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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

ČERVENEC–ZÁŘÍ 2020 / Číslo 70 / ZDARMA

Moji milí Šakalíci,
šťastně jsme přečkali vlnu koronavirové krize a  máme před sebou, 
alespoň podle mého názoru, dva nejkrásnější měsíce v  roce. Letní 
prázdniny. Věřím, že počasí k nám bude shovívavé a že si všichni le-
tošní léto jaksepatří užijeme. Všem vám přeju hlavně zdraví a osobní 
pohodu a při některé z obecních akcí se budu opět těšit na viděnou.

Vaše starostka

Bezpečnost na průtahu obcí 
Sloupecká – Bojanovická

Milí čtenáři, vězte, že byla uzavřena 
veřejnoprávní smlouva s Městem Mní-
šek pod Brdy, díky níž bude pravidelně, 
dvakrát v měsíci, docházet Městskou 
policií Mníšek pod Brdy k měření rych-
losti v horní části naší obce, konkrétně 
na silnici označené místními názvy jako 
Sloupecká a Bojanovická. Připomínám, 
že v celé obci (s výjimkou případů, kde 
je rychlost ještě více omezena, např. 
v ulici V Amerikách, kde je stanoveno 
30 km/h) platí dopravní zóna s ome-
zením rychlosti na 40 km/h. Tak nohu 
z plynu, milí Hvozdničáci, ať vám nové 

opatření, které má sloužit především po-
sílení bezpečnosti chodců na zmíněné 
pozemní komunikaci, nevyžene peníze 
z kapes na pokutách. Nebo ještě hůř, 
neodsoudí vás k cestování autobusem 
v případě, že by vám byl v důsledku pře-
kročení rychlosti zadržen řidičský prů-
kaz a následně až na půl roku odebrána 
řidičská oprávnění. Tomu by tak bylo 
tehdy, pokud by policie naměřila rychlost 
80 km/h nebo vyšší.

Provoz po zmíněném průtahu obcí je 
v současné době výrazně hustší, než jsme 
zvyklí; je tomu tak mimo jiné z důvodu 

komplexní rekonstrukce vozovky ve Ště-
chovicích, kdy si celá řada řidičů zrych-
luje přesun na Prahu přes nás, aby se tak 
vyhnula třem semaforům, které aktuálně 
zpomalují cestu podél Vltavy. Jakmile 
budou Štěchovice (a následně též Slapský 
kopec, který má být uzavřen z důvodu 
rekonstrukce celé prázdniny) opraveny, 
provoz by se měl vrátit do normálních 
kolejí.

Tak krásné prázdniny, milí čtenáři, 
a ať už pojedete kamkoliv, šťastnou cestu 
a bezpečný návrat domů.

Starostka
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Milí občané Hvozdnice, mám radost, že 
vám mohu oznámit, že se obci podaři-
lo koupit pozemky za farou, a to včetně 
stavby s číslem popisným, obecně nazý-
vané srubem. Jedná se o pozemky parc. 
st. 155 (953 m2) vč. zmíněné nemovitosti 
čp. 127, pozemek parc. č. 707/28 (916 m2

– zahrada) a v neposlední řadě také parc. 
č. 793 (26 m2 – komunikace). Původním 
majitelem bylo Arcibiskupství pražské, 
celková cena 4 850 001,- Kč byla uhra-
zena z fi nančních rezerv obce poté, co se 
nám podařilo zajistit Hvozdnici předkup-
ní právo.

Jedná se o strategické pozemky na jed-
nom z nejlukrativnějších míst v obci – 
a vlastně jedny z posledních, které ještě 
nejsou zastavěny rodinnými domy. Nově 

Obec má nové pozemky
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získané pozemky budou fakticky sloužit 
veřejnosti jako plochy veřejně přístupné-
ho prostranství, zpřístupněny budou po 
dokončení souvisejících administrativ-
ních kroků a nezbytných úpravách; zámě-
rem vedení obce je zachování klidového 
charakteru tohoto prostoru v centru obce. 
Vedle toho tato investice představuje 
v dnešní neklidné ekonomické situaci 
dobře uložené obecní peníze.

Starostka
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Obnova další místní pozemní 
komunikace ve Hvozdnici navzdory 
koronaviru zdárně dokončena

Zprávy ze školky

Milí čtenáři, moc ráda vás na tomto místě informuji o skutečnosti, že další pozemní komunikace v obci, tentokrát v její horní okrajové 
části, byla zdárně dokončena. Jedná se o ulici s místním názvem V Amerikách (jako perličku mi dovolte zmínit, že název byl pro někoho 
tak lukrativní, že pár dní po instalaci tabulek s názvem ulice byla jedna z nich odcizena – zřejmě ji má někdo pověšenou v kůlně. Nechali 
jsme vyrobit tabulku novou, která bude během příštích dní pověšena na původní místo). 

I naše školka po více než 2 měsících ožila a na červen se otevřela 1 třída s upraveným 
režimem dne. Návrat do škol obecně nebyl jednoduchý.

Informace Obecního úřadu

Projekt nazvaný „Obnova místní pozem-
ní komunikace – ulice V Amerikách“ byl 
realizován za přispění prostředků stát-
ního rozpočtu ČR z programu Minister-
stva pro místní rozvoj. Celkové náklady 
na tuto akci se vyšplhaly na 2 042 082 
Kč, z toho 1 350 000 Kč činí dotace po-
skytnutá z programu podpory rozvoje re-
gionů uvedeného ministerstva.

S obnovou komunikace se započalo 
již koncem loňského roku, kdy byl nově 
vybudován propustek pod komunikací 
u jejího napojení na silnici Bojanovickou. 

Na konci dubna vznikaly na Minister-
stvu školství metodické návody pro ote-
vření jednotlivých typů škol, které bylo 
nutno převést do konkrétních opatření 
v praxi. Některá hygienická doporučení 
byla velmi obtížně proveditelná. Jedno 
však zůstává pro všechny společné – za-
bezpečit bezpečnost a zdraví dětí, učitelů 
a všech zaměstnanců školy. Harmono-
gram rozvolňování opatření nesmí zna-
menat novou hrozbu epidemie, a proto 
máme omezený režim, abychom plnili 
všechny hygienické podmínky. Dlouho-

Vzhledem k uložení velkého množství 
sítí v trase propustku (mimo jiné velmi 
drahého kabelu s optickými vlákny) se 
společnost Pozemní komunikace Bohe-
mia, a.s., která pro nás ulici opravovala, 
pořádně zapotila. Letos pak pokračovala 
oprava jednak obnovou vodohospodář-
ského zařízení na vodovodním a kana-
lizačním řadu a také části souvisejícího 
příkopu odvádějícího dešťovou vodu. 
Stávající štěrkový povrch byl v délce cca 
300 bm nahrazen povrchem asfaltovým 
poté, co bylo zpevněno a upraveno podlo-
ží podle odborného posudku a projektové 
dokumentace. Povinnost nosit po většinu 
doby stavby roušky situaci stavařům roz-
hodně neulehčila. V červnu byla nová 
komunikace, která je jednosměrná smě-

době plánované akce jako plavání, in-line 
bruslení, výlety, návštěva v ZŠ Davle, di-
vadla, promítání v místním kině, hudební 
pořady a oslava MDD byly zrušeny a o to 
vše naše děti přišly. Tradiční slavnost na 
závěr školního roku a pasování školáků 
proběhne jen jako malá rozlučka. Sna-
žíme se alespoň přispět k dobré náladě 
a pozitivnímu přístupu k životu naším 
„veselým plotem“, který pravidelně zdo-
bíme výtvory a obrázky dětí. Doufáme, 
že přináší radost i všem ostatním ko-
lemjdoucím. Prázdniny klepou na dveře, 

i když letos je vše trochu jiné, než jsme 
byli zvyklí. Spolu s dětmi Vám čtenářům 
Hvozdnického zpravodaje přejeme přede-
vším zdravé prázdniny a pohodové léto.

D. Kobylková, ředitelka MŠZ 
za sociální komisi Hana Kučerová

rem od ulice Bojanovické, zkolaudována 
a ofi ciálně uvedena do provozu. Rychlost 
jízdy zde byla z důvodu hustého osídle-
ní a též s ohledem na četný výskyt dětí 
omezena na 30 km/h. 

Hvozdnické ratolesti si na kolech, od-
rážedlech a bruslích nový povrch náleži-
tě užívají, prosím proto všechny řidiče, 
kteří nově opravenou ulicí V Amerikách 
pojedou, aby byli mimořádně obezřet-
ní a také tolerantní. Přeju všem, kteří 
uvedenou ulici používají, ať jim dlouho 
a dobře slouží. Závěrem mi dovolte po-
děkovat všem obyvatelům opravených 
„Amerik“ za jejich vstřícný přístup a po-
chopení v době rekonstrukce, pan stav-
byvedoucí si spolupráci s místními moc 
pochvaloval.
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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
Ve druhém čtvrtletí roku 2020 
oslavilo své významné životní 
jubileum 13 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty jubilanty, 
kteří vyjádřili souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů.

Josef Menšík 97 roků
Václav Novotný 87 roků
Pavel Novotný 86 roků
Alena Šetinová 84 roků
Naděje Fafejtová 83 roků
Věra Mičanová 80 roků
Marie Bímanová 75 roků
Alena Marková 70 roků
Ladislav Kovařík 70 roků
František Rosenfelder 65 roků
Michal Liška 65 roků

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, či dotazy 
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 stále trvá

Jakkoli je toto opatření nepříjemné, vě-
říme, že může pomoci k ochraně zdraví 
hvozdnických obyvatel. Jakmile to situ-
ace dovolí, osobní návštěvy budou obno-
veny.

Vítání občánků
Mimořádná situace ovlivnila i letošní 
Vítání občánků. Plánovaný květnový 
termín musel být zrušen a bohužel nelze 
s jistotou říct, kdy nám vývoj situace do-

Vývoj situace spojené s šířením koronaviru v Praze a jejím okolí bohužel stále ještě neu-
možňuje obnovit osobní návštěvy u příležitosti gratulací k životnímu jubileu.

volí Vítání občánků uspořádat. Jakmile 
to bude možné, rodiče dětí, kterých se to 
týká, obdrží s dostatečným předstihem 
pozvánku s bližšími informacemi.

O všech změnách Vás budeme informovat 
na webových stránkách Obce Hvozdnice 
nebo zde, na stránkách Hvozdnického 
zpravodaje.

Děkujeme za pochopení.

Kulturní akce
červenec až září 2020

Letní promítání Hvozdnického biografu:
11. 7. od 21:30 hod.
25. 7. od 21:30 hod.
8. 8. od 21:30 hod.

29. 8. od 21:30 hod.
Program promítání bude upřesněn.

19. 9. Oslava 10. výročí otevření MŠ a 100 let 
od otevření školy ve Hvozdnici

26. 9. Hvozdnické posvícení a večerní taneční zábava
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Centrum sociálních 
služeb Hvozdy, o.p.s.

Krátce z minulosti
V nevelké vzdálenosti, pouhých 26 km 
ze středu Prahy, vyrostlo ve třicátých 
letech 20. století mezi Davlí a Štěchovi-
cemi uprostřed lesů nad Vltavou krásné 
rekreační letovisko Hvozdy nad Vlta-
vou. Zde byla následně vybudována vi-
lová kolonie tzv. „Hvozdařů“, kteří zde 
buď stavěli, nebo si prostě pouze koupili 
lesní parcely, které oplotili a užívali si 
přírodní krásy ve vlastním lese s pa-

noramatickým výhledem do dalekého 
kraje horského rázu. Již v roce 1933 zde 
byly lesní parcely prodávány pražskou 
realitní kanceláří a v relativně krátkém 
čase zde bylo v tomto období postave-
no 25 zděných vilek a mnoho dřevěných 
víkendových chat. Přímo do Hvozdů 
byly v této době zřízeny dvě autobu-
sové linky – jedna státní, která jezdila 
z tehdejšího Wilsonova nádraží (dnešní 
Hlavní nádraží v Praze), a druhá soukro-

má autobusová linka jezdící z pražského 
Smíchova.

Najdou se ale zmínky o temnější minu-
losti této oblasti. V padesátých letech mi-
nulého století v době procesu s Rudolfem 
Slánským byla ve Hvozdech internována 
na nějaký čas jeho rodina. V listopadu 
1951, poté co byl Rudolf Slánský zatčen 
jako tzv. hlava protistátního spiklenec-

Pokračování na straně 8
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11. července, 21:30 hod.

Poslední aristokratka
komedie
režie: Jiří Vejdělek 
hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Yvona Stolařová, 
Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek, Pavel Liška a další

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům 
dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 
čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní 
ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté 
jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast 
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti 
spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda 
(Vojtěch Kotek).

25. července, 21:30 hod.

Přes prsty
komedie
režie: Petr Kolečko
hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, 
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová a další

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen 
na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, 
které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce 
co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně 
nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra 
(Jiří Langmajer).

8. srpna, 21:30 hod.

Vlastníci
komediální drama
režie: Jiří Havelka 
hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, 
Pavla Tomicová, Kryštof Hádek a další

Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky 
chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi 
(Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková 
(Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová 
(Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David 
Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) 
s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. 
Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus).

29. srpna, 21:30 hod.

Karel, já a ty
komediální drama
režie: Bohdan Karásek 
hrají: Jenovéfa Boková, Miloslav König, Marie Švestková, Petra 
Nesvačilová, Lukáš Bouzek, Petr Marek, Anna Marie Krušinová a další

Uvěřitelný film o pauze v manželství, stálosti vztahů, empatii a mnoha dalších 
věcech. Inteligentní, přemýšlivá, jemná komedie s Jenovéfou Bokovou 
v hlavní roli. Saša (Jenovéfa Boková) cítí, že se její vztah s manželem Karlem 
(Miloslav König) vyčerpal, a tak od něj na čas odchází. Nachází chvilkový azyl 
u Dušana (Miroslav Faderholz), starého známého, který jim kdysi hrál na 
svatbě. Oba se snaží zorientovat ve svých vztazích a vzájemně jsou si v tomto 
tápání oporou. Celovečerní debut Bohdana Karáska klade důraz 
na přirozenost dialogů i hereckých výkonů.

Letní program
Hvozdnického biografu

Letní promítání s grilováním bude probíhat 
ve venkovním prostranství před hospůdkou U Rybníka.

V případě nepříznivého počasí bude projekce přesunuta do velkého sálu kulturního domu. Změna programu vyhrazena.
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kého centra, byli manželka Josefa Slán-
ská a šestnáctiletý syn Ruda příslušníky 
státní bezpečnosti odvezeni do trampské 
chaty ve Hvozdech. Brzy poté je pře-
stěhovali do větší chaty, kde se shledali 
s dcerou Martou a chůvou Růženou.

V oblasti Hvozdů byl v následujících 
letech vybudován celý oplocený areál, 
který sloužil jako rekreační středisko pro 
tehdejší vysoko postavené politiky ko-
munistického režimu. Velice oblíbeným 
a hojně navštěvovaným byl také prezi-
dentem Novotným.

Po „sametové revoluci“ v roce 1989 
zůstal areál Hvozdů opuštěný v rukách 
státu. V roce 1995 byl založen Speciál-
ní domov mládeže Hvozdy, na který byl 
areál z rozhodnutí parlamentu ČR převe-
den. Později se z domova stala Společnost 
pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, která začala poskytovat pobyto-
vou sociální službu Týdenní stacionář. 
V roce 2008 byly služby rozšířeny i pro 
veřejnost, a to zřízením ambulantních 
sociálních služeb Sociálně terapeutické 
dílny, Odborného sociálního poraden-
ství a Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. V roce 2012 pak došlo 

k dalším změnám. Přibyla nová pobytová 
služba, tzv. Odlehčovací služba pro osoby 
s mentálním a zdravotním postižením 
a v únoru byla založena nová nástupnic-
ká společnost Centrum sociálních služeb 
Hvozdy, o.p.s. Následující rok, na zákla-
dě potřebnosti a v součinnosti s okolními 
základními školami, jsme zaregistrovali 
poslední ambulantní službu Nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež. 

Současnost
V současné době jsou všechny naše služby 
zařazeny do sítě registrovaných poskyto-
vatelů sociálních služeb ve Středočeském 
kraji a Praze. Poskytujeme služby soci-
ální péče, prevence a poradenství. Na-
bízíme dvě sociální pobytové služby 
(Týdenní stacionář, Odlehčovací služba) 
pro osoby s mentálním a zdravotním 
postižením. V areálu se nachází celkem 
pět domků typu OKAL, hlavní budova 
a šest objektů dílen s jejich zázemím. 
Uživatelé našich služeb mohou využívat 
keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, 
skleník, venkovní bazén, hřiště, venkovní 
posezení s ohništěm či venkovní kuželky. 
Součástí areálu je parkoviště před hlavní 
budovou, ve které se nachází kanceláře, 
jídelna, společenská a relaxační místnost. 
Pro naše uživatele pořádáme velkou řadu 
zajímavých akcí, jako jsou různé výsta-
vy, návštěvy kulturních a společenských 
akcí, sportovní události, pobytové zájez-
dy či návštěvy zajímavých míst. 

Sociální služby poskytujeme také 
v detašovaném pracovišti v Multifunkč-

ním centru ve Štěchovicích. Zde se za-
měřujeme na ambulantní a poradenskou 
činnost pro široké spektrum cílových 
skupin, které potřebují podporu, pomoc 
nebo radu, jako jsou např. rodiny s dětmi, 
osoby se zdravotním postižením, senioři 
či děti a mládež. 

Více informací o naší společnosti 
a našich službách se dozvíte na stránkách 

www.css-hvozdy.cz 
nebo v některém z dalších čísel časopisu.
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