice, z.s. a Povltavskou fotbalovou
akademií, z.s.
Čtvrtým zrušeným předpisem je OZV
č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, nahrazená k 1. lednu 2020
OZV č. 8/2019, o místním poplatku
z pobytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem
poplatku naproti tomu není pobyt, při
kterém je na základě zákona omezována
osobní svoboda. Novou vyhláškou byla
též zrušena OZV č. 5/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
A konečně nová vyhláška, účinná od 1.
ledna 2020, je OZV č. 9/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou byla zrušena dosavadní
OZV č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a OZV č.
4/2017, která ji měnila.
Tento poplatek platí jednak fyzická
osoba přihlášená v obci (včetně cizinců),
jednak fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu

fyzickou osobu. Má-li k některé z uvedených nemovitostí vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Ohlašovací povinnost
poplatníků se oproti předchozí vyhlášce
nezměnila, nezměnila se ani splatnost,
která je i nadále stanovena k 30. dubnu
kalendářního roku, za který je poplatek
placen. Vznikne-li poplatková povinnost
po 30. dubnu běžného kalendářního roku,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Splatností se přitom rozumí, že nejpozději 30.
dubna musí být plná částka připsána na
účet obce nebo zaplacena v pokladně
Obecního úřadu Hvozdnice.
Od 1. ledna 2020 dochází ke změně
sazby poplatku, která činí 600 Kč namísto dosavadních 500 Kč. Vyhláška

ve své příloze upravuje samotnou sazbu
poplatku, resp. způsob jejího stanovení.
Ve výši 500 Kč budou poplatek i v roce
2020 platit osoby v obci přihlášené, které
v době splatnosti poplatku dovršily 80.
rok věku, a osoby, které jsou v době splatnosti poplatku držiteli průkazu ZTP/P.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, přičemž včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může zvýšit až na trojnásobek.
Na závěr jenom dodejme, že zvyšování
poplatků je vždycky nepopulární, nyní
však nezbytné, a připomeňme, že naposledy se ve Hvozdnici zdražoval poplatek
za odvoz komunálního odpadu v roce
2007.

VODNÉ A STOČNÉ
Po několika letech se mění cena vodného a stočného, které poplatníci
platí přímo správci vodohospodářské infrastruktury obce Hvozdnice,
kterým je spol. VHS Benešov, s.r.o.
Důvodem navýšení ceny je u obou poplatků zdražení elektrické energie,
což službu provozování prodražuje, u vody se navíc navýšila cena studené vody z Posázavského vodovodu na vstupu.
Navýšení představuje u stočného
částku 1 Kč bez DPH na 1 m3 odpadní vody, tedy ze stávajících 19,47 Kč
bez DPH a 22,39 Kč vč. DPH činí
nová cena pro rok 2020 20,47 Kč
bez DPH, tj. 23,54 vč. DPH na 1 m3
odpadní vody. Celkové navýšení tak
představuje o 1,15 Kč vč. DPH.
Cena vody za 1 m3 se ze stávající ceny 41,74 Kč bez DPH na 1 m3,
tj. 48 Kč vč. DPH zvedá na cenu 43,48
Kč bez DPH, tj. 50 Kč vč. DPH. Navýšení je tedy o 2,00 Kč vč. DPH za 1 m3.
Vzhledem k počasí a obecně předvídané možnosti nedostatku vody lze

předpokládat, že se cena vody bude
do budoucna dále zvyšovat. Jednou
z možností, jak se podílet na šetření
vodou, zejména pitnou, které by se
mělo stát nezbytnou součástí našeho
každodenního života, je především
omezení napouštění bazénů, ale též
zalévání zahrad pitnou vodou nebo
mytí aut vodou z obecního řadu. Dešťová voda zadržovaná ve vhodných
nádržích či nádobách představuje
cestu, kterou bychom se měli ubírat.
Věřím, že pokud se většina z nás bude
v tomto ohledu chovat hospodárně, problémy s pitnou vodou se nám
budou ještě dlouhou dobu vyhýbat.
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Společenská rubrika

NAROZENINY

Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné vánoční svátky, veselého Silvestra a před sebou celý nový rok. Přeji
vám všechno nejlepší a doufám, že rok 2020 bude pro každého z nás rokem plným radosti,
štěstí a úspěchů.
Všem členkám sociální komise děkuji za jejich dlouholetou, vytrvalou a svědomitou práci,
která je založena hlavně na ochotě věnovat trochu ze svého svého volného času našim seniorům. Snažíme se tím vyjádřit, že jsme na ně nezapomněli, i když už je možná venku nepotkáváme, že si vážíme jejich celoživotní práce a stále je vnímáme jako součást pomalu se
rozrůstající hvozdnické komunity. Doufám, že se nám to daří...

Vážení čtenáři
Hvozdnického zpravodaje,
víte, jak se slaví Vánoce?
My dospělí si předvánoční čas zaplníme
složitými úkoly, jejichž cílem je připravit pěkné Vánoce. Rozsvěcíme svíčky na
adventním věnci a lekáme se rychlosti, se
kterou se Vánoce blíží, a co všechno zase
nestihneme. Je to ale také doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji
více dávají najevo a nestydí se za ni.
Děti na rozdíl od nás se v předvánoční
době hlavně těší. Těší, čekají a vědí, že
se dočkají.
Přeji vám, abyste navzdory všem starostem, které na nás i v tomto období
doléhají, tento čas prožili velmi radostně,
užitečně a v pokoji. Přeji vám, aby letošní

Vánoce byly něčím vzácným, zvláštním,
byť se v našem životě opakují už kdoví
pokolikáté. Přeji vám požehnané Vánoce
a vše dobré v novém roce 2020.
P.S.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na nákup hraček a didaktických
pomůcek pro vánoční besídku a jsou to:
Obec Bratřínov, Bojanovice, Hvozdnice,
Měchenice, Petrov, Davle. Myslivecké
sdružení Malá Lečice, Sokolové a Hasiči Bojanovice, pan T. Gavlas, paní
D. Rosenfelderová, paní P. Mrázová
a pan R. Weyda.

V posledním čtvrtletí roku 2019
oslavilo své významné životní jubileum 6 našich spoluobčanů.
Dále uvádím pouze ty jubilanty,
kteří vyjádřili souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.
92 roků: Miroslav Kulhavý
91 roků: Jitka Maříková
82 roků: Jiří Lebeda a
Ivo Šimánek
80 roků: Danuška Sůvová
65 roků: Alena Koháková
Všem gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a optimismu
do dalších let.
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

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

Mikulášská 2019
Po roce k nám opět přišla návštěva z nebe a pekla. V sobotu 30. 11. 2019 jsme pro děti připravili zábavné odpoledne plné her, hudby, tancování.
Čerti vypadali hrozivě, ale jelikož máme
samé hodné děti, nikoho neodnesli. Mikuláš s andílkem měli tedy práce plné ruce,
protože všem dětem rozdávali dárečky.
Dětí přišlo hodně a věříme, že si to
náramně užily. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravách i programu.
5. 12. v naši vesnici chodili pekelníci
s nebeskými.
Doufáme, že se návštěva všem líbila.
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Novoroční koncert
Děkujeme za organizaci Novoročního koncertu Hvozdnického pěveckého
sboru a dětského souboru Musica Marcato, který diriguje Veronika Kopecká.
Byl to krásný zážitek.
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Kronika obce 1984
Po novém roce napadlo 5 cm sněhu a začíná mrznout. Mrazy jsou do – 10°C.
Stále se čeká na sníh nebo na déšť po
loňském velkém suchu je třeba vláhy jako
soli. Dvakrát do konce měsíce sněžilo,
ale sněhu mnoho nenapadlo jen do 5 centimetrů. Začátkem února přichází obleva
a i tak málo sněhu roztálo. 3 a 4 února
prší ze sněhem, tak, že trochu vláhy
spadlo. Od 10 února kdy napadlo 10 cm
sněhu začíná mrznout celých 14 dní jsou
mrazy kolem -15°C a byl mráz až -20°C.
Bylo by třeba více sněhu, aby po loňském
suchu se jednak nasákly prameny a aby
bylo dost vlhka na polích i zahradách.
I v březnu drží sníh, na polích a mrzne
do -10°C. 14. března první pěkný den kdy
teplota vystoupila na +15°C. Teplo bylo
až do prvého jarního dne v noci sice teploty klesaly až na -6°C, ale přes den bylo
pěkné počasí. Po 24. březnu deštivo se
sněhem na trávě a polích leží 5 cm vrstva
sněhu. O velikonočních svátcích pěkné
teplé počasí. 27. dubna chladno se sněhovými přeháňkami. 28. dubna do rána
mráz -5°C. Letošní květen není skoupý na
vláhu. Prší a přišlo i několik bouřek, ale
je stále v noci zima. Snad jen 20. května
je v noci teplota +16°C, jinak se teploty
pohybují pod +10°C. I červen se nelišil od
měsíce května je více srážek, ale noční
teploty jsou stále nízské pohybují se do
+10°C. V červnu se zatím nikdo neohřál. Začátkem července bylo 4 dny letní
počasí teplota dosahovala přes den až
+34°C po těchto dnech studeno, také bylo
přes den jen +8°C. I přišlo trochu vláhy,
ale jinak je sucho. Prvé dny v srpnu bylo
několik bouřek a pěkně zapršelo, ale
spodní prameny jsou stále suché. V prvé
polovině srpna každý den prší , ale je to
jen dešť který jen smočuje prach a moc
vláhy nedá. Po polovině srpna pěkně,
ale rána už jsou studená. V začátku září
krátce pěkné počasí a pak denně prší. 16.
září odpoledne tříhodinová bouřka jako
v pravém létě. Až do konce září deštivé
a studené počasí. Říjen se ohlásil pěkným
počasím a v noci jsou tepla kolem +10 až
12°C. V okolí Hvozdnice roste hodně hub.
Občané Hvozdnice nosí plné košíky hříbků a jedlých hub. Dlouhá leta takováto
úroda nebyla a je podivuhodné v tak pokročilém podzimu co roste hub. Říjen byl
nejlepším měsícem celého roku. Listopad
začíná raními mrazíky a mlhami. První
sníh napadl v sobotu 17. listopadu pokryl
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pole zahrady 3cm vrstvou, ale v poledne už nebyl žádný roztál a začal týden
opravdu teplých dní v pátek 23. a 24. přes
naší republiku se přehnala větrná bouře.
Vítr dosahoval 140 km rychlosti vyvracel
stromy a poškozoval střechy i v naší obci
má plno občanů poškozenou střechu.
Konec listopadu se sice vyznačoval sice
teplým, ale dost bouřlivým větrem a ani
začátek prosince nebyl jiným. Až teprve
po půlce prosince začíná trochu zima.
Začíná mrznout, týden před vánocemi,
ale mrazy se pohybují do -5°C. Mrzne na
sucho zatím není sníh.
Začátek roku je ve znamení hnojení
porostu a travin. 24. února se koná výroční členská schůze v kulturáku ve Velké
Lečici. Na tento den napadlo 15 cm sněhu
a vázla i doprava na tuto schůzi. 8. března
JZD pořádá MDŽ v kulturním domě ve
Hvozdnici. Od 10. března všechny hony
směrem k Bojanovicům jsou popráškovány vápnem. Porosty pšenice i žit jsou přihnojeny a rozvláčeny branami. Po špatné
zimě porosti čekají na dešť. V polovině
března pěkně zapršelo a porostům to
opravdu hodně pomohlo v okolí Hvozdnice jak pšenice tak i žito jsou pěkně
urostlá. I vlhké počasí začátkem dubna
polím moc pomohlo po loňském velkém
suchu. Porosty pšenice si přisadily i žito
které je zaseto v Křemelkách pěkně narostlo a od 25. května se seká pro krmení
dobytka. Na ostatních lánech které byly
s jarem připraveny je naseta kukuřice,
která dobře sešla. V květnu na porosty
obden prší. Vše je o 14 dní zpožděno,
tak, že senoseč začíná po polovině června a byla skončena v začátku července.
Chladné počasí nepřeje porostům kukuřice a ani obilí nedozrává. Je konec července a na žatvu pšenice se vůbec nedá
ještě myslet. JZD ze žatvou ozimého ječmene 22. července nad Měchenicema. Na
farmě Hvozdnice je jen pšenice a kukuřice, letošní žně jsou opožděné. JZD sužuje
počasí každý den jsou přepršky a obilí
pomalu dozrává. Je již 15. srpna a pokoseno je velmi málo. Druhá polovina srpna
trochu se umoudřila a je pěkně tak, že
se denně kosí a žně se dokončily do 27.
srpna. 7. září je slavnostní členská schůze
ve Velkých Ledčicích kde je zhodnocena
práce družstva a zhodnocení žní kde byly
pěkné výnosy okolo 50q po hektaru. Září
bylo tak špatné počasí, že se mnoho dělat
na polích nedalo až říjen přinesl pěkné

podzimní počasí. Na farmě Hvozdnice
byla na 80% zasetá kukuřice, v jarních
měsících to s touto plodinou vypadalo
vypadalo velmi špatně, ale dešť a teplé
počasí kukuřici velmi prospěl a začátkem října se seká na siláž. Během 10
dnů je posekána všechna kukuřice. Bylo
vše uklizeno během 10. dní a za sucha
tak, že nedocházelo k žádným ztrátám
a vytvořila se dobrá základna na zimu.
Orba na farmě Hvozdnice je prováděna až v začátku listopadu. Pěkné počasí
dovolilo udělat všechny podzimní práce
a ještě připravit orbu na jaro. I přidružená výroba ,,obaly“ si vede dobře, jen těžkosti jsou s dodávkami materiálu. Který
je včas objednáván, avšak dodávky jsou
velmi špatné. Proto po novém roce bude
přidružená výroba najíždět jen s částí zaměstnankyň na výrobu poliesternu.
Přepisováno bez oprav a úprav.
Pokračování příště.
Lenka Salomonová – kronikářka

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE
V ROCE 2020
22. března
písemné podklady
a 25. března
fotografický materiál
22. června
písemné podklady
a 25. června
fotografický materiál
22. září
písemné podklady
a 25. září
fotografický materiál
22. prosince
písemné podklady
a 25. prosince
fotografický materiál

Sport

Rozběháme Česko
1. 1. 2020 jsme v rámci akce Rozběháme Česko rozběhali Hvozdnici.
Děkujeme všem za účast!
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Hvozdnické
odrostlé dorostenky
Už čtvrtým rokem se každé úterý scházíme ke společnému cvičení v budově bývalé
obecné školy.
A jak to všechno začalo? Některé z nás
navštěvovaly „Cvičení na bolavá záda
s Anetou.“ Po skončení tohoto kurzu jsme
začaly pohodlnět, ale současně hned přemýšlet o možnostech dalšího cvičení. Při
hledání vhodného místa nám Eva Pašková nabídla prostory u nich doma. Tam se
nás scházelo pět. Velmi rychle se naše
skupinka začala rozrůstat o další zájemkyně, ale místa bylo málo. Maruška Bartásková přišla nápadem oslovit obec, zda
by bylo možné využít prostory bývalé
obecné školy. Naše paní starostka Helena Kučerová nám vyšla vstříc a prostory
dala k dispozici. V současné době se nás
schází deset. Za ty čtyři roky, co se pravidelně scházíme, se mezi námi utvořilo
přátelství, které utužujeme nejen v úterý,
ale i každý sudý čtvrtek. V úterý posilujeme tělo při cvičení a ve čtvrtek doplňujeme tekutiny v Bistru u Dáduly. Hned se
nám ve Hvozdnici žije nejen zdravěji, ale
i radostněji.
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Uzávěrka
dalšího čísla
22. března a 25. března 2020
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zdarma
Redakce neručí za věcnou správnost
otištěných příspěvků od dopisovatelů.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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
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