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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 2020 / Číslo 69 / ZDARMA

Milí spoluobčané,
pandemie je stav, s nímž se ještě nikdo z nás nepotkal. Procházíme zkouškou, kterou 
nikdo nechtěl a nikdo z nás na ni nebyl připraven. Zaběhnuté pořádky najednou neplatí 
a my nevíme, na jak dlouho. Věci, které jsme považovali za samozřejmé, si musíme na 
čas odepřít; rodinám s dětmi navíc přibyla obrovská starost v podobě zodpovědnosti za 
výuku jejich ratolestí. 

Na druhou stranu nastalá situace ukáza-
la, že v lidech je více dobrého, než se na 
první pohled zdá. Už v prvních dnech vi-
rové krize se na mě a ostatní zastupitele 
obrátila řada místních občanů s nabídkou 
pomoci ostatním. Ochotně a nezištně. 
Ještě dřív, než vláda vyhlásila obecnou 
povinnost chodit na veřejnosti se zakry-
tým obličejem, se už na mnoha místech 
ve Hvozdnici pod rukama našich šikov-
ných amatérských švadlenek začaly rodit 
první textilní roušky. Ti, kdo šít neumí, 
zase nabízeli vhodný materiál na jejich 
výrobu a hon za tkalouny, které snesou 
vyvářku, byl doslova dobrodružstvím. 
Někteří se s námi podělili o své „pracov-
ní zásoby“ jednorázových ústenek. Také 
dodávka dezinfekčního gelu, který je 
pro omezení šíření nákazy tolik důleži-
tý, hodně pomohla. Řada lidí od nás šije 
roušky nejen pro obec, ale také pro nej-
různější zdravotnická zařízení. 

Takže švadlenky, dodavatelé všeho po-
třebného k šití roušek a dezinfekci – velké 
díky za vaši pomoc, pouze vaším přiči-
něním je většina Hvozdnických vybavena 
rouškami, protože jiné zdroje defi nitiv-
ně selhaly. A my máme velké štěstí, že 
ž(š)ijete zrovna tady u nás ve Hvozdnici.

Zachování možnosti koupit si potravi-
ny přímo tady ve vsi patří zcela jistě mezi 
vymoženosti, kterých si v nastalé situaci 
nesmírně ceníme a jsme za ně skutečně 

vděční – rádi a s pokorou se podrobíme 
rozumně nastavenému systému objedná-
vek nákupů, abychom za základními po-
travinami a drogistickým zbožím denní 
spotřeby nemuseli do míst, kde je pravdě-
podobnost nákazy mnohonásobně vyšší. 
Děkujeme moc.

Také oceňujeme fungující maličkou 
pobočku naší pošty, která pouze se zane-
dbatelným časovým omezením poskytuje 
všem své služby. I když se určitě všichni 
snažíme snížit počet našich návštěv na 
poště na minimum a úkony, které lze 
učinit z bezpečí domova, tak převážně 
činíme, vědomí, že pošta funguje, nám 
zachovává alespoň částečně zdání nor-
málního fungování života ve Hvozdnici 
– takže také velké díky.

Obecní úřad funguje z důvodu naří-
zení v omezeném režimu, ale vždyc-
ky můžete napsat email na adresu: 
obec.hvozdnice@seznam.cz nebo zavo-
lat 724 180 398 – na řešení vaší záleži-
tosti se domluvíme.

Nemohu zde vyjmenovávat všechny ty, 
kdož v těchto nelehkých časech přiložili 
ruku k dílu a stále aktivně pomáhají i za 
cenu vlastního nepohodlí – ráda bych 
ještě jednou poděkovala všem, vězte, že 
právě vaše jednání a postoj k nastalé situ-
aci ji činí snesitelnější.

Jsem optimista a věřím, že se Evropě 
podaří v nejbližších týdnech dostat situa-

ci pod kontrolu, přesto prosím, nepodce-
ňujte hrozbu, kterou nákaza koronavirem 
představuje; nenechte se však obavami 
paralyzovat. Nastalá situace nás do další-
ho života vybaví celou řadou zkušeností, 
ze stávající krize, kdy jsme povětšinou 
zavřeni ve svých domovech, vyjdeme 
silnější a moudřejší a bohatší o poznání, 
že žijeme ve společenství lidí, kteří jsou 
ochotní a schopní si vzájemně pomáhat. 
A to rozhodně není málo.

Milí čtenáři, namísto obvyklých veli-
konočních pozdravů vám na závěr přeju 
hlavně pevné zdraví, silné nervy, vydržte, 
za chvíli bude léto a svět se pomalu vrátí 
do svých obvyklých kolejí. A pokud máte 
strasti nebo problémy, se kterými jsme 
schopni vám pomoci, a teď nemluvím 
jenom o nákupech léků a potravin, nevá-
hejte se na nás obrátit – jsme tu pořád pro 
vás.

Vaše starostka
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Změna úředních hodin
Obecní úřad funguje zdůvodu naří-
zení v omezeném režimu, ale vždyc-
ky můžete napsat email na adresu: 
obec.hvozdnice@seznam.cz nebo zavo-
lat 724 180 398 – na řešení vaší zále-
žitosti se domluvíme. 16. 3. 2020, nyní 
minimálně do odvolání, úřední hodiny 
OÚ Hvozdnice upraveny takto:

PONDĚLÍ 08.00 až 11.00
STŘEDA 15.00 až 18.00.

Veškeré informace najdete ne webu: 
www.hvozdnice.eu

Pomoc seniorům
Obec nabízí pomoc seniorům. Pokud bu-
dete potřebovat nakoupit léky, potraviny, 
nebo cokoliv potřebného, co by vyža-
dovalo cestu mimo domov, zavolejte na 
724 180 398 paní starostce.

Zastupitelé, hasiči a dobrovolníci, kteří 
se přihlásili, jsou připraveni pomoc. 

Roušky
Jsou kdispozici na úřadě, kdo nemá rouš-
ku, může se přihlásit, prosím dopředu 
zavolat.

Pošta Hvozdnice
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, 
které měla Česká pošta původně vyplácet 
na svých pobočkách, seniorům doručo-
vány osobně!

Od středy 25. 3. 2020 budou doporu-
čené zásilky doručovány standardním 

způsobem, tzn. že nebudeme doporučené 
zásilky ukládat automaticky na poboč-
kách.

Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 
23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro 
seniory.

Ve středu bude místní pobočka otevře-
na od 15 do 16 hodin.

Podrobněji najdete na vebových strán-
kách obce.

Doprava
Také prosím nezapomeňte na změnu 
autobusové dopravy na prázdninový 
režim. Kdybyste potřebovali do lékárny, 
tak do Štěchovic, davelská lékárna má 
zavřeno. Kdo si nemůže zajet pro léky 
nebo pro jídlo, zavolejte na 724 180 398, 
pomůžeme.

Potraviny Hvozdnice
Od středy 18. 3. 2020 je v Potravinách 
ve Hvozdnici zaveden zvláštní provoz – 
zboží včetně čerstvého pečiva je třeba ob-
jednat den předem, a to mezi 9.00 a 12.00 
hod. na telefonu 775 722 574 nebo na 
emailu: bobsubobsu@seznam.cz.

Nákup bude připraven k vyzvednu-
tí následující den od 9.00 do 12.00 hod. 
u bočního vchodu do prodejny.

Případné dotazy směřujte prosím na te-
lefon 724 180 398.

Bohumila Hudečková

Doporučení 
a důležité informace
V celé zemi panuje už od čtvrtka 12. března od 14:00 nouzový stav, který má trvat 30 dní. Podle nařízení vlády může být šíření koronaviru 
trestným činem. V noci z neděle 15. března uvalila vláda kvůli epidemii koronaviru na celou zemi karanténní opatření. Lidé mohou do 
práce, na nákup a k lékaři, jinak se však musí zdržovat doma. Od čtvrtka 19. března platí zákat vycházet mimo domov bez zakrytých dýcha-
cích cest, ať už rouškou, šátkem nebo šálou. Nově také mohou mezi 8. a 10. hodinou nakupovat v obchodech pouze lidé nad 65 let. Ostatní 
lidé mají nakupovat jindy, aby je tak ochránili před nákazou. Vláda také doporučila, aby lidé starší 70 let vůbec nevycházeli na ulici.

Informace Obecního úřadu

Oběd si můžete 
objednat:

Tankovna u Pšeničků
Na Javorce 182, Davle
objednávky na telefonu 

777 660 458

Bufet Na kopečku  
poctivá česká kuchyně

Štěchovice 
kontakt: 722 702 946

Pizzu k obědu 
i večeři:

Pizzeria Grado  
italská kuchyně 

Davle
kontakt: 257 770 003

Oběd či večeři:
Taverna Thessaloniki  

řecká kuchyně
Davle

kontakt: 257 770 225

Nemusíte si denně 
vařit sami, 

navíc podpoříte
 místní restaurace
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Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik ma-
teriálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných 
prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou 
a šířením COVID-19. Zde je v bodech stručné shrnutí důleži-
tých faktů:
•  Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfi kujte ruce pro-

středky na bázi alkoholu.
•  Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
•  Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesní-

ku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte 
alespoň rukáv. 

•  Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po 
každém jejím sundání.

•  Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
•  Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinic-

kými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení 
dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení 
u všech osob.

•  Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých pre-
ventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých 
respiračních onemocnění, včetně COVID-19. Přesto pouhé 
používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V pří-
padech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opat-
ření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím 
rukou. 

•  Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto 
nezapomínejte na hygienu rukou!

•  Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhod-
ně nejsou dostatečné, aby každý člověk na světě mohl roušku 
nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků 
rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky anebo 
respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhod-
ným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované 
použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské rouš-
ky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, 
kteří je opravdu potřebují.

•  WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v pří-
mém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochran-
né pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku 
a ochranu očí.

•  WHO dále doporučuje používat respirátory (N95, FFP2 nebo 
obdobného nebo vyššího standardu) pouze v případě lékař-
ských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do 
kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská 
vyšetření nebo zákroky, jako jsou tracheální intubace, tracheo-
stomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustitace atd.)

Doporučení Ministerstva 
zdravotnictví ČR k používání 
některých ochranných prostředků

•  Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou 
roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor závisí 
na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybuje-
te, a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních 
ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.  

S ohledem na výše uvedené informace Světové zdravotnic-
ké organizace připravilo Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky tabulku s doporučenými standardy ochranných 
prostředků pro některé typové profese tak, aby nedocházelo 
ke zbytečnému plýtvání respirátory v případech, kdy posta-
čuje rouška.

Typové profese pro přidělování respirátorů a roušek

Typ ochranného prostředku Profese

Zdravotnický pracovník JIP, ventilátor, 
urgentní příjem, infekční klinika, 
odběrová místa, laboratoře COVID-centra, 
zubní lékař a další personál pohybující se 
uvnitř rizikové zóny

FFP3

Pracovníci čističek FFP3/obličejová maska

Zdravotnický pracovník – běžné oddělení FFP2, N-95

Praktický lékař FFP2, N-95

Lékárník FFP2, N-95

Potravináři – čisté prostory FFP2, N-95

Řidiči FFP2, N-95

Pokladní FFP2, N-95

Pracovníci s četným kontaktem s klienty FFP2, N-95

Armáda – četný kontakt s klienty FFP2, N-95

Policie – četný kontakt s klienty FFP2, N-95

Hasiči – četný kontakt s klienty FFP2, N-95

Armáda – ostatní Rouška, FFP1

Policie – ostatní Rouška, FFP1

Hasiči – ostatní Rouška, FFP1

Energetika Rouška, FFP1

Ostatní činnosti, administrativní práce, 
průmysl, lesnictví, zemědělské práce, 
potravinářský průmysl, běžný občan

Rouška, FFP1

Prymula, MZ, WHO, MV – GŘ HZS ČR

Zdroje:
Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 
2020, WHO, online: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-no-
vel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance, 27 February 2020, WHO, online: https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
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Společenská rubrika

První plenární zasedání v tomto roce 
se koná 24.2. v kulturním domě. Schůzi 
zahájil předseda s.Fafejta a určil pořad 
schůze. Podal zprávu za uplynulý rok 
a kriticky přiznal malou aktivitu a nespl-
něných úkolů v novém roce. Doufá, že 
v tomto roce by se situace měla změnit 
k lepšímu. Avšak účast na této schůzi byla 
malá, protože se konala výroční schůze 
JZD. I druhé veřejné zasedání dopadlo 
ještě hůř než prvé, konalo se v pátek před 
velikonočními svátky a pro malou účast 
poslanců a občanů se nekonala vůbec. 
Třeba, že se zasedání nekonalo na so-
botu byla svolána brigáda na sběr šrotu 
a úklid kolem rybníka, celého veřejného 
okolí, na této brigádě byla účast velká. 
V červnu se koná další plenární zasedá-
ní, účast na tomto zasedání byla dobrá. 
Předsedové komisí podali podrobné 
zprávy o jejich činnosti. Vytyčené úkoly  
a čerpání fi nančních prostředků je plně-
no podle daných směrnic. MNV pořá-
dá brigádu na opravu veřejných studní. 
Všechny studny v naší obci jsou oprave-
ny a vyčištěny. Budou provedeny kolem 
studní zahrádky, aby prostranství kolem 
studny bylo pěkné. Toto bylo provedeno 
v měsíci říjnu a byla vymalována budova 
MNV. Úřadovna MNV chodba a pošta. 
Dále se úřadovna MNV výboru moder-
nizuje, kupuje do své úřadovny nový 
nábytek. 14. Prosince se koná poslední 
plenární zasedání v tomto roce. Komise 
hodnotí sviji práci za celý rok. Svojí kri-
tikou ukazují co se jim nepodařilo udělat 
dobře. Po schrnutí bilance  celého národ-
ního výboru se udělalo opravdu hodně. 
Všechny plenární zasedání byly plánová-
ny se uskutečnily. Rada se scházela pra-
videlně podle plánu. Žádosti, které byly 
vzneseny k národnímu výboru byly prů-
běžně vyřízeny. Před ukončením schůze 
s. předseda poděkoval všem poslancům 
a občanům za práci pro blaho naší obce 

a popřál radostné vánoce a šťastný Nový 
rok 1985.

Vesnická organizace KSČ se pravidelně 
schází na výborových a členských schůzí, 
kde řeší problematiku obce a JZD, všech 
složek národní fronty. Zajišťuje oslavy 1. 
máje který se konal v Davli.

Svaz požární ochrany 21. ledna pořádá 
svůj tradiční ples který byl jedinou zába-
vou po celou zimní sezonu. Žádný spolek 
ples nepořádá. 10. března jako každým 
rokem pořádá požární svaz MDŽ pro 
všechny ženy naší obce, kde při malem 
občerstvení pro naše ženy hrála hudba 
,,Podlesanky“. Měsíc březen začíná 
hodně práce pro požární svaz, je to měsíc 
prevence a to znamená provést prohlíd-
ky komínu a topidel ve všech domcích na 
obci a ve všech chatách. 30. března po-
řádá svaz zajezd na koncert k životnímu 
jubileum 82 roků Jaromíra Vejvody do 
Zbraslavi. 22. dubna požární ochrana po-
řádá sběr železného šrotu. Byla vyčištěna 
obec i okolí a byl naložen 1 železniční 
vagon v Měchenicích. 26. května výjez-
dová jednotka se účastňuje okrskového 
cvičení v Masečíně. Ze 16 soutěžících 
dosáhli naši chlapci 10 místo co je úspě-
chem.Družstvo se skládá s členů přes 40 
roků a jen dvou členů mladších. Výjez-
dová jednotka se zúčastňuje námětového 
cvičení v Bratřínově. Svaz pořádá pou-
ťovou zábavu. Připravuje výstavku a den 
otevřených dveří, tato práce je velmi 
nutná k posouzení nadřízených orgánů 
aby mohli hodnotit zdali svaz pracuje 
dobře či né. Za tuto práci byl svaz již po 
2 roky odměněn ONV věcnou cenou 
3000 Kčs. 16.11. má PO svoji výroční 
schůzi kde hodnotí celoroční práci a dává 
si závazek pro příští rok.

Tělocvičná jednota Sokol zahájila 10. 
března přátelským zápasem se Sokolem 
Bojanovice a prohrála 2:1. Nemůžu hod-
notit její práci za uplynulý rok protože 

Kronika obce 
– dokončení roku 1984

nebyla pořádaná výroční schůze. Teprve 
24.3.1984 pořáda TJ.Sokol sviji výroční 
členskou schůzi. Je to organizace co do 
počtu největší v obci. Na schuzi přichází 
jen pár obětavých jednotlivců kteří musí 
vykonávat veškerou práci pro celou jed-
notku. Tuto kritiku i obětavý pracovník 
předseda Sokola s. ing. Hromádka. Odíl 
kopané si v začátku mistrovských zápasů 
nevedl dobře nachází se na dně tabulky, 
hrál 3 mistrovské zápasy a všechny pro-
hrál. Výbor dělají vše, aby udrželi  odíl  
pohromadě. Prohrávají se i zápasy doma. 
Přišel zlom až v závěru mistrovských 
zápasů 5 posledních zapasu I.mužstvo 
vyhrálo doma i venku a tím se zlepšila 
nálada celého odílu. TJ. Sokol oslavuje 
v tomto roce 55.výročí založení odílu. 
K tomuto jubileu pořádá odíl po tři so-
boty a neděle turnaj. Začínají žáci, kteří 
tento turnaj vyhráli nad Bojanovicemi, 
Davlí a Čisovicemi. Druhou sobotu hrálo 
I.A mužstvo se Sokolem Bojanovice 3:3. 
Třetí sobota byla vyvrcholením oslav. 
Hrál se turnaj starých pánů se Sokolem 
Bojanovice, Davlí a Vraném. Naše stará 
garda skončila na posledním místě, ale 
nic to neubralo na pěkném pořadu dne. 
Ve 13 hodin byla slavnostní schůze, které 
se zúčastnilo 85 členů a hostů. Po přečtení 
velmi pěkné zprávy, od založení klubů až 
do dnešního dne kterou přednesl s. Petsch 
a po předání vyznamenání zasloužilým 
členům T.J. se šlo na hřiště kde se pokra-
čovalo ve fodbalovém zápolení. I.A muž-
stvo hraje několik přípravných utkání ve 
kterých je úspěšné. Začíná mistrovskými 
zápasy doma se Sokolem Slapy hraje ne-
rozhodně 2:2 ne Štěchovicích prohrává 
5:0 doma s Čisovicemi 5:0, ve Psarech 
0:3 a v Davli 2:3. Klinec poráží Hvozdni-
ce 2:1 a prohrává v Kameném Přívoze 4:2 
a doma ze Sokolem Vrané 0:1. Mužstvo 
končí uprostřed tabulky a bude mít co 
dělat na jaře tuto bodovou strátu dohnat. 
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Společenská rubrika

Ztráta blízkého člověka je pro kaž-
dého velmi bolestnou událostí. Všem 
pozůstalým vyjadřujeme dodatečně 
naši upřímnou soustrast.

Úmrtí

NAROZENINY
V prvním čtvrtletí roku 2020 
oslavilo své významné životní 
jubileum 14 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty jubilanty, 
kteří vyjádřili souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů.

65 roků: Jaroslav Mikeš
70 roků: Jiří Petschl
 Zdeňka Hromádková
75 roků: Jiří Tůma
 Marie Bartásková
 Rudolf Vrňák
 Pavel Vodička
 Libuše Šimánková Lišková
82 roků: Blažena Novotná
93 roků: Jaroslav Branný

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

Dočasné zrušení 
osobních návštěv 
u příležitosti gratulací k životnímu jubileu

Obecní úřad ve Hvozdnici proto dočasně 
ruší všechny osobní návštěvy u příleži-
tosti gratulací k životnímu jubileu. Jubi-
lanti dotčení tímto opatřením budou nyní 
až do odvolání dostávat do své poštovní 
schránky Dárkovou poukázku na nákup 
zboží v prodejně smíšeného zboží ve 
Hvozdnici.

Jakkoli je toto rozhodnutí nepříjemné, 
věříme, že může pomoci k ochraně zdra-
ví obyvatel České republiky. Jakmile to 

Mimořádná situace spojená s šířením koronaviru se dotkla i práce sociální komise.

situace dovolí, osobní návštěvy budou 
obnoveny.

Mimořádná situace může ovlivnit i le-
tošní Vítání občánků. Předběžný termín 
24. 5. 2020 může být v souvislosti s ak-
tuálním vývojem situace posunut. O pří-
padných změnách budeme informovat 
na webových stránkách Obce Hvozdnice 
nebo zde, na stránkách Hvozdnického 
zpravodaje.

Děkujeme za pochopení.

TJ.Sokol pořádá vánoční zábavu byla to 
tečka za dobrou práci během celého roku.

Svaz chovatelů drobného zvířectva 
koná dne 25. února výroční členskou 
schůzi kde byla hodnocena práce za rok 
1983 a byl přečten plán práce za rok 
1984. Opravdu se spolek činil splnil 
dané úkoly a daleko je přeplnil. V roce 
1983 dodal tento spolek přes 5000 vajec 
a 580  kusů kraličích kožek 62 kusů nut-
rie 92 kusů králíků. Tyto hodnoty dal za 
více než 31.000 Kč. Též byla provedená 
volba nového výboru, předsedou zůstal 
s. Nedomel, místopředsedou s. Schejbal, 
jednatel s. Andrsík, pokladník Mrhal, 
registrátorka Nedomelová, hospodář Kři-
kava, kul.referent Fafejta vedoucí odbor 
kraliky Šimunek Jiří odbor drůbež Fafej-
ta odbor holuby Svoboda odbor exzoti 
Liška. Revizní komise Stiburek Frant. 
Lang Vlastimil, a Rada Ant. Svaz se zú-
časňuje výstav v celém okresu a okolí. 6. 
srpna pořádá zábavu s bohatou tombolou. 
Tato zábava se vydařila, je to dobrá práce 
celého svazu. Poslední výstava v tomto 
roce se koná 3.4.11.1984 v Jílovém kde se 
svaz zúčatňuje v hojném počtu.

Svaz socialistické mládeže pořádá 
v únoru taneční zábavu a 17. března maš-
karní zábavu a druhý den dětský karne-

val, vše bylo dobře navštíveno a i dobře 
s organizováno. Proti organizaci Sokola 
který má hodně členů svaz má jen pár 
členů, ovšem když něco pořádají se celý 
kolektiv zapojí do práce a žádné akce se 
nebojí. 16.září pořádá svaz zábavu, po 
prázdninovém odmlčení se svaz zase 
hlásí ke své činosti. Ke konci srpna svaz 
pořádá zábavu, kde hraje skupina ,,Bom-
pary“. Je to skupina z Prahy, návštěva na 
tuto skupinu byla ohromná, byl strach, 
že to ani svaz nezvládne, ale vše dopad-
lo velmi dobře. Byl to velký přínos pro 
pokladnu svazu. Jinak se svaz schází na 
pravidelných schůzích. Letošní dar svazu 
byla nová elektroinstalace na MNV.

V tomto roce vyřizuje komise výstav-
by 125 žádostí o různé rekonstrukce rodi-
ných domků a chat, vrtání studní v osadě 
,,Dešina“. Největší akcí je elektrifi kace 
osady ,,V Kopřivce“. Je to poslední osada 
která bude míti proud. Na této elektrifi -
kaci se podílí 40chat.

Školní rok 1983-1984 zdejší školu na-
vštěvuje 29 žáků. Tyto žáci jsou vyučo-
váni ve dvou třídách. 1-2 třídu vyučuje s. 
ředitelka Vilimovská a 3-4 třídu vyučuje 
s. učitelka Mejstříková. V tomto školním 
roce byl proveden sběr léčivých rostlin. 
Na školní zahradě se učí děti pěstovat 

zeleninu a květiny. Před prázdninami se 
uskutečňují dva zájezdy po naší krásné 
vlasti. Rodičovské sdružení pořádá 9.6. 
taneční zábavu. V ročníku 1984 začíná 
být trochu rušno o zavření naší školy. 
Důvodem je nedostatek dětí. Do konce 
roku 1984 se nic konkrétního neřeší jsou 
to zatím jen dohady.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Lenka Salomonová – kronikářka obce
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1. Emoce jsou v pořádku
Svět se změnil prakticky ze dne na den 
a asi málokdo z nás byl na to připraven. 
Je tedy zcela v pořádku prožívat šok, roz-
čílení, bezradnost, paniku, úzkost..., ale 
třeba i úlevu, že svět konečně zpomalil. 
Je to normální a dovolte si tyto emoce 
prožít a případně se i podělit s ostatními. 
Věřte tomu, že jsou na tom podobně.

2. Dodržujte režim
Pokud nechodíte do práce a ani nepracu-
jete z domova, můžete lehce sklouznout 
k celodennímu polehávání a konzumaci 
jedné děsivé zprávy za druhou. To vaše-
mu duševnímu zdraví opravdu neprospě-

je. Snažte se proto dát svému dni alespoň 
nějakou strukturu. Vstaňte ráno, naplá-
nujte si aktivity, kterým se budete věno-
vat, a taky se jim věnujte. Podobně jako 
byste byli v práci. Klidně si odškrtávejte 
splněné úkoly, třeba práci na zahradě, 
utření prachu, přečtenou kapitolu knížky 
apod. Budete mít dobrý pocit z toho, že 
jste den nepromarnili. Režim a řád má 
terapeutické účinky, protože nedovolí se 
člověku propadnout do nekonečného vy-
mýšlení katastrofi ckých scénářů.

3. Buďte v kontaktu
I když třeba žijete sami v izolaci, můžete 
pořád využít různé nástroje pro komuni-

Kulturní a společenský 
život v naší obci

Pečujte o své psychické zdraví aneb 
pár tipů, jak to vše zvládnout…

Vzhledem k aktuální situaci v České re-
publice jsme i v naší obci museli zrušit 
některé plánované kulturní akce. Jednalo 
se doposud o „Jarní maškarní zábavu“ 
a „Bleší trh“. Nepřišli jsme však o tradič-
ní discoples PFA a ples SDH, kam přišla 
spousta z vás i našich známých a kama-
rádů z okolních obcí. V únoru se z velké-
ho zájmu návštěvníků těšil i Hvozdnický 
biograf, který pořádal celkem tři promítá-
ní. První pro naše nejmenší z MŠ Hvozd-
nice, druhý titul „Lví král“ byl lákadlem 
hlavně pro ratolesti trošku starší a tuto 
sérii promítání završil večerní fi lm „Te-
roristka“ v hlavní roli s Ivou Janžurovou. 
Pro větší pohodlí návštěvníků kulturních 
akcí obec zakoupila do kulturního sálu 
150 ks nových polstrovaných židlí, které 
doufáme, že budete moci brzy vyzkoušet. 

Zatím nemůžeme říci, kdy se v násle-
dujících měsících společně potkáme na 
dalších akcích, které jsme pro vás při-
pravili. Je třeba ale nepropadat zoufalství 
a být připraven. Proto jsme připraveni 
i my, kteří se na realizaci těchto akcí 

podílíme, a jakmile se náš život vrátí do 
„normálu“, znovu kulturní a společenský 
život v naší krásné obci rozproudíme. 

A protože těch negativních informací 
se na nás hrne v posledních dnech více 
než dost, máme pro vás na následujících 
stranách pár informací a tipů na odreago-
vání, protože kromě fyzického zdraví je 

Máme se na co těšit, hned jak nám zase povolí kulturní akce, 
posedíme si na nových židlích :)

kaci jako třeba obyčejný telefon. Zajímej-
te se o své blízké, protože se taky snaží 
popasovat s náhlou změnou fungování 
světa. 

4. Hýbejte se a jděte ven
Ano, z každé strany se na nás valí, že 
máme zůstat doma, ale pobyt na zahradě 
nebo procházka v blízkém málo zalidně-
ném okolí vám prospěje. Jednak načerpá-
te ze slunce vitamin D, který je klíčový 
v obranyschopnosti organismu, a zároveň 
se můžete pokochat rozkvetlými stromy 
a šťavnatě zelenou trávou. Nezapomínej-
te ani na pohyb. 

třeba myslet také na to zdraví psychické.
Pojďme tedy tento čas využít k zasta-

vení se a přehodnocení toho, co je v živo-
tě opravdu důležité.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

Za kulturní komisi 
Markéta Vodičková
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Jak zabavit děti?

Pokud máte zahradu, můžete mít o zába-
vu dětí po většinu dne postaráno. Zahra-
da nabízí pro děti spoustu možností jak 
se realizovat i bez přemíry plastových 
a jiných hraček. Zkuste dětem vyčlenit 
kousek záhonku nebo třeba bedýnku, 
kam si mohou zasadit sazenice rostlin, 
jako jsou třeba jahody. Děti se o svoji za-
hrádku budou starat a každý den mohou 
pozorovat, jak jejich rostlinky vyrůstají.

A co dělat s dětmi doma?
Klíčem k úspěchu je mít v záloze širokou 
škálu různých her nebo zábavných pomů-
cek, díky kterým vaše ratolesti zabijí ně-
jaký ten čas. Nakládejte s nimi ale chytře 
a nevyplácejte si všechna esa hned při 
první příležitosti. Až bude nejhůř, budou 
se vám hodit.

1) Existuje spousta vzdělávacích her, 
které děti zabaví, a přitom je třeba i něče-
mu přiučí. Sáhnout můžete po dětských 
chemických laboratořích, malých chi-
rurgických sadách, kuchařských setech, 
hrách o obchodování, o vesmíru nebo 
o přírodě. K dispozici jsou také různé 
„kartáčkové“ variace, vystřihovánky, 
skládanky, logické hádanky nebo multi-
funkční leporela pro nejmenší.

2) Jednou z možností jsou samolepkové 
knížky. Můžete si je objednat přes inter-
net a dorazí vám tak až ke dveřím, aniž 
byste museli kamkoli chodit. Spousta 
dětí samolepky naprosto miluje. Jsou ba-
revné a když je někam nalepíme, máme 
z toho dobrý pocit. Samolepkové knížky 
umožňují věnovat se lepení, aniž bychom 
u toho ubližovali rodinnému nábytku 
nebo přiváděli rodiče k šílenství. A co je 
nejlepší: děti díky nim posilují své logic-
ké i grafomotorické schopnosti.

3) Skvělým způsobem jak zabít čas 
jsou stavebnice. Nejpopulárnější je svě-
toznámé LEGO, existuje ale celá škála 
možností. Existují stavebnice navržené 
pro kluky i pro holky a děti si s nimi 
mohou postavit nejrůznější příšery, ra-
kety nebo naopak uplést něco z měkkých 
gumiček, případně sestavit obrázek z na-
žehlovacích korálků.

4) Pokud máte doma malého tvořivce, 
máte skoro vyhráno. Zásobte se nejrůz-

Přežít s dětmi v karanténě může být pořádně náročné. Někteří mají to štěstí a mají k dis-
pozici zahradu, jiní ale musí trávit většinu času mezi čtyřmi stěnami, a  to může být, 
zvlášť pro ty nejmladší, pěkně otravné. Naštěstí existuje řada způsobů, jak se na karan-
ténu s dětmi připravit a udělat si ji co nejpříjemnější. Mrkněte na naše tipy a nechte se 
inspirovat jak zabavit děti, když s nimi musíte být doma.

nějšími výtvarnými potřebami, aby měly 
vaše ratolesti vždy dost materiálu, ze 
kterého mohou tvořit. Dostatek papíru, 
fi xek a pastelek je samozřejmostí, může-
te ale přikoupit i nejrůznější sety, tlusté 
omalovánky, inspirativní návody, barvy 
na malování prsty nebo přímo barvy na 
tělo či textil. Kreativitě se meze nekladou 
a internet je plný možností.

5) Na tradiční pexeso musí být ales-
poň dva, ale pokud máte doma jedináč-
ka, s puzzlíky si jistojistě vystačí. Stejně 
jako v dalších případech existují nejrůz-
nější stupně náročnosti, barvičky a vzory, 
ze kterých můžete vybírat. Pokud se vám 
některý obrázek hodně zalíbí, můžete si 
ho pak klidně doma vystavit nalepený 
na karton. Vedle puzzlíků ale existují 
také různé variace z potištěných kostiček 
nebo dalších dílků, po kterých můžete 
sáhnout zrovna tak.

6) Jedna z nejoblíbenějších her, která se 
dá hrát i doma a nachodíte při ní spoustu 
kroků. Co takhle schovat se za závěs do 
sprchového koutu? Nebo čekat, jestli vás 
někdo objeví za prádelním košem? Jeden 
stojí za pikolou a všichni ostatní si musí 
najít dokonalý úkryt. Schválně, jak dlou-
ho v něm vydržíte, než vás odhalí! 

7) Domácí koulovaná – tohle je bles-
kovka, jejíž příprava trvá pět minut, 
a pak máte o zábavu postaráno na hodně 
dlouho. Jak na to? Stačí prostě zmačkat 
noviny nebo archy jakéhokoliv papíru. 
Postavte doprostřed místnosti židli, na 
ni hrnec a snažte se do něj trefi t. Nebo 
hrnec nemusí být ani na židli. Dokáží 
se děti trefi t, když bude na zemi? Když 
ho postavíte třeba na štafl e? Otestujte to! 
Házet se dá i otočení zády, mezi nohama, 
s jedním okem zavázaným jako pirát atd.

8) Upečte si něco dobrého a zdravého 
– dělání, dělání, všechny smutky zahá-
ní. Ideální aktivitou, která zabaví mladší 
i starší děti, je společné pečení. Starším 
klidně svěřte pečení o samotě, s mladší-
mi z něj udělejte hru. Připravit můžete 
domácí kváskový chleba, rohlíky nebo 
koláč.

9) Předčítejte si navzájem z oblíbené 
knížky. Knihovny jsou teď zavřené, ale 
to vůbec nevadí. Prostředí jako v knihov-

FYZICKÁ AKTIVITA
Po zimě se o slovo konečně hlásí jaro. 
Narůstá doba slunečního svitu během 
dne. Zimou unavená a vyčerpaná těla 
se probouzí a hlásí se o svá práva.

Co bychom tedy měli a co může-
me dělat proto, abychom dostáli naší 
přirozenosti a zároveň ctili vládní 
nařízení a vzájemnou ohleduplnost?

Základní pravidlo psychohygie-
ny a pracovní efektivity zní, udržet 
si pravidelný denní režim. A do něj 
by v ideálním případě mělo patřit 
minimálně 60–90 minut fyzické 
aktivity denně. Stále platí, že každý 
krok se počítá a měli bychom se sna-
žit nachodit ideálně zhruba tolik, co 
běžně. Nastavte si kuchyňskou mi-
nutku, budík anebo sáhněte po ně-
které z mobilních aplikací, zvedněte 
se od práce každou půl hodinu a udě-
lejte pár kroků.

Pokud jste zvyklí chodit cvičit do 
fi tness centra, na jógu apod., nabídka 
online lekcí je aktuálně nepřeberná. 
Najděte si lekci nebo trénink, který 
vám vyhovuje, a zařaďte ho do své 
denní rutiny.

A to nejlepší na závěr, pohyb 
v parcích a v přírodě je i v karanténě 
povolený. Ta nejpřirozenější podpora 
imunitního systému v těchto dnech je 
pobyt na sluníčku a maximální expo-
zice holé kůže a oční sítnice sluneč-
nímu svitu. Sluneční brýle nechme 
doma, odvažme se trochu otužovat 
a užívejme si krásu jarní přírody, byť 
o samotě. A pokud jste zvyklí nosit 
sluchátka, zkuste je na chvíli sundat 
a zaposlouchat se do jarního zpěvu 
ptáků. Konec konců, řečeno s klasi-
kem „na světe je přece krásně“.

ně si můžete vytvořit i doma. Využijte 
společný čas užitečně a předčítejte si 
s dětmi navzájem jako na veřejném čtení 
s oblíbeným autorem. Uvidíte, že to bude 
zábava. 

10) „Kostlivce vyžeňte ze skříně ven.“ 
Právě teď je ideální čas věnovat se všemu, 
co jste v domácnosti s dětmi odkládali. 
Chcete už dlouho protřídit dětem šatník? 
Udělejte to společně a neobnošené věci 
nechávejte stranou pro charitu. Zazimuj-
te zimní kabáty a boty, na které je teď už 
příliš teplo. Nebo třeba protřiďte hrač-
ky, některé vyřaďte a ty zbylé přehledně 
srovnejte do úložných prostor, které máte 
k dispozici. Možností je spousta.
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START

NÁVOD
Ke hře potřebujete hrací kostky 
a fi gurky. Figurky postupují 
podle bodů na kostce. Vyhrává 
první v cíli. Pokud skončíš na 
poli s číslem, hned splň úkol. 
Pokud tě spoluhráč vyhodí, 
vracíš se na nejbližší očíslované 
políčko a příslušný úkol plníte 
oba společně. Úkoly můžete 
obměňovat podle vlastních 
představ.
Přejeme hodně úsměvů.
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CÍL

Úkoly
 1. Udělej 5 dřepů
 2. Přejdi místnost s polštářkem na hlavě
 3.  Udělej legrační obličej
 4.  Řekni 3× za sebou jazykolam
 5.  Zazpívej písničku
 6.  Předveď nějaké zvířátko
 7.  Obejmi každého spoluhráče
 8.  Vyjmenuj 5 zvířat od stejného písmena
 9.  Zatancuj
 10.  Řekni jména 3 měst (řek, obcí) v České republice
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Proč je zavřená 
Mateřská škola Hvozdnice?
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy obeslal 10. 3. 2020 všechny mateřské školy zprávou „Informace k mi-
mořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“ ze dne 10. 3. 2020 pod číslem jednacím MSMT – 11703/2020-1, které nás 
vybízelo k projednání se zřizovatelem omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Zprávami Ministerstva zdravotnictví, 
Hlavního hygienika MZ a z hlediska 
ochrany veřejného zdraví jsme byli vy-
bízeni zaujmout především důležitá pro-
aktivní opatření (uzavření před tím, než 
se první případ objeví). Jde o nejúčin-
nější nelékařské opatření, které můžeme 
zavést, a nezabrání pouze přenosu mezi 
dětmi, ale i dospělými a dětmi. 

Po dohodě se zřizovatelem jsme se 
tedy rozhodli uzavřít mateřskou školu 
od 13. 3. 2020. Přestože vláda prodlou-
žila zákaz vycházení do 1. 4. 2020, 
považujeme za vhodné přerušit provoz 
naší MŠ do konce nouzového stavu, 
který byl na 30 dní vyhlášen dne 12. 3. 
2020.

Obdobně jako mají učitelé základních 
a vyšších škol náhradní práci – on-line 
učení, i my nadále pracujeme. Provádíme 
plošnou dezinfekci tříd, hraček, staveb-
nic, didaktického materiálu, tělocvič-
ny – nářadí a náčiní, a to v rámci doby 
stanovené rozvrhem přímé pedagogické 
činnosti či stanovené pracovní dobou. Na 
zahradě probíhá velká obnova a údržba 
všech herních prvků spolu se zahradní 
úpravou porostů.

V únoru jsme i přes letošní sněhovou 
nepřízeň s dětmi absolvovali týdenní ly-
žařský výcvik Hravé lyžování v Chotou-
ni s tradičními závody na závěr kurzu. 
Zahájili jsme 10týdenní předplaveckou 
výuku ve Sportovním zařízení města 

Zápis dětí do MŠ Hvozdnice,
252 05 Hvozdnice 94, okres Praha západ, 
s nástupem od 1. 9. 2020
Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 
1. 9. 2020 proběhne dne 12. 5. 2020 od 13.00 do 16.30 hodin v bu-
dově mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po dohodě se zři-
zovatelem obce Hvozdnice, v souladu s § 34 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění záko-
na č. 472/2011 Sb., ze dne 20. 12. 2011, kterým se mění zákon 
č. 564/2004 Sb., stanovuje 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 12. 5. 2020
Doba pro podání žádostí: od 13.00 do 16.30 hodin
Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od 1. 4. 2020 nebo jsou ke 
stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz

Od 1. 4. 2020 máte k dispozici webové stránky předzápisu 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hvozdnice, 
který Vám usnadní zápis.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu 
dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, přihlášku 
potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě 
podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna do 10. 4. 2020 
na obvyklých místech v budově školy a na webových strán-
kách školy.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1. 9. 2020 bude 
oznámen při zápisu dětí.

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka mateřské školy

Příbram, která je samozřejmě zrušena. 
Obdobně i společně plánované akce se 
ZŠ Davle k zápisu dětí do prvních tříd. 
S otazníkem jsou i další tradiční slavnos-
ti MDD, rozlučka s předškoláky, nové, 
ale dnes už velmi oblíbené promítání 
Hvozdnického kina, divadelní představe-
ní v MŠ a výlety do okolí. 

Věřím, že naše společná ukázněnost 
a ohleduplnost společně s trpělivostí při-
spěje ke zvládnutí tak pro nás nečekané, 
nepředpokládané a zákeřné pandemie.

Příznivcům Hvozdnického zpravodaje 
přejeme, ať vše zvládnete ve zdraví a ži-
votní pohodě.

PaedDr. Dagmar Kobylková 
ředitelka MŠ Hvozdnice
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Děkujeme moc 
všem hvozdnickým šikovným švadlenám, 
které šijí roušky pro celou Hvozdnici zdarma. 
Dodání roušek pro města a obce 
se nějak pozdrželo, ale my si poradíme. 
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1) Sblížení s rodinou
Následující dny budete s vaším partne-
rem a dětmi trávit hodně času. Je jen na 
vás, zda tento čas budete trávit každý sám 
s očima přilepenými na displej telefonu, 
anebo si váš společný čas užijete jinak.

Ruku na srdce – znáte skutečně vaši 
rodinu? Jaké starosti v dnešní době trápí 
vaši dceru, jaké má životní plány váš syn? 
Je znepokojující, že v dnešní době se řada 
rodin zná jen povrchně, protože v kolotoči 
každodenního života nemají čas si pořád-
ně popovídat. Nyní máte šanci to napra-
vit. Uspořádejte večer deskových her ve 
vašem obýváku, promítněte si fotky ze 
všech vašich dovolených nebo si dopřejte 
„černou hodinku,“ jako to dělávali naši 
předkové. Dříve se rodiny v podvečer 
scházely, aby si navzájem v úzkém rodin-
ném kruhu popovídaly. Uvařte či upečte 
si něco dobrého a udělejte si povídací 
večer. Budete překvapeni, kolik nového se 
dozvíte o vašich rodinných příslušnících.

2) Objevte svou vášeň
Spousta lidí prožije celý život, aniž by 
zjistili, co je skutečně baví. Pokud jste 
ještě nenašli činnost, která vás naplňuje 
a ve které se cítíte sami sebou, nyní máte 
šanci. Vytáhněte staré temperové barvy 
vašich dětí a začněte malovat, nebo za-
sedněte k počítači a zkuste sepsat povíd-
ku. Internet je plný příběhů, jak se lidé 
z čínského Wu-Chanu v době karantény 
naučili malovat, šít oblečení, fotografo-
vat, vyrábět šperky anebo dokonce pro-
gramovat.

3) Zlepšete svou fyzickou kondici
Nemáte v každodenním uspěchaném ži-
votě čas na pravidelný pohyb? Nyní jej 
budete mít dost. Na internetu najdete 
spoustu online lekcí jógy, posilování či 
návody na taneční choreografi e, díky kte-
rým si můžete udělat tělocvičnu z vlast-
ního obýváku.

4) Vyzkoušejte online událost
Ne všechny akce byly úplně zrušeny – 
řada z nich jenom změnila podobu do 
online verze. Nově tak můžete navštívit 
spoustu událostí ve formě online mee-
tingu. Může se jednat o konference, kdy 
spolu lidé chatují o konkrétním tématu 
přes webkamery, nebo živé streamová-
ní nějaké přednášky, koncertu či jiného 
uměleckého vystoupení. Tyto akce snad-
no najdete na internetu.

5) Dopřejte si mentální relax
Díky tomu, že v době karantény je téměř 
vše zavřené, můžete si vyzkoušet život, 
jakým se žilo třeba před dvě stě lety. Po-
klidné žití, kdy člověk kromě obstarání 
vlastních životních potřeb nemá na práci 
nic jiného. Schválně, kdy naposledy jste 
si našli čas na to posedět si v odpoledním 
slunci na balkoně, nebo si dopřáli rela-
xační koupel ve vaně? V dnešní uspěcha-
né době není čas na žádné zastavení, což 
se negativně odráží na psychické kondici 
lidí. Celostátní karanténa pro vás může 
být příležitostí, jak se zklidnit, zpomalit 
své životní tempo a konečně si odpoči-
nout. Po těch několika tichých a neu-
spěchaných dnech se možná budete cítit 
odpočatěji než po dovolené v Karibiku.

6) Uspořádejte si své věci
Máte nějaké resty, které neustále od-
kládáte a nikdy na ně nemáte čas? Nyní 
máte příležitost je vyřešit. Právě teď je 
vhodná příležitost na třídění důležitých 
dokumentů, přetažení fotek z mobilu do 
počítače, přišití odpadnutých knofl íků na 
oblečení a další záležitosti, na které jste 
dřív neměli čas.

7) Vyřešte vaše fi nance
S uspořádáním věcí jde ruku v ruce dě-

Tipy co dělat
     v karanténě
Ať už jste extrovert či introvert, celostátní karanténa citelně zasáhne do vašeho sociálního života. Snad každý z  nás má ve zvyku 
zajít si občas do kina, do fitness centra, či posedět s  přáteli v  hospůdce. Jak bude život vypadat bez těchto společenských aktivit? 
Zkuste se na dobu, kterou budete muset trávit ve svých domovech, dívat pozitivněji a  vytěžit z  ní maximum. Přinášíme vám 15 tipů, 
co dělat v karanténě.
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lání pořádku ve fi nančních otázkách. 
Možná jste si už tisíckrát slíbili, že bu-
dete víc šetřit. Nyní máte dostatek času 
na to, abyste si prošli váš bankovní účet 
a prozkoumali důkladněji vaše fi nanční 
návyky. Klíčem k tomu, abyste ročně do-
kázali uspořit tisíce až desetitisíce korun, 
je najít položky, za které utrácíte poměrně 
dost peněz a které celý váš fi nanční plán 
táhnou dolů. Projděte si historii vašeho 
bankovního účtu za posledních 6–12 mě-
síců a zkuste přijít na to, jaká položka či 
položky to jsou. Sepište si je, spočítejte 
si, kolik za ně ročně či měsíčně utratíte, 
a stanovte si plán jak je nahradit levnější 
alternativou, případně úplně vynechat.

8) Naučte se něco nového
Celostátní karanténa je skvělou příleži-
tostí, jak se naučit nový cizí jazyk nebo 
užitečnou profesní dovednost. Díky tomu 
můžete zlepšit své uplatnění na trhu práce 
a dosáhnout vyššího platu, nebo získat 
novou a lepší práci.

Učení nové dovednosti přitom vůbec 
nemusí být těžké. Na internetu najde-
te spoustu webinářů, které vás budou 
edukovat o znalostech v oblasti marke-
tingu, účetnictví nebo jakékoliv jiné ob-
lasti. Tudíž můžete najít webinář přímo 
na míru vašemu profesnímu zaměření.

Chcete se naučit nový cizí jazyk? Stáh-
něte si třeba aplikaci Duolingo, která vás 
naučí zábavnou formou cizí jazyk od 
úplných základů. Vybírat můžete ze zná-
mých světových jazyků (angličtina, špa-
nělština, němčina, francouzština), i těch 
méně známých (například nizozemština, 
švédština atd.)

Pokud už nějakou znalost jazyka máte, 
ale nikdy jste neměli čas si jej zdokona-
lit, předplaťte si televizní službu Netfl ix. 
V nastavení profi lu si můžete přepnout 

do vámi zvoleného cizího jazyka a učit se 
cizí jazyk sledováním fi lmů. Spousta lidí 
se tak v krátké době dokázala naučit mno-
hem více než sezením nad učebnicemi 
gramatiky. Výhoda Netfl ixu je i v tom, že 
jej máte první měsíc úplně zdarma.

9) Objevte zázračný úklid
Většina lidí má doma mírný chaos, který 
jednou za pár dnů či týdnů přeroste ve 
větší nepořádek, který je potřeba uklidit. 
Určitě už jste někdy věnovali nejedno do-
poledne třídění a uklízení věcí.

Věděli jste, že díky správnému úklidu 
jde věci roztřídit jednou provždy a už 
nikdy v životě nemuset uklízet? Pokud 
chcete mít domov neustále naklizený jako 
z fotografi í v katalogu o bydlení, zkuste 
nový trend uklízení KonMari, který si ob-
líbily miliony lidí po celém světě. Naučíte 
se jej v knize Zázračný úklid od Marie 
Kondo. Tato autorka se úklidem zabývá 
ze systematického a psychologického hle-
diska a odhaluje nejčastější příčiny, proč 
se lidem nedaří doma udržovat pořádek. 
I když je celostátní karanténa a knihku-
pectví jsou zavřená, Zázračný úklid si 
můžete koupit i ve formě e-knihy.

Díky tomuto propracovanému a záro-
veň jednoduchému návodu povyhazuje-
te spoustu zbytečných věcí a uděláte ze 
svého domova útulné místo, ve kterém 
bude prostor jen pro věci, které skuteč-
ně milujete. Tento styl úklidu vyzkou-
šelo velké množství lidí na celém světě 
a mnozí z nich ve svém životě pociťují 
změnu v podobě menšího stresu, zlepše-
ní spánkových návyků a větší radosti ze 
života.

10) Staňte se kulinářským mistrem
Právě teď je vhodný čas na to naučit se 
nové recepty a obohatit tak váš jídelní-

ček. Supermarkety jsou naštěstí otevřené, 
tudíž můžete nakoupit suroviny a začít 
čarovat v kuchyni. Možná už delší dobu 
plánujete naučit se nějaký konkrétní re-
cept, ale neměli jste na to čas. Nyní jej 
máte, tak se můžete s chutí pustit do 
experimentování. Co třeba zkusit uvařit 
nějaký exotický pokrm, nebo upéct nový 
druh moučníku?

11) Projděte se přírodou
Nově je povoleno vycházet jenom do za-
městnání, na nákup a k lékaři. Tuto situa-
ci si ale můžete zpěstřit vycházkou a užít 
si procházku v přírodě či parku.

Nezapomeňte si vzít roušku a oblou-
kem se vyhýbejte větším skupinám lidí.

12) Cestujte virtuálně
Mrzí vás, že se kvůli koronavirové pan-
demii nemůžete podívat do zahraničí? 
Díky službám Google Earth a Google 
Maps můžete prozkoumávat třeba Hi-
maláje, nebo se „projíždět“ ulicemi New 
Yorku a mnoha dalších měst na světě.

13) Staňte se návrhářem
Na internetu najdete spoustu návodů, jak 
vaše staré oblečení předělat na originální 
oděvní kousky. Punc novoty a originality 
můžete dopřát i vašim botám. Pokud vás 
toto příliš neláká, staňte se bytovým ná-
vrhářem. Zrovna teď máte spoustu času 
změnit uspořádání nábytku ve vašem 
bytě a vyzkoušet nespočet kombinací, 
až najdete tu, která vám bude vyhovovat 
nejvíc.

14) Pomozte někomu jinému
Jak jistě víte, koronavirem jsou nejví-
ce ohrožení senioři. Zamyslete se nad 
tím, zda nemáte staršího souseda nebo 
známého, kterému byste mohli obstarat 
nákup nebo vyvenčit psa, aby nemusel 
chodit mezi lidi a riskovat riziko nákazy.

Pokud máte šikovné ruce, můžete se 
zapojit do různých národních iniciativ, 
v rámci kterých lidé doma šijí roušky pro 
pracovníky ve zdravotnictví a pro ohro-
žené osoby.

15) Upevněte vaše sociální vazby
Možná máte přátele, s kterými jste dlou-
ho nebyli v kontaktu. Anebo lidi, kterým 
jste v poslední době zapomněli odepsat 
na zprávy či e-maily. Nyní máte šanci 
obnovit vztahy s těmito osobami, které 
máte rádi, ale kvůli nedostatku času jaksi 
vypadli z vašeho života. Stačí jim napsat 
a zeptat se, jak zvládají karanténu oni, 
nebo si zavolat přes Skype. Kvalitní vzta-
hy s lidmi vám pomůžou překonat karan-
ténu s optimismem.
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Nikdo přesně nevíme, jak dlouho budou děti doma ze škol a školek. Dobře ale víme, že největší průšvih je, 
když se děti nudí. Máme pro vás několik tipů jak děti zabavit na co nejdéle a ideálně s rekvizitami, které 
máme všichni doma. A protože e-shopy stále fungují, předpokládáme, že kartonových krabic bude v do-
mácnostech dost.

Některé z uvedených aktivit se hodí i pro jiné věkové skupiny, nebojte se improvizovat a nuda si na vás 
nepřijde! Držíme vám pěsti, že zvládáte v průběhu týdne roli učitelů, vedoucích školních jídelem, školních 
psychologů i učitelů tělocviku a hudební výchovy:)

A nezapomeňte, pokud vyčerpáte svoje nápady jak děti zabavit, tak Albi má e-shop se zásobárnou her, 
vzdělávacích pomůcek a kreativních potřeb pro děti už od 2 let věku.

Buďte zdraví, mějte se rádi a užijte si to spolu :)

BATOLATA
FAZOLOVÁ KOUPEL
Batolata zbožňují hry s materiály jako je voda nebo písek. Ale 
co doma? Vyzkoušejte fazole! Nasypte je do větší krabice nebo 
boxu, přidejte nejrůznější odměrky, plastové hrnečky a kalíšky, 
aby si dítě mohlo materiál přesypávat, a je to. Touto hrou děti 
krásně rozvíjí jemnou motoriku. Tip: V obchodě najdete různé 
barvy fazolí. Úklid vám usnadní, když koupíte barvu, která bude 
dobře vidět na koberci. Na koberci se také fazole nezakutále-
jí tak daleko jako na podlaze ;). A pokud chcete udělat dětem 
překvapení, nasypte jim fazole do vany, ať se v nich vykoupou, 
nebo ji naplňte malými balónky a uděláte jim velkou radost i zá-
bavu.

NAFUKOVACÍ BALÓNKY
Všechny děti jsou jako u vytržení, když vidí nafukovací ba-
lónky. Samozřejmě nesmí být nafouknuté heliem, jinak by 
utekly ke stropu. Lehoučké balónky dětem utíkají pod rukama 
a batolata to milují, honí je po bytě, házejí do vzduchu. Pokud 
přežijete vrzavý zvuk gumy a občasné prasknutí balónku, mů-
žete upoutat prckovu pozornost i na několik hodin. Můžete 
s nimi udělat i závody, kdy budou foukat balonky do vyzna-
čené branky.

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pro vývoj každého batolete je nezbytný pohyb. Navíc se při něm 
děti krásně unaví a pak lépe spí ;) I v karanténě můžete jít na 

zdravotní procházku, pokud se nebudete shlukovat ve skupin-
kách a zakryjete si ústa a nos. Ale hýbat se dá i doma. Na you-
tube najdete nekonečno videí, zadejte do vyhledavače “toddler 
workout” a vyberte, které se vám líbí nejvíc. No, a když budete 
poctivě cvičit spolu, zůstanete pěkně ve formě i vy :)

PŘEDŠKOLÁCI
PEVNOST
Znáte nějaké dítě, které by nemělo rádo schovky a pevnosti? My 
ne :) Přitom stačí přehodit větší prostěradlo přes jídelní stůl nebo 
deku přes opěradla židlí a je to. Děti si pak domeček vylepší 
třeba polštáři nebo „nábytkem“ z krabic a samozřejmě hrač-
kami. Pevnost navíc pomůže odvrátit případnou ponorkovou 
nemoc v rodině a v kritických chvílích se do ní můžete schovat 
i vy sami :)

DOMÁCÍ TĚLOCVIK
Děti se potřebují hýbat. Pokud máte venkovní prostor a křídy, 
není nic jednoduššího, než nakreslit na zem skákacího panáka. 
Pokud tuto možnost nemáte, můžete panáka vyrobit i v bytě 
pomocí papírové lepicí pásky nebo washi pásek. Pro domácí 
„tělocvik“ se skvěle hodí také švihadlo, házení kruhů na kolík 
(nebo na stojan na toaletní papír?) nebo kuželky z plastových 
lahví – ty můžete podle potřeby částečně naplnit pískem nebo 
rýží, tak aby nelítaly všude kolem, ale aby je balónek dokázal 
porazit.
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ZÁVODNÍ DRÁHA
Máte doma autíčka a větší kartonové krabice? Krabice rozložte 
a nechte děti, aby karton pokreslily autodráhou. Těm mladším 
můžete obrysy dráhy nakreslit vy a děti budou samy vybarvovat. 
Nezapomeňte na silnice s křižovatkami a kruhovými objezdy, 
parkoviště, benzínky… Čím víc prvků, tím déle si děti vyhrají. 
Dbejte na to, aby děti k malování používaly nezávadné kreativní 
potřeby. Doporučujeme třeba ty od značky Crayola, které jsou 
navíc 100% smývatelné a vypratelné. Z kartonových krabic si 
mohou děti vyrobit a pokreslit vlastní velké autíčko a zkoušet si 
v něm závody po bytě.

ZÁHADNÁ KRABIČKA
Děti mají rády překvapení. Zkuste dětem schovat do krabice pár 
předmětů i malých hudebních nástrojů a postupně jim říkejte, 
co mají najít. Ony budou hledat předměty pouze podle hmatu 
či sluchu v krabici s víkem nebo v látkovém sáčku a rozvíjet si 
smyslové vnímání. Můžete si to vyzkoušet i vy :)

MLADŠÍ ŠKOLÁCI
KRABICOVÉ DIVADLO
Středně velké kartonové krabice jsou skvělým materiálem pro 
výrobu domácího divadla. Pomozte dětem vyříznout otvor 
v přední straně, případně vystřihnout postavičky z tvrdého papí-

ru. Pomalovat scénu a postavy a nalepit je na špejli už zvládnou 
samy. Zabaví se nejen výrobou, ale pak i nacvičováním her, vy 
už pak jen trpělivě sledujte vystoupení :)

NÁZORNÁ VÝUKA
Děti mají rády, když je zapojíte do domácích prací. Tedy jen do 
určitého věku, tak toho využijte :) Když jsou teď školy zavřené, 
můžete s dětmi u vaření oběda zopakovat bod varu a změny 
skupenství vody nebo převody váhových jednotek. Látku díky 
názorným příkladům daleko lépe pochopí a zapamatují si ji. 
A když u toho pochytí i nějaký ten recept, tím lépe! Nebo 
zkuste nechat naklíčit čočku, děti budou každý den sledovat, 
jak klíček roste, a pak si můžou ozdobit chleba super zdravou 
dobrotou.

POHLEDY PRO KAMARÁDY
Asi nejtěžší na karanténě je pro děti to, že se nemůžou potkávat 
se svými kamarády. Můžou jim ale namalovat veselé pohledy! 
Stačí rozstřihnout čtvrtku o velikosti A4 na čtyři díly a na každý 
díl namalovat obrázek pro jednoho kamaráda. Děti, které už 
umí psát, můžou napsat dopis. Pak už jen strčit do obálky a až 
budete mít cestu na některou z povolených pochůzek, hoďte do 
schránky. Jen pohledy raději nevyrábějte, pokud má dítě rýmu 
nebo kašel, ať je nepošlete dál i s obrázkem.

Zdroj: www.kvido.cz
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Sport

Fotbal
Veškeré fotbalové soutěže jsou pozasta-
veny a vypadá to, že se vrátí až na pod-
zim. Je to škoda. Stihl se odehrát vždy 
jen jeden zápas, ale pro nás všechny bo-
dové, mohl to být pěkný start. 

SK Hvozdnice – Poděbrady 4:1
PFA – Hostouň 
     starší dorost  1:0
     mladší dorost  3:3
PFA – Beroun 
     starší žáci  4:0
     mladší žáci  6:2

Gratulujeme! A doufáme, že se nám fot-
bal brzo vrátí.

Běh
Běhat můžete po jednom, maximálně 
dva, ze stejné domácnosti, s rouškou, šát-
kem nebo nákrčníkem přes ústa. Lepší 
než nic a v lese je krásně. Veřejný trénink 
ohlásíme hned, jak to bude zase možné. 

Akro joga
Novinka ve Hvozdnici, děkujeme Pavlovi 
Jurenčákovi za organizaci a cvičení zdar-
ma. Doufáme, že brzy zase zveřejníme 
další termíny. Zatím pár fotek. 

Foto Akro joga

V současné situaci jsou možné jen individuální sporty, ty společenské nyní musíme vynechat. Ale určitě by 
se nemělo sedět doma a lenošit, pohyb na čerstvém vzduchu je pro dobrou imunitu důležitý. Můžete si jít 
zaběhat do lesa, jít na procházku, cvičit na zahradách. Na internetu je sousta online cvičení, pro začátečníky 
i pokročilé. Nezapomínejte na to. Nyní si pojďme připomenout, co se dělo před karanténou. 


