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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace Obecního úřadu

ŘÍJEN–PROSINEC 2020 / Číslo 71 / ZDARMA

Milí spoluobčané,
nacházíme se teď všichni v nelehké životní situaci a z vývoje v re-
publice je zřejmé, že si stejně jako na jaře musíme pomoci hlav-
ně sami. Buďte na sebe všichni v maximální možné míře opatrní, 
chraňte sebe a své blízké a věřme, že to nebude dlouho trvat a na 
dnešní dny budeme s  odstupem vzpomínat už jenom jako na zlý 
sen. Když každý z nás udělá to málo, co může, v celkovém součtu to 
bude stačit a snad už brzy bude zase líp. 

Pokud budete potřebovat coko-
liv, s  čím vám může obec pomoci, 
neváhejte se ozvat, kdykoliv, ofi-
ciální úřední hodiny jsou v  těch-
to časech nepodstatná formalita. 
Volejte (724 180 398), pište (obec.
hvozdnice@seznam.cz) a  vězte, 
že se vždycky budeme snažit najít 
způsob, jak váš aktuální problém 
pomoci vyřešit.

Dávejte na sebe pozor, dodržujte 
prosím všechna rozumná bezpeč-
nostní opatření a zůstávejte dobré 
mysli – věřte, že to skutečně pomá-
há.

vaše starostka

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
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ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 
OBCE HVOZDNICE

Obec Hvozdnice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu 
s ustanovením § 19 citovaného zákona

Preambule
Zastupitelstvo obce Hvozdnice v souladu s ust. § 102 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
využití ust. § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnic-
tví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pohřebnictví“) schválilo v souladu s ust. § 19 
zákona o pohřebnictví jako jiné opatření obce Řád veřejného 
pohřebiště obce Hvozdnice, a to na veřejném zasedání konaném 
dne 25. 6. 2020 usnesením č. 9/3/2020.

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

1.  Řád veřejného pohřebiště obce Hvozdnice (dále také jen 
„Řád“) upravuje provozování a správu veřejného pohřebiště 
(dále jen „pohřebiště“) v obci Hvozdnice, ve vlastnictví Far-
ního sboru ČCE v Hvozdnici, nacházejícího se na pozemku 
parc. č. 307/3 zapsaného u Katastrálního úřadu Středočeské-
ho kraje, KP Praha–západ, na LV č. 309, o celkové výměře 2 
302 m2.

2.  Řád se vydává na základě zákona o pohřebnictví, po předcho-
zím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 
ze dne 24. 6. 2020, vydaného pod č.j. 086275/2020/KUSK.

3.  Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infra-
struktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působ-
nosti obce.

4.  Provozovatelem veřejného pohřebiště, stejně jako správcem 
veřejného pohřebiště, je obec Hvozdnice, IČ 00241253, adre-
sa Hvozdnice čp. 160, 252 05, tel. číslo: 311 360 058, e-mail: 
obec.hvozdnice@seznam.cz, webové stránky: www.hvozdni-
ce.eu (dále jen „provozovatel“).

Čl. 2
Působnost Řádu pohřebiště

1.  Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště 
v obci Hvozdnice, k.ú. Hvozdnice, parc. č. 307/3, jehož sou-
částí jsou:

  místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu

  místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
  místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v ur-
nách 

  márnice – budova bez čp./če.
2.  Vnější hranice pohřebiště je vymezena hřbitovní zdí, kovo-

vými vraty a vstupní brankou; k pohřebišti přiléhá parkoviště 
sloužící návštěvníkům pohřebiště.

3.  Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty zajiš-
ťující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných 
úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele 
a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, 
které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště 
nebo nájemce provádějí práce, a pro ostatní veřejnost.

Čl. 3
Rozsah poskytovaných služeb a tlecí doba

1.  Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány zejména tyto 
základní služby:

 a)  nájem hrobového místa
    pro hroby, hrobky
    pro uložení lidských ostatků v urnách
 b)  správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, ze-

leně, oplocení a mobiliáře, údržba páteřních komunikací, 
zpevněných ploch a zeleně,

 c)  vedení předepsané evidence související s provozováním 
pohřebiště,

 d)  zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včet-
ně biologicky nebezpečných, spravování a udržování ob-
jektů na pohřebišti (márnice, studna s užitkovou vodou, 
památníku padlých),

 e)  vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto Řádu,
 f)  zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti ob-

vyklém pro potřeby veřejnosti.
2.  Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány doplňkové 

služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení 
či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako na-
příklad výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 
úprava hrobového místa v dohodnutém rozsahu.
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3.  Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou 
bude provozovatel pohřebiště postupovat podle občanského 
zákoníku (opuštěné německé hroby se na pohřebišti nenachá-
zí).

4.  V souladu s místními zvyky, stanoviskem krajské hygienické 
stanice ze dne  č.j.  je na základě zákona o pohřebnictví tímto 
Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na 
obou pohřebištích tlecí doba v délce minimálně 11 (slovy 
jedenáct) let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů 
hlubokých dva metry/do standardních hrobů hloubených nej-
méně jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku č. 
2003-1-240 ze srpna 2003, který je přílohou Řádu.

5.  Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto 
veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem pro-
vozovatele/správce pohřebiště. Den před uložením lidských 
pozůstatků je potřeba předložit provozovateli/správci kopii 
Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí 
dobu v příloze hřbitovní knihy, a další podklady, které si pro-
vozovatel vyžádá.

Čl. 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, 
způsob a pravidla užívání zařízení
1.  Pohřebiště je místo veřejně přístupné, bez stanovené provoz-

ní doby a uzamykání. Pro případ otevření hlavní brány jsou 
klíče na Obecním úřadu Hvozdnice, tel. 311360058.

2.  Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup 
veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo 
zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulová-
ní s lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, 
náledí, vysoké rychlosti větru apod., pokud nelze zajistit 
bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním 
období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště 
v zájmu zajištění bezpečnosti.

3.  Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze 
v doprovodu dospělých osob.

4.  Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je 
vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání al-
koholických nápojů na pohřebišti.

5.  Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se 
jen s prokazatelným souhlasem provozovatele a za podmínek 
stanovených provozovatelem. Na pohřebišti není dovolena 
jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. 
Chodci mají vždy přednost před vozidly. Na pohřebišti je rov-
něž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, 
koloběžkách, skateboardech apod.

6.  Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně 
a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. 
Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde cho-
vat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat 
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky 
mimo odpadkové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky 
a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení 
k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

7.  Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu 
ze studně, rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhrad-
ních obalech mimo pohřebiště.

8.   Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvě-

covat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti 
vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných přípa-
dech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

9.  Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů včetně dílů hrobo-
vého zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst 
není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen 
pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního 
a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění od-
padu, je nutno toto opatření respektovat.

10.  Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do 
vzrostlé zeleně na pohřebišti, stejně jako sázet nebo odstra-
ňovat zeleň mimo pronajaté hrobové místo.

11.  Provozovatel je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené 
květinové dary příp. jiné předměty z hrobových míst odstra-
nit. 

12.  Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém 
rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel.

13.  Na pohřebišti není dovoleno umístění reklam. 
14.  Na pohřebišti není rovněž dovoleno pořádat prezentační 

akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné 
služby pro nájemce či jimi nabízeného zboží. Všechny pod-
nikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či 
služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této čin-
nosti vůči provozovateli pohřebiště.

15.  Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajiš-
těním řádného provozu pohřebiště jsou povinny tak činit 
v souladu se zákonem o pohřebnictví a s ostatními právní-
mi normami upravujícími takovou činnost, dodržovat tento 
Řád, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště nebo 
s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto Řádu po-
třeba.

Čl. 5
Povinnosti provozovatele pohřebiště

Provozovatel pohřebiště je povinen zejména: 
a)  všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky 

pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa, a to až do na-
plnění kapacity pohřebiště,

b)  umožnit nájemcům užívání hrobových míst, během trvání 
nájmu zajistit k hrobovým místům přístup a zdržet se jakých-
koliv zásahů do hrobových míst, s výjimkou případů, kdy je 
nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště,

c)  zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich 
citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrova-
ných církví, náboženských společností a jiných osob v sou-
ladu s projevenou vůlí zemřené osoby, a pokud se tato osoba 
během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také 
v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 
občanského zákoníku, je-li provozovateli známa,

 a)  vést evidenci související s provozováním pohřebiště v roz-
sahu dle ust. § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané 
knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtis-
ků a jejich svázáním,

 b)  ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny, popřípa-
dě i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního 
řádu obce,

Informace Obecního úřadu

Pokračování na další straně
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c)  vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provo-
zem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje provozovatel 
pohřebiště v zastoupení starostkou obce,

 d)  udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence vol-
ných míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povi-
nen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště 
a evidence volných míst,

 e)  v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně infor-
movat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich 
adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu 
v místě na daném pohřebišti obvyklém,

 f)  v případě rušení pohřebiště postupovat dle ust. § 24 záko-
na o pohřebnictví a bezodkladně ve směru k zúčastněným 
osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost,

 g)  připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, ur-
nová místa apod. Pronajímat tato místa a provádět obno-
vu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem 
o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady 
hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Nikdo 
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený 
prostor,

 h)  zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět 
úklid hlavních cest a údržbu společných zařízení,

 i)  zajišťovat sběr, třídění a likvidaci všech odpadů z pohřebi-
ště,

 j)  písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby 
nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu 
trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto infor-
maci v místě na daném pohřebišti obvyklém nejméně 60 
dnů před skončením sjednané doby nájmu, 

 k)  zabezpečovat služby související s pohřbíváním, exhuma-
cemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, uložení 
uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po 
protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí,

 l)  umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, ne-
zetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohře-
biště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených 
zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

Čl. 6
Nájem a užívání hrobového místa

1.  Nájem hrobových míst se zpravidla sjednává na dobu určitou, 
a to na 15 let.

2.  Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo 
zřídit na najatém místě hrob, hrobku dle podmínek stanove-
ných ve smlouvě o nájmu a v tomto Řádu, v určených místech 
též zřídit urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hro-
bového zařízení (rám, krycí desky), vše v souladu s pokyny 
provozovatele.

3.  Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsaho-
vat určení druhu a rozměry hrobového místa (urnové místo 
o rozměrech 1×1 m2, jednohrob 2×1 m2 nebo dvojhrob 2×2 
m2) a výši nájemného.

4.  K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce 
o nájem povinen poskytnout pronajímateli pohřebiště zejmé-
na tyto údaje:

 a)  jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky 
nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum je-
jího narození a úmrtí, 

 b)  List o prohlídce zemřelého,
 c)  údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifi kace 

jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozů-
statků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich 
exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, 
druhu rakve apod., u lidských ostatků druh a číslo urny,

 d)  záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, 
které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto ne-
mocí nakaženy,

 e)  jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum na-
rození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, 
nebo obchodní jméno, název nebo obchodní fi rmu, sídlo 
a identifi kační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li 
o právnickou osobu,

 f)  datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku 
včetně údajů o změně smlouvy,

 g)  údaje o hrobce, náhrobku a hrobového zařízení daného 
hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, 
není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, 
příjmení, trvalý pobyt, datum narození,

 h)  jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a další kontakty 
na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené 
posloupnosti pokračovat v nájmu.

5.  Nájmem hrobového místa nevzniká nájemci k tomuto místu 
právo vlastnické.

6.  Veškeré změny údajů a skutečností uvedených ve smlouvě 
o nájmu je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
provozovateli pohřebiště.

7.  Nájemní právo k hrobovému místu lze přenést na třetí osobu 
pouze prostřednictvím provozovatele novou smlouvou. Sou-
časně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce 
a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povi-
nen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu 
uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i na-
dále v jeho vlastnictví.

8.  Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při vý-
kopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém 
hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na ne-
zbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu 
§ 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového 
místa nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hro-
bové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit 
ten, kdo ji způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své 
činnosti přibral třetí osobu.

9.  Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu 
hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném 
smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

 a)  nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpra-
vu pohřbívací plochy hrobového místa,

 b)  zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhod-
ným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, 
průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa, jakož i prů-
běžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní ná-
klady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst 
ostatních nájemců a dalších osob,

 c)  odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad 
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z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují es-
tetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty 
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště 
oprávněn tak učinit sám.

10.  Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového 
zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím 
zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce 
neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, 
je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a ri-
ziko nájemce hrobového místa.

11.  Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední 
hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

12.  Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipu-
lovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky 
může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebiště pouze 
s vědomím provozovatele.

13.  Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst 
provedené provozovatelem, tato čísla nepřemísťovat, nepo-
škozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen 
strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřej-
něnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce 
na skončení doby nájmu.

14.  Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po 
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou 
zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem po-
hřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových.

15.  Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude zaevidována do ma-
jetku obce, která je provozovatelem pohřebiště (vizte ust. 
§ 996 občanského zákoníku). Oznámení o novém vlastní-
kovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, 
se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (na 
vývěsce). U opuštěného hrobu se postupuje shodně.

16.  Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před 
ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovi-
tých věcí, v souladu s ust. § 2225 občanského zákoníku při 
skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 
30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zaří-
zení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených 
lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, 
protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostat-
ky nejsou věcí.

17.  Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopel-
něné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového 
místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průbě-
hu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li 
možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do 
společného hrobu téhož pohřebiště.

18.  Při nesplnění odst. 16 je hrobové zařízení umístěno na 
hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního 
důvodu, tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraně-
no, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na 
soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit 
a uskladnit a následně vyzvat vlastníka, ať si zařízení ode-
bere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zaří-
zení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další 
výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné 
překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provo-

zovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu 
nákladů.

19.  Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli da-
rovat písemnou darovací smlouvou.

Čl. 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, 
hrobového zařízení

1.  Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na po-
hřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlast-
ník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím 
souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele za jím 
stanovených podmínek.

2.  Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky urču-
je provozovatel v rozsahu:

 a)  určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh po-
užitého materiálu, minimální hloubku základů, šířku uli-
ček mezi hrobovými zařízeními, způsob uložení zeminy 
a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách 
a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být 
mezi sebou pevně kotveny,

 b)  základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 
cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí 
zasahovat do pohřbívací plochy,

 c)  základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla 
a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí mini-
málně 80 cm,

 d)  základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotove-
ny z dostatečně únosného materiálu odolného proti půso-
bení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, 
kamenného popř. cihlového zdiva,

 e)  zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce 
s rámy sousedních hrobů,

 f)  pohřbívací plocha u všech míst, jakož i uličky mezi nimi 
musí být zachovány podle dispozic provozovatele, 

 g)  stěny čel jednotlivých hrobů musí být vzdáleny od sebe 
nejméně 60 cm, čela hrobů 30 cm,

 h)  při stavbě hrobky je navíc
    nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsad-

bu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým 
místům)

    vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě 
hrobky (tvar, odvětrání, typ terénu a půdy, velikost hrob-
ky)

    navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně 
požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením 
kamenickou fi rmou (základové pasy, beton, výztuže, 
betonové tvárnice) na základě předloženého statického 
výpočtu

    provést uložení přebytečné zeminy a odvoz na skládku, 
dodržování hygienických předpisů a opatření

    zhotovit základové pasy včetně dodržení technologic-
kých postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby

    zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhoto-
vit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění 
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    ukončit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřním za-
krytím stropnicemi a následnou izolací proti povrchové 
vodě

    dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve 
s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontá-
že hrobového zařízení

    obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén
    protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozova-

tele pohřebiště tuto stavbu užívat
3.  Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opra-

vám nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba 
předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li 
tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí, povi-
nen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, smlouvy 
o nájmu a tohoto Řádu.

4.  V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování 
hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájem-
ce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování 
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným pro-
vozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, 
náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je 
nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne 
odvést na určené místo skládky a případně uložit do přísluš-
ného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky 
na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačnímu 
a nesmí být jejich průchodnost omezována. 

5.  Po skončení prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést 
okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci 
znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukon-
čení prací je nájemce povinen nahlásit provozovateli. Spolu 
s tím nahlásí změny hrobového zařízení zakládající povin-
nost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při 
likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

6.  Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové 
zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozova-
telem a nájemcem hrobového místa.

Čl. 8
Ukládání lidských pozůstatků 
a exhumace lidských ostatků
1.  Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lid-

ské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze 
provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, 
který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na 
pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (vizte čl. IX).

2.  Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení 
provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských 
ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním 
dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo 
hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a pře-
voz prováděl, u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, 
který obsahuje údaje shodné s identifi kačním štítkem. Tyto 
dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související 
s provozováním pohřebiště.

3.  V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, 
jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného 

na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo od jiné zmocně-
né osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy 
k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí 
dobu bez nájemce s povinností provozovatele o místo pečo-
vat.

4.  Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelně-
nými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště 
manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu pro-
vozovatele pohřebiště.

5.  Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být ex-
humovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohře-
biště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce 
hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na 
jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provo-
zovatele/správce pohřebiště. Převoz exhumovaných ne-
zpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí 
být předem objednán u provozovatele pohřební služby 
a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového 
místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí 
podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný sou-
hlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. 
Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce 
hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou 
hygienickou stanici.

6.  Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich 
zpopelnění v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individu-
ální žádosti může podle čl. 12 schválit pouze provozovatel 
pohřebiště.

7.  Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štít-
kem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem 
úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

8.  Rakve použité při pohřbívání do země musí být vyrobeny 
z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely 
spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví 
(hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcel-
ku. Taktéž výplně rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze 
z lehce rozložitelných materiálů. 

9.  Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve dřevěné 
z materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které je umístěna polo-
viční zinková vložka, nebo kovové nebo dle ČSN Rakve. 

Čl. 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky 
provozovatelem pohřební služby
1.  Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku 

na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských 
ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud 
provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před 
samotným otevřením hrobu nebo hrobky:

 a)  písemnou žádost vypravitele pohřbu a nájemce hrobu 
o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební 
služby,

 b)  kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem po-
hřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, 
která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

 c)  doklad o oprávnění podnikatelské činnosti v oblasti 
provozování pohřební služby a o oprávněnosti vyko-
návat podnikatelskou činnost technické služby – práce 
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kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského 
rejstříku),

 d)  prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební 
služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použi-
tím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

 e)  osvědčení o získání profesní kvalifi kace hrobník nebo po-
tvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance 
pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

 f)  doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
 g)  návrh na protokolární předání pracoviště před i po pohřbe-

ní včetně fotografi í příslušného hrobového místa před jeho 
otevřením a fotografi e bezprostředně sousedících hrobů.

2.  Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrob-
ku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen 
s Řádem pohřebiště, místními podmínkami a jinými in-
formacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření 
hrobu nebo hrobky.

3.  Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozo-
vatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn 
kdykoli zkontrolovat průběh prací anebo požádat o přerušení 
prací – v takovém případě je zaměstnanec provozovatele po-
hřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

4.  Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního 
pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská 
hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidský-
mi ostatky.

5.  Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu 
nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezpro-
střední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být 
přerušeny hlavní kořeny, pokud je pohřebiště a jeho porost 
v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, deště nebo pokrytí 
povrchu sněhem a ledem.

6.  Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu 
zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

7.  Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky 
provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek 
a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

8.  Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s ote-
vřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. 
Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených 
nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služ-
by.

Čl. 10
Dřeviny a lavičky

1.  Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem pro-
vozovatele. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn 
provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího 
souhlasu provozovatele.

2.  Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce 
odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.

3.  Likvidovat vzrostlou zeleň je přípustné při dodržování zvlášt-
ního předpisu (vizte zákon o ochraně přírody a krajiny).

4.  Všechna trvalá zeleň vysazená na pohřebišti se stává majet-
kem provozovatele pohřebiště.

5.  Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových 
míst a hrobového zařízení provádějí nájemníci nebo podnika-
jící fyzické osoby či právnické osoby nájemcem pověřené. 

6.  Lavičky se mohou instalovat pouze se souhlasem provozova-
tele. Nájemce je povinen udržovat je v řádném stavu. Takové 
lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

Čl. 11
Sankce

Porušení povinností stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zvlášt-
ních právních předpisů.

Čl. 12
Ostatní ustanovení

1.  Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provo-
zování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.

2.  Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájem-
ce místa na pohřebišti, platí fi kce doručení uplynutím posled-
ního dne úložní lhůty u provozovatele poštovních služeb.

3.  Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí starosta nebo po-
věřený pracovník obce. Výjimku z Řádu pohřebiště dle in-
dividuální dohody může na základě odůvodněné žádosti 
schválit provozovatel pohřebiště.

4.  Pokud pohřebiště nebo jeho část, včetně hrobových zaří-
zení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se 
nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu 
válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní 
právní předpisy.

Čl. 13
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu se zrušuje v celém rozsahu 
Hřbitovní řád, který byl vydán Zastupitelstvem obce Hvozdnice 
dne 19. 3. 2004.

Čl. 14
Závěrečné ustanovení

1.  Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým 
dnem následujícím po jeho vyhlášení.

2.  Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce 
Obecního úřadu ve Hvozdnici a současně na úředních des-
kách všech obecních úřadů, které mají s provozovatelem uza-
vřenu dohodu o provozování veřejného pohřebiště podle ust. 
§ 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví, po dobu 15 dnů. 

3.  Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen po celou dobu plat-
nosti tohoto Řádu na pohřebišti na místě obvyklém a dále 
na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup ve 
strojopisně čitelné podobě.

Adéla Krausová
místostarostka obce

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D.
starostka obce
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Nový rok mráz -8°C a celý den drobně 
sněží. Celý leden opravdová zima. Do 
6. ledna mrazy nebyly tak silné. Od 6. 
ledna napadlo 20cm sněhu a byly silné 
mrazy které dosáhly u nás až -26°C. 
Tyto mrazy trvaly až do 20. ledna, pak 
se mrazy zmírnily na -8°C. 26. ledna 
je jen teplota kolem nuly a přes den 
prší. V začátku února nová vlna silných 
mrazů které trvají až do 22.února, pak 
začíná trochu zmírnění mrazů a i sníh 
se pomalu strácí s polích. Začátek jsou 
nové mrazy do -15°C a jsou i sněho 
přeháňky a zima nechce stále ustoupit. 
24.března celý den padá sníh a v pon-
dělí ráno je 20cm sněhu který drží celý 
týden. Teplo začíná koncem měsíce, 
ale noci jsou stále studené. Teprve 5. 
a 6.dubna jsou teploty kolem +20°C 
a také 6.4. první bouřka v tomto roce 
a druhý den se citelně ochladilo. Až do 
18.dubna přeháňky a celkem chladno. 
Od 18.dubna přes den pěkné počasí, ale 
noci jsou stále chladné. Zdálo se, že se 
již hlásí jaro, ale 24.dubna ranní teplota 
kolem nůly a přes celý den sněží. Začá-
tek května deštivé a studené počasí. Po 
10.květnu teplo a teprve začínají kvést 
stromy. 12.května velká bouřka a kru-
pobití. Bouřka se několikrát vracela 
a trvala celou noc. Jak tráva tak i vše 
chce všechno dohonit. Koncem května 
pěkné letní počasí teploty kolem +25°C. 
Zato první týden v červnu se značně 
ochladilo dost často prší ranní teplo-
ty dosahují jen +6°C. Toto počasí trvá 
až do konce měsíce. Noci jsou chladné 
a Medard dodržel své pranostiky. Není 
pomalu dne aby nepršelo. Začátek čer-
vence začíná letní počasí, které s malý-
mi přeprškami trvá celý měsíc. Teprve 
srpen se umoudřuje neprší je pěkně, 
teploty dosahují až +35°C. V měsíci 
srpnu bylo několik bouřek a po bouř-

kách bylo druhý den zase pěkně.  Ne-
celý týden v měsíci září bylo pěkně. 
V druhém týdnu se počasí velmi zhor-
šilo hodně se ochladilo od 7 do 10 září 
se noční teploty pohybovaly od +3°C do 
+8°C. Od 15.září je velmi pěkné počasí 
které trvá až do 20.řína, přes den jsou 
teploty od +20°C do +25°C. Od 21.října 
jsou prvé mrazíky, teplota v noci klesá 
na -3°C až -5°C a přes den je teplota až 
+15°C. Od 15.září vůbec neprší, je veli-
ké sucho! Chladné počasí se přehouplo 
i do měsíce listopadu. V začátku listo-
padu bylo několik dešťových přeháněk. 
8.9.19.listopadu přišlo velmi teplo přes 
den dosahovala teplota až +17°C, ale 
další dny se rychle ochladilo. 15.listo-
padu napadal první sníh. Napadlo 15cm 
sněhu který byl velmi vlhký. Každý den 
sněhu přibývalo a i mrazy se stupňova-
ly a kolem 20.listopadu byl mráz -10°C. 
Sněhu bylo již 30cm a zdálo se, že zima 
se již udrží. 1.prosince se začíná oteplo-
vat a během 5 dnů nebylo po sněhu ani 
památky. Přes den se pohybuje teplota  
kolem +12°C. Tímto táním pole i za-
hrady dostaly pěknou vláhu po tak su-
chém podzimu. Toto počasí trvá až do 
konce roku. Jen o vánočních svátcích 
byly slabé noční mrazíky tak, že nebylo 
tolik bláta, ale přes den se pohybovala 
teplota kolem +10°C.

Tuhé mrazy zastavily veškerou práci na 
polích i v samotném družstvu. Traktory 
jsou používány na odstraňování sněhu 
a různé převozy do živočných stájí. 
18.1. proběhlo školení všech členů JZD 
o civilní ochraně v kulturním domě ve 
Hvozdnici. 21.února se koná výroční 
členská schůze JZD ve Velké Ledčici. 
Na této schůzi byla zhodnocena práce 
družstva za rok 1984. V roce 1984 bylo 
sklizeno po hektaru 47q pšenice. I na 

Kronika 
obce 1985

rok 1985 jsou vytyčeny plány rostlin-
né a živočišné výroby. Zatím i únorové 
mrazy zamezují práci na polích. Bude 
se co dohánět když se všechny práce 
takto spožďují. Práce na polích začíná 
až po půli měsíce března. Začíná se 
s přihnojováním a smykováním všech 
polích na farmě Hvozdnice. Na polích 
ke kříži je nasetý hrách. Pod ,,žižko-
vem“, na okrouhlí a i pod hřbitovem 
je též naset hrách. Tato plodina dobře 
sešla a čeká se jak dopadne sklizeň. 
Pod hřbitovem a žižkovem je hrách 
sekán ke krmení. Je to velmi hodnotné 
krmivo. Jen ke kříži je sekáno na zrno. 
Dost zrna zůstalo po kombajnech ještě 
mohl být výnos hrachu vyší. 20.červen-
ce začíná JZD se žněmi, seká ozimní 
ječmen nad Malou Ledčicí. Tento ječ-
men byl za týden pokosen a výnos po 
jednom hektaru byl 60q. Žňové práce 
byly dokončeny 17.srpna. Na všech 
honech byly výnosy 54q po hektaru. 
5.září byla schůze od 13.hodin a dožin-
ková slavnost v restauraci ,,Na Kocábě“ 
ve Velké Ledčici. Byli vyhodnoceni 
nejlepší kombajnéři a pracovníci kteří 
se podíleli na žňových pracích. Pěkné 
počasí umožňovalo traktoristům vše 
připravit k setí a zasít všechny ozimy. 
Brambory pro své členy mělo JZD za-
sázeno na farmě Senešnice. JZD začalo 
s vyoráváním brambor 28.září a pokra-
čovalo i 29. Brambory si musí každý 
člen vybrat sám. Příděl na každého 
člena 4q a 1q musí každý člen vybrat 
pro důchodce. Pokračování ve vybírá-
ní bylo 5.a 6.října. Zaseté obilí dobře 
neschází, od 15.září vůbec nezapršelo. 
Nebýt ranní mlhy tak snad by vůbec 
obilí nezešlo. Na farmě ve Hvozdnici 
byly zorány všechny luka a pastviny 
a zaset zimní ječmen. I hony kolem 
Hvozdnice jsou zasety zimním ječme-
nem a pšenicí. Tím, že se zima při-
hlásila tak brzy zastavila se práce i na 
polích. Zůstala orba a příprava na jaro. 
Traktory JZD zapřáhly odhrnovače na 
sníh a pomáhaly tak ke sjízdnosti na-
šich cest. Jelikož dobré prosincové pod-
mínky dovolují práci na polích proto 
se nezahálelo, a všechny práce jsou 
dokončeny už 20.prosince. Tento drn 
také zasedá sbor zástupců kde hodnotí 
práci skoro již skončeného roku. Přesné 
hodnocení bude až při výroční členské 
schůzi.
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15.února první zasedání MNV v tomto 
roce. Hlavní referát a pořad schů-
ze přednesl předseda s.Fafejta. Další 
zprávy přednesli předsedové komisí. 
O hospodaření MNV za uplynulý rok 
přednesl s. Kulhavý a nastínil rozpočet 
na rok 1985. Neradostnou zprávu ne 
však uplně ofi ciální přednesla předsed-
kyně školské a kulturní komise s.Šťast-
ná, že v naší obci se má uzavřít škola. 
Byl to šok pro přítomné poslance i ob-
čany. Rada národního výboru spolu se 
složkami vypracuje zprávu o významu 
naší školy a škola se zavírat nebude. 
Rada místního národního výboru spolu 
se složkami NF provádí sběr železného 
šrotu. Tento sběr dopadl dobře, byl na-
ložen celý vagon šrotu. V měsíci červnu 
se sečou příkopy kolem silnic od Slou-
pu až Bojanovicům. 21.června se koná 

plenární zasedání na kterém se bilancu-
je půl roku práce MNV, zprávu podá-
vají všechny komise o své práci. Dále 
se rada MNV zabírá zavřením školy. 
O této věci rozhodne až rodičovské 
sdružení, které se má konat poslední 
týden v červnu. 30.srpna se koná ple-
nární zasedání MNV. Účast na tomto 
zasedání byla velmi dobrá, byl pro-
jednán plán práce a jeho plnění. Dále 
byly uděleny odznaky ke 40.výročí 
osvobození naší vlasti sovětskou armá-
dou s .Žaludovi Josefu za dlouholetou 
činnost pro veřejnost a za dobrou práci 
s. Nedomelovi Janu za dobrou práci ve 
straně byl OVKSČ čestným uznáním s. 
Krása Theodor. 26.října další veřejné 
plenární zasedání byla účast občanů jen 
průměrná. Byla zhodnocena práce za ¾ 
roku. Bylo vytýkáno poslancům, že se 

nezúčastňují schůzí rady ani plenární-
ho zasedání. Byl zpracován plán práce 
na období 1986-1990. Dále se projed-
návala závada všech vod v naší obci. 
Všechny vody v našich studnách jsou 
závadné a nepitné, příčina velký obsah 
dusičnanu. 20.prosince se koná posled-
ní plenární zasedání v tomto roce. Byla 
zhodnocena práce za celý uplynulý rok 
a vytýčené úkoly na rok 1986. V příš-
tím roce bude mít místní národní výbor 
hodně práce bude třeba dokončit všech-
ny úkoly které byly stanoveny volebním 
programem.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Dokončení příště. 

Lenka Salomonová – 
kronikářka obce

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. 

Narozeniny
Ve třetím čtvrtletí roku 2020 oslavilo své 
významné životní jubileum 15 našich 
spoluobčanů. Dále uvádím pouze ty jubi-
lanty, kteří vyjádřili souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů.

Jaroslav Vrňák 91 roků
Slávka Marešová 90 roků
Jana Svobodová 87 roků
Jarmila Hrubá 83 roků
Bedřich Pilát 80 roků
Milan Moudrý 80 roků
Karel Uhlíř 75 roků

Protože vývoj situace spojené s šířením koronaviru v České republice stále neumožňuje obnovit osobní návštěvy u příležitosti gratulací k 
životnímu jubileu, jubilanti dotčení tímto opatřením dostávají do své poštovní schránky Dárkovou poukázku na nákup zboží v prodejně 
smíšeného zboží ve Hvozdnici.

Jana Šimáčková 70 roků
Vladimír Zábrodský 70 roků
Pavel Absolon 70 roků
Vladimír Obermajer 70 roků
František Věchtík 65 roků

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 oslavili 
své významné životní jubileum: 

Svatava Audová 65 roků
Luděk Krása 65 roků

Souhlas se zveřejněním osobních údajů 
jsem získala až po uzávěrce minulého 
vydání hvozdnického Zpravodaje.

Všem gratulujeme a přejeme hodně 
zdraví, štěstí a optimismu do dalších let.

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

Úmrtí

Budete slavit jubileum a chcete se do-
mluvit na termínu gratulace nebo máte 
nějaké připomínky, či dotazy k práci 
sociální komise? Neváhejte se spojit s 
některou z členek sociální komise, kte-
rými jsou: Hana Kučerová, Alena Šťast-
ná, Helena Rohrbachová, Eva Bendová, 
Magda Vodičková, Romana Kruchová, 
Pavla Věchtíková a Helena Aubrechtová. 
Děkujeme.
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Oslava 10. výročí otevření 
MŠ Hvozdnice a 110 let 
od otevření Obecné školy
Oslava 10. výročí od otevření MŠ, ale také 110 let od otevření Obecné školy ve Hvozdnici byla původně plánována na termín 30. 5. 2020 
a měla být spojena s dětským dnem. Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s Covid-19 byla akce v daném termínu zrušena a přesu-
nuta na termín 19. 9. 2020. Ani v tomto termínu jsme však nemohli realizovat oslavy dle zamýšleného programu, kterým bylo slavnostní 
zahájení v prostorách naší mateřské školy, vystoupení dětí v podobě pásma říkanek a písniček, výstava fotografií a zejména prohlídka 
prostor MŠ. Z tohoto důvodu jsme zatím připravili alespoň část akce, a to výstavu věnovanou oběma výročím a z bezpečnostních důvodů ji 
přesunuli z prostorově omezených místností v rámci budovy MŠ do větraných prostor malého sálu Kulturního domu. 

Společenská rubrika
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Výstava byla slavnostně zahájena 19. 9. 
2020 v 15:30 hod. za účasti omezeného 
počtu hostů; dalším návštěvníkům, ať 
už našim občanům, či dalším zájemcům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, bude vý-
stava zpřístupněna v otevírací době hos-
půdky U Rybníka anebo po předchozí 
telefonické dohodě s Obecním úřadem ve 
Hvozdnici, a to až do 31. 12. 2020. 

Samotná výstava je koncipována do tří te-
matických celků, kde můžete shlédnout:
•  dobové fotografi e a výtažky z kroni-

ky Obecné školy, která byla otevřena 
v roce 1910

•  fotografi e z rekonstrukce budovy, 
která započala v září 2009 a byla do-
končena v červenci 2010, díky čemuž 
mohla být dne 1. září 2010 slavnostně 
otevřena Mateřské škola ve Hvozdnici 

•  současná podoba MŠ Hvozdnice 
a práce dětí ze školky malované k pří-
ležitosti tohoto výročí

Velké poděkování patří zřizovateli ma-
teřské školy obci Hvozdnice, tehdejší-
mu starostovi Ing. Václavu Hromádkovi 
a obecnímu zastupitelstvu a také všem 
sponzorům a dárcům z řad občanů a ro-
dičů našich dětí. 

Díky společnému úsilí tak budova opět 
slouží dětem – NAŠÍ MLÁDEŽI.

Poděkování patří také všem, kteří se na 
přípravě výstavy podíleli.

Akce nazvaná Oslava 10. výročí ote-
vření MŠ Hvozdnice je pořádána za fi -
nančního přispění Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof.

Společenská rubrika

Kulturní akce
ve Hvozdnici v roce 2020

Letošní rok začal jako obvykle Discoplesem PFA a Tradičním hasičským bálem a až do začátku 
března nic nenasvědčovalo tomu, že nebudeme moci realizovat všechny akce a společenská 
setkání, která jsou tradiční součástí kulturního života v naší obci. Kvůli omezením souvisejí-
cím s epidemií Covid-19 jsme všechny jarní akce od pálení čarodějnic po Hry bez hranic mu-
seli zrušit. 

Na konci června jsme se zaradovali, že je vše za námi, a pustili se do plánování a příprav 
dalšího kulturního dění. Po vydařeném letním promítání Hvozdnického biografu přišla další 
aktuální omezení a my jsme opět v situaci, kdy musíme plánované akce výrazně omezit či 
zrušit. Odnesla to v prvé řadě oslava výročí 10 let od znovuotevření MŠ a 110 let od založe-
ní Obecné školy, která byla omezena pouze na výstavu zaměřenou na historii, rekonstrukci 
a současnost života této budovy. A jako druhé v pořadí následovalo „Hvozdnické posvícení“, 
kde byla již na začátku zrušena večerní zábava a pár dní před konáním i celý průvod hudeb-
níků obcí, což nás velmi mrzí, ale za těchto okolností to nelze jinak.

A protože se objevují další omezení spojená s coronavirovou epidemií, která se budou 
zřejmě stupňovat, nepřinášíme nyní žádné další konkrétní plánované akce. Pokud situace 
dovolí a budeme moci nějaké hromadné setkání připravit, budete o tom informováni pro-
střednictvím informačních tabulí, webových a facebookových stránek a případně i letáčků 
do poštovních schránek. Věříme, že to bude brzy…

Přejeme vám všem hezký podzim a závěr roku plný zdraví a životního optimismu.

Za kulturní komisi Markéta Vodičková 
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Hvozdnický biograf
Letošnímu promítání štěstí zrovna nepřálo. Přestože jsme měli termíny naplánované a filmy vybrané, zasáhla vyšší moc a seslala nám 
Covid-19, který byl příčinou omezení kulturních akcí v celé České republice. Jakmile se situace uklidnila a došlo k rozvolnění opatření, 
rozhodli jsme se vám zpestřit letní dny, a tak jsme termíny prázdninového promítání trochu „zahustili“. Nabídli jsme vám čtyři snímky – 
Poslední aristokratka, Přes prsty, Vlastníci a Karel, já a ty. 

Společenská rubrika

Poslední zmíněný snímek jsme operativ-
ně přesunuli do velkého sálu Hospůdky 
U Rybníka, neboť v dešti, který celý den 
zaléval Hvozdnici, by nikomu příjemně 
nebylo.  Při ostatních snímcích nám však 
počasí přálo, a tak jsme si užili skutečné 
letní promítání ve venkovním prostředí 
před naší hospůdkou s rybníkem za zády 
a těšili se tak velké divácké návštěvnos-
ti. O spokojenost ze stráveného večera se 
navíc postaral náš ministánek, kde jsme 
nabídli nějaké ty laskominy z grilu a pří-
padně nějaký drink v hospůdce.

Ohledně volby fi lmů jsme odkázáni na 
to, co nabízí trh, co je pro nás dostupné 
a co nového se v posledních letech na-
točilo. Nemáme ambice být multikino. 
Našim cílem je vyhledávat fi lmy spíše 
oddechové, komediální a pokud možno 
české (což není podmínkou). Hlavním 
naším cílem však je, abyste na naše pro-
mítání chodili rádi. Nebráníme se tedy 
vašim námětům na fi lmy, které byste 
u nás rádi viděli. V případě, že bude 
zájem o daný titul větší, fi lmový distribu-
tor nám ho uvolní a bude v našich mož-
nostech snímek přenést na plátno, není 
důvod vám požadavek nesplnit. Snažíme 
se vybírat podle recenzí a upoutávek. Ne 
vždy však uspokojíme každého diváka, 
což ani nelze. Přesto z vašich ohlasů vní-

máme založení a provozování „Hvozd-
nického biografu“ jako vydařený nápad, 
který si našel své místo v kulturním živo-
tě ve Hvozdnici. 

Své podněty a nápady na promítání 
v našem biografu můžete zasílat na adre-
su: bio.hvozdnice@seznam.cz

Děkujeme vám všem, kteří na promí-
tání chodíte, a také za vaše dobrovolné 
příspěvky, které přispívají jednak na 

provoz kina, ale i na zajištění realiza-
ce, občerstvení a dalších nákladů spo-
jených s pořádáním kulturních akcí 
v naší obci.

A co dál?
Podzim ťuká na dveře a my už pro vás 
plánujeme další kulturní zážitky. Jelikož 
se ale objevují další omezení spojená 
s pandemií coronaviru, která se budou 
zřejmě stupňovat, nevíme, kdy bude-
me moci naše plány uskutečnit. Věříme 
však, že vše brzy odezní a svět se vrátí 
do standardních kolejí a budeme se zase 
moci naplno věnovat společným rados-
tem a trachtacím.

Rád bych poděkoval všem, kteří si najdou 
čas a účastní se našich akcí. Velký dík 
také patří všem, kteří pomáhají s přípra-
vami promítání, grilováním, sháněním 
fi lmů, promítáním, distribucí, … a vůbec.

Za kulturní komisi
Martin Smažík
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Mezi nejvýraznější úspěch dosavadní sezóny patří bezesporu 
1. místo kategorie mladších žáků, ročníku 2008, v nejvyšší žá-
kovské lize v ČR, české lize žáků. Ročník 2008 se o první místo 
utkal s významným pražským týmem FK Dukla Praha a zápas 
zvládl naprosto fantasticky, kdy svého soupeře rozstřílel v po-
měru 10:3.

Dalším úspěchem je umístění našich dorostů, které se pohy-
bují v horních patrech tabulky středočeského krajského přeboru.

Přejeme našim fotbalistům mnoho dalších úspěchů a jen dou-
fáme, že vyšší moc nechá naše hráče dodělat tak dobře rozděla-
nou práci až do konce.

Povltavská fotbalová 
akademie – MLÁDEŽ
Začal nám nový ročník mládežnického fotbalu. Sezóna 2020/2021, plná koronavirových opatření, se pro naši mládež vyvíjí nadmíru 
dobře, a my se tak můžeme radovat z velmi dobrých výsledků a postavení v tabulkách jednotlivých kategorií.

Sport

Každý bude hrát své soutěže na svých 
stadionech. Muži A (Štěchovice) budou 
nastupovat k zápasům v ČFL na stadio-
nu ve Štěchovicích, Muži B (Hvozdnice) 
k zápasům středočeského krajského pře-
boru na stadionu ve Hvozdnici a Muži C 
(Měchenice) k zápasům okresního pře-
boru Prahy-západ na stadionu v Měche-
nicích. Mládež PFA bude hrát na různých 
stadionech, má celkem 10 mládežnic-
kých mužstev. V rámci okresu tak vznikl 
velmi silný klub, který disponuje širokou 
mládežnickou základnou.

Mužstvo PFA B působící na hřišti ve 
Hvozdnici („Šakalíci“) nerozehrálo svou 
soutěž vůbec špatně, alespoň v porov-
nání s předchozími ročníky. Po osmi 
odehraných utkáních je na našem kontě 
pět vítězství a tři porážky, z nichž mrzí 

zejména ta na hřišti Tuchlovic (2:3), kdy 
jsme v poločase vedli 2:0 a přesto odjíž-
děli po špatném výkonu bez bodu. Kádr 
se podařilo udržet, a navíc jsme ještě 
posílili v podobě zkušeného hráče Petra 
Tlustého s 280 zápasy v první a druhé 
lize. Další výhodou spojení výše uvede-
ných klubů je i možnost využít hráče bý-
valých Štěchovic (nyní PFA A), což jsme 
s potěšením již několikrát přivítali.

Další drobnou změnou, co se areálu 
fotbalového hřiště ve Hvozdnici týká, 
je změna nájemce fotbalové hospůdky 
„U Šakala“. Po několika letech, kdy se 
o své štamgasty starala Daniela Fafejtová 
alias Dádula, se tohoto úkolu chopil hráč 
našeho mužstva Jakub Hromádka, neboli 
Hoppa mladší, jenž pracoval v „předcovi-
dové“ době v několika pražských barech 

„Nový mezník“ 
v historii hvozdnické kopané
Zástupci fotbalových klubů TJ Štěchovice, SK Hvozdnice a TJ Sokol Měchenice se dohodli, 
že od nového soutěžního ročníku 2020/21 budou své mistrovské zápasy hrát pod hlavič-
kou POVLTAVSKÉ FOTBALOVÉ AKADEMIE, která již několik let funguje v rámci mládežnic-
kých soutěží. V průběhu května došlo ke schválení tohoto projektu ze strany FAČR a ke 
sloučení práv soutěží všech čtyř fotbalových klubů.

a restauracích. Neměla by mu tedy práce 
s žíznivými a hladovými hosty činit 
problémy . V nabídce naleznete čepo-
vaný Radegast Rázná desítka, Plzeňský 
Prazdroj a občas zkouší nabídnout svým 
hostům i nějaký ten pivní speciál. Na své 
si přijdou i příznivci vinného moku a če-
pované limonády. O teplých víkendech se 
u bistra griluje (hamburgery, masíčko, či 
klobásky) a když přijde chuť na utopen-
ce, či nakládaný hermelín, můžete využít 
i těchto pochutin. 

Takto vypadá otevírací doba, která se 
v současnosti může měnit zejména v zá-
vislosti na vládních opatřeních.

Pokračování na další straně
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SportSport

Tabulka starší dorost: 
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR

Tabulka mladší dorost: 
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 FC VELIM 10 8 1 1 50:16 25

2 FK Bohemia Poděbrady 9 7 2 0 35:11 23

3 FK Králův Dvůr 9 6 2 1 26:14 20

4 FK Říčany, spolek 9 6 1 2 30:21 19

5 SK POLABAN Nymburk, z.s. 9 5 2 2 29:12 17

6 Povltavská FA 8 5 2 1 30:20 17

7 FK Brandýs - Boleslav, o.s. 10 5 2 3 26:29 17

8 Mnichovohradišťský SK 9 5 1 3 47:27 16

9 SK Kosmonosy 10 4 1 5 29:21 13

10 TJ Kunice 9 4 1 4 21:23 13

11 Sokol Hostouň 9 3 3 3 20:21 12

12 TJ Baník Švermov 10 2 4 4 16:21 10

13 Sparta Kutná Hora 8 2 3 3 18:15 9

14 FK Kralupy 1901, z.s. 9 2 0 7 17:30 6

15 SK UNION Čelákovice 8 1 2 5 10:21 5

16 FC Mělník 8 1 2 5 17:37 5

17 FK PŠOVKA MĚLNÍK 8 1 1 6 10:22 4

18 FK Lety 9 1 1 7 17:51 4

19 SK Slaný 9 1 1 7 10:46 4

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 SK Slaný 10 7 1 2 33:18 22

2 SK POLABAN Nymburk, z.s. 9 7 0 2 40:8 21

3 TJ Kunice 9 7 0 2 35:12 21

4 FK Říčany, spolek 9 7 0 2 27:11 21

5 TJ Baník Švermov 10 7 0 3 33:21 21

6 Povltavská FA 8 6 2 0 37:12 20

7 FC VELIM 10 6 1 3 34:18 19

8 SK Kosmonosy 10 6 0 4 26:14 18

9 FK Bohemia Poděbrady 9 5 2 2 36:17 17

10 SK UNION Čelákovice 8 5 0 3 23:17 15

11 FC Mělník 8 3 1 4 29:27 10

12 FK Kralupy 1901, z.s. 9 3 1 5 27:31 10

13 Mnichovohradišťský SK 9 3 1 5 24:30 10

14 FK Brandýs - Boleslav, o.s. 10 3 0 7 12:38 9

15 Sokol Hostouň 10 2 1 7 13:32 7

16 Sparta Kutná Hora 9 1 2 6 13:25 5

17 FK PŠOVKA MĚLNÍK 8 1 1 6 9:33 4

18 FK Králův Dvůr 10 1 0 9 7:50 3

19 FK Lety 9 0 1 8 12:56 1

Tabulka starší žáci: 
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR

Tabulka mladší žáci:
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Český lev - Union Beroun 6 6 0 0 53:4 18

2 TJ Unhošť 7 5 2 0 37:10 17

3 MFK Dobříš 6 5 1 0 31:8 16

4 SK Hořovice 6 5 1 0 23:3 16

5 SK Slaný 8 5 1 2 24:14 16

6 Povltavská FA 8 4 2 2 33:11 14

7 SK Rakovník 7 4 0 3 24:18 12

8 TJ Baník Švermov 8 4 0 4 25:45 12

9 SK SPARTAK Příbram 6 2 3 1 15:11 9

10 SK Lhota 7 2 1 4 17:27 7

11 TJ Viktoria Vestec 6 2 0 4 8:19 6

12 SK Rapid Psáry 8 1 2 5 20:40 5

13 TJ Slovan Velvary 8 1 2 5 18:44 5

14 Sokol Hostouň 7 1 1 5 17:29 4

15 TJ TATRAN SEDLČANY 6 1 0 5 6:29 3

16 Fotbalový klub Králův Dvůr z.s. 8 0 0 8 13:52 0

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Povltavská FA 8 8 0 0 90:14 24

2 SK Rapid Psáry 8 7 0 1 60:30 21

3 Český lev - Union Beroun 7 6 0 1 48:7 18

4 TJ Slovan Velvary 8 5 1 2 32:29 16

5 TJ TATRAN Rakovník 7 5 0 2 21:13 15

6 MFK Dobříš 7 5 0 2 19:17 15

7 Fotbalový klub Králův Dvůr z.s. 7 4 0 3 26:20 12

8 TJ Viktoria Vestec 6 3 1 2 26:23 10

9 TJ Baník Švermov 8 3 1 4 32:54 10

10 SK SPARTAK Příbram 7 3 0 4 36:30 9

11 SK Rakovník 7 3 0 4 22:36 9

12 SK Hořovice 7 2 1 4 24:26 7

13 SK Slaný 8 2 1 5 31:41 7

14 TJ TATRAN SEDLČANY 7 1 0 6 16:31 3

15 TJ Unhošť 7 1 0 6 15:43 3

16 SK Lhota 8 1 0 7 13:67 3

17 Sokol Hostouň 7 0 1 6 13:43 1

Pokračování ze strany 15
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Tabulka ročník 2008: ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ

Tabulka starší přípravky: 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

Tabulka starší přípravky B: OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

Tabulka mladší přípravky: 
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK

Tabulka ročník 2009: ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Povltavská FA 7 6 0 1 91:23 18

2 FK DUKLA Praha 6 5 0 1 77:21 15

3 FA Jablonec 7 5 0 2 59:18 15

4 FC SLOVAN LIBEREC - mládež 7 5 0 2 63:26 15

5 SK Motorlet Praha 6 5 0 1 62:28 15

6 Viktorka Žižkov 7 5 0 2 64:44 15

7 SK Roudnice nad Labem 7 3 0 4 24:38 9

8 FC Sellier & Bellot Vlašim 7 3 0 4 28:53 9

9 FK Admira Praha 7 2 2 3 21:45 8

10 ABC Braník fotbal 7 2 0 5 29:58 6

11 FK Varnsdorf 7 2 0 5 29:73 6

12 SK Benešov 6 1 1 4 15:49 4

13 FC Háje Jižní Město 7 1 1 5 30:82 4

14 Sportovní klub Střešovice 1911 6 0 0 6 17:51 0

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Povltavská FA A 5 5 0 0 160:48 15

2 Jesenice A 5 3 0 2 180:129 9

3 Vestec A 4 2 0 2 82:67 6

4 Psáry 5 1 1 3 72:140 4

5 Hostivice 4 1 0 3 71:85 3

6 Dolní Břežany 3 0 1 2 19:115 1

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Průhonice 4 4 0 0 45:17 12 0 0

2 Dolní Jirčany 5 4 0 1 39:24 12 0 0

3 Zvole 5 3 1 1 67:19 10 0 0

4 Povltavská FA B 5 2 1 2 28:33 7 0 0

5 Jílové/Kamenný Přívoz 4 2 0 2 26:24 6 0 0

6 Vestec B 4 1 0 3 21:28 3 0 0

7 Hradištko 4 1 0 3 19:35 3 0 0

8 Zlatníky 5 1 0 4 20:41 3 0 0

9 Jesenice B 4 1 0 3 14:58 3 0 0

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Povltavská FA A 12 10 1 1 86:27 31

2 Vrané 12 7 0 5 64:55 21

3 Povltavská FA B 12 5 1 6 47:46 16

4 Zvole 12 1 0 11 29:98 3

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 FK DUKLA Praha 6 6 0 0 95:4 18

2 FC SLOVAN LIBEREC - mládež 7 6 0 1 94:27 18

3 SK Benešov z.s. 6 6 0 0 45:23 18

4 ABC Braník fotbal 7 5 0 2 38:28 15

5 FC Sellier & Bellot Vlašim 7 5 0 2 52:43 15

6 Viktorka Žižkov 7 4 0 3 67:36 12

7 FA Jablonec 7 3 0 4 54:37 9

8 SK Roudnice nad Labem 7 3 0 4 25:45 9

9 SK Motorlet Praha 6 2 0 4 19:54 6

10 FC Háje Jižní Město 7 2 0 5 42:85 6

11 Povltavská FA 7 1 1 5 30:56 4

12 FK Varnsdorf 7 1 1 5 22:59 4

13 FK Admira Praha 7 1 0 6 38:75 3

14 Sportovní klub Střešovice 1911 6 1 0 5 34:83 3

Sport
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Tipy pro volný čas

Nádherné podzimní dekorace 
vytvoříte za pár minut! 
Zkuste věnce i krmítka
Dny se začínají krátit, slunce už dávno tak nehřeje a podzim se nezadržitelně blíží. Pokud tohle období nepatří k vašim nejoblíbenějším, 
zkuste na něj vyzrát! Vyrobte si krásné podzimní dekorace, které ozdobí domov, potěší vaše oči a zaženou každý splín. Připravte si věnce 
na dveře či jídelní stoly nebo vyrobte dekorativní květy z barevných podzimních listů! 

Podzimní věnec z barevných listů 
a novin
Už dávno jsou pryč doby, kdy se věnce 
zdobily a věšely na dveře jen před vánoč-
ními svátky. Dnes jsou moderní v kaž-
dém ročním období, a vy se můžete při 
jejich výrobě náležitě kreativně vyřádit. 
A že bydlíte v bytě, kde váš skvost na 
dveřích skoro nikdo neuvidí? Nezoufej-
te, věncem můžete ozdobit třeba i jídelní 
stůl.

1)  V květinářství nebo obchodě s hobby 
potřebami si kupte polystyrenový 
nebo kruh na věnec.

2)  Vezměte staré noviny, nastříhejte je na 
menší čtverce a stočte je do kornoutu. 
Můžete je slepit, nebo sešít sešívačkou 
tak, aby se nerozpadly.

3)  Jejich špičku pak ohněte začněte je 
jeden po druhém lepit na kruh. Po-
stupujte od jeho vnější části k vnitřní 
a lepte je těsně vedle sebe.

4)  Až jimi bude kruh pokrytý, vložte do 
některých kornoutů čerstvě opadané 
barevné listí. Podzim vás už nerozho-
dí!

Podzimní dekorace na stůl

Čekáte návštěvu a chcete, aby všechno 
bylo perfektní? Vsaďte na jednoduchou 
dekoraci, která krásně ozdobí stůl nebo 
komodu. Pokud nemáte zahradu s vlast-
ními zásobami, vyrazte na podzimní 
výlet a nasbírejte si suché květiny nebo si 
je pořiďte v obchodě s hobby potřebami. 
Dnes už jsou naštěstí běžně k dostání.

1)  Zahrajte si na aranžéry a vytvořte 
z nich jednoduchou kytici, kterou po-
ložte na stůl.

2)  Přidejte obyčejnou mísu, do které 
vložte světýlka na baterky a několik 
malých umělých dýní.

3)  Pokud je nemáte, vystačíte si i s ba-
revným listím, kaštany, ořechy nebo 
třeba čerstvými šípky. Celý stůl se tak 
dokonale rozzáří.

Svíčky z dýní
Dalším skvělým nápadem, jak rozsvítit 
domov v chmurných dnech, je pomocí 
třpytivých svíček z dýní. Možná si říká-
te, že je jednodušší si jich pár obyčejných 
koupit, ale věřte nám, že tyhle kousky na-
dělají mnohem víc parády!

1)  Vyrazte na trh pro menší dýně a doma 
jim odkrojte vršek.

2)  Pečlivě je vydlabejte.
3)  Pokud schováváte zbytky starých sví-

ček, které je vám líto vyhodit, tím lépe 
pro vás. Rozehřejte je ve vodní lázni 
a knoty vyhoďte.

4)  Do připravených dýní vložte nové 
knoty a zalijte je rozpuštěným vos-
kem. Knoty přivažte na špejli a po-
ložte ji na vršek dýně tak, aby zůstaly 
rovné a uprostřed.

5)  Vosk bohatě zasypte třpytivými glitry. 
Po ztuhnutí vosku naaranžujte dýně 
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Tipy pro volný čas

třeba na okenní parapet a zapalte. Váš 
domov báječně rozsvítí a dokonale 
provoní.

Zdroj:
https://living.iprima.cz/bydleni/inspira-

ce-nadherne-podzimni-dekorace-pro-
-vas-domov-vytvorte-si-je-za-par-minut

Podzimní věnec z kaštanů, 
skořápek a barevných listů

Hnědých kaštanů se v parcích povaluje 
ještě stále dost, tak si je nasbírejte nejen 
do kapsy pro štěstí i pro pevné zdraví po 
celou zimu, ale vytvořte si z nich i deko-
rační věnec na dveře. 

Co budete potřebovat:
  polystyrenový nebo slaměný základ 

na věnce
  krepový papír
  nůžky
  tavnou pistoli
  brusný papír
  ořechy
  louskáček na ořechy
  papírový nebo lýkový provázek
  barevnou jutovou stuhu
  umělé nebo přírodní větvičky s listy

Jak budete postupovat při výrobě:
1)  Pokud použijete polystyrenový základ 

na věnce, celý ho obalte pruhem z kre-
pového papíru, aby mezi nalepenými 
kaštany nevykukoval bílý polystyren. 
Slaměný korpus můžete rovnou začít 
polepovat. Kaštany zdrsněte smirko-
vým papírem v místě, kam budete na-
nášet lepidlo z tavné pistole. Lepidlo 
tak bude lépe držet na věnci a kaštany 
se nebudou při sesychání tak snadno 
odlupovat. Vlašské ořechy rozlouskej-
te, jádra vyndejte a schovejte na pe-
čení. Na věnec nalepujte pouze půlky 
skořápek.

2)  Po celé ploše základu na věnce na-
lepujte postupně zdrsněné kaštany 

i půlky skořápek. Snažte se co nejlépe 
pokrýt celou plochu.

3)  Připravte si několik mašlí z jutové 
stuhy a z papírového nebo lýkového 
provázku a nalepte je kolem celého 
věnce. Mezi mašle nalepte i umělé 
nebo přírodní barevné listy. Pokud 
použijete listy přírodní, musíte počítat 
s tím, že rychle zaschnou. V tomto pří-
padě je tedy lepší umělá varianta.

Zdroj:
https://living.iprima.cz/jak-na-to/pod-

zimni-venec-kastany-skorapky

Slaměný cop s ořechy pro ptáčky

Přikrmování ptáčků, kteří s námi sdílejí 
naše nevlídné zimní počasí, by mělo být 
samozřejmostí pro každého, kdo má rád 
přírodu a její opeřené obyvatele. Vyrob-
te pro ně slaměný cop s ořechy, jablkem 
a lojovou koulí. Vy získáte parádní deko-
raci zahrady a ptáci se s radostí slétnou 
na hostinu, kterou jim takto nabídnete. 

Co budete potřebovat:
  cop ze slámy (zakoupíte v květinářství 

a v hobby marketech)
  lojovou kouli
  jablko
  vázací drát
  vlašské ořechy
  tavnou pistoli
  větvičky buxusu
  větvičku bobulovin (jeřabiny, šípky…)
  přírodní provázek

Jak budete postupovat při výrobě:
1)  Lojovou kouli vyndejte ze síťky, ve 

které se většinou prodává, propíchněte 
ji silnějším vázacím drátem a navažte 
přibližně doprostřed copu.

2)  Stejným způsobem jako lojovou kouli 
připevněte na cop i jablko. Pak pod 
dráty, upevňující jablko a kouli, za-
píchněte větvičky buxusu nebo jiného 
stálezeleného keře.

3)  Vlašské ořechy rozlouskněte na po-
loviny, jádra ponechte ve skořápkách. 
Půlky ořechů nalepte tavnou pistolí po 
celé ploše copu.

4)  Na ozdobu i pro zobáčky ptáků při-
lepte ještě tavnou pistolí větvičku bo-
bulovin, které ještě v přírodě najdete. 
Mohou to být jeřabiny, arónie nebo 
šípky.

5)  Provázek na zavěšení omotejte kolem 
obou konců nazdobeného copu.

Zdroj:
https://living.iprima.cz/zahrada/krmit-

ko-pro-ptacky-slameny-cop-orechy
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„Šéfuji firmě. Budu si zvát . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
HAN, HARA,
HESS,
KURTH,

LÉSE, SLADE

SYMBOL
POMALOSTI

ZNALOST

INICIÁLY
ZPÍVAJÍCÍHO
PRÁVNÍKA
JAHELKY

ÚZEMÍ POD
VLÁDOU
DAIMJÓA

PÁDOVÁ
OTÁZKA

VZNEŠE-
NOST

ROSTLINA
KALABA

KOSTRY
HLAVY
(knižně)

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
PADESÁTKY

�
2. DÍL
TAJENKY

AKVARIJNÍ
RYBKY

RUSKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR

CITOSLOVCE
ZAVRČENÍ

POLOTUHÉ
KLIHOVITÉ
HMOTY

NAZOUT

�
1. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
ČISTICÍHO
PRÁŠKU

GOTICKÝ
VODNÍ
HRAD NA
KLATOVSKU

KUS LÁTKY
K ZAVINO-
VÁNÍ NE-
MLUVNĚTE

STARÝ
KONTINENT

�

4. DÍL
TAJENKY

HODNOCENÍ
ŠACHISTŮ

LEHČÍ
MRAK

POPĚVEK

ČESKÝ
HEREC
A REŽISÉR

JMÉNO
LITERÁTA
McBAINA

VNITŘNÍ
NAPĚTÍ

JEZERNÍ
RYBY

ZKRÁTKA
A DOBŘE
SLOVNÍ
NAPODO-
BENINA

ASIJSKÝ
NÁDENÍK

SODOVKA
(hovorově)

VÝKON
FOTBALISTY

JEMNÁ
MLHA

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

NÁVŠTĚV-
NÍK

VYSOKÝ
KOPEC

ČÁST NOHY

ZPLODINY
VZNIKAJÍCÍ
PŘI HOŘENÍ

DRUH
MRAMORU

VODIVÁ
HMOTA

CITOSLOVCE
ROZPAKŮ

DRUH
PALMY

SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

SRAŽENÁ
VODNÍ
PÁRA

KONÍČEK

SMLOUVA

PRODEJNÍ
STŮL

(zdrobněle)

�

5. DÍL
TAJENKY

PLACHTÍCÍ
HLODAVEC

DIVADELNÍ
ÚLOHA

KOLEGA
KADÁRA

ŽÁRY
(básnicky)

SUKNIČKÁŘ
(expresivně)

ADLOVY
INICIÁLY

ZBÝT
(obecně)

HÝŘIL
(expresivně)

POSTUPNĚ
NACPATI

PERZIÁN

CHEMICKÝ
PRVEK
(zn. Ce)

VLEZLOST

SLEHLÝM
ZPŮSOBEM

VELKÉ
VELIKOSTI

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

DOSNA

DOMÁCKY
ELIŠKA

SPOJENÉ
VORY

RUSKÉ
POČITADLO

RAKOUSKÝ
FYZIK
REHABI-
LITAČNÍ
PRACOVNÍK

SPZ
OKRESU
JESENÍK

PORUBY
(slangově)

TANEČNÍ
ZÁBAVA

ZDECHLINA

JEDNO
ZE JMEN
BOHA ŠIVY

VELKÁ
MOUCHA
SAJÍCÍ KREV
ZVÍŘATŮM

POŠKOZENÍ
(medicínsky)

MALÝ KUS
NÁBYTKU

CITOSLOVCE
ZASYČENÍ

METYL-
ALKOHOL

SLOVENSKÝ
MALÍŘ
(Max)

SPZ
BŘECLAVI

ANGRE-
ŠTOVÉ

�

3. DÍL
TAJENKY

ANGLICKY
„POLOŽIT�

MALÁ EVA

ANGLICKÁ
ROCKOVÁ
SKUPINA

Křížovka
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„Musíš uznat, že těchto krásně malovaných
záchodků . . . (viz tajenku)!�

POMŮCKA:
ETAT, PCA,
PHE, UUR

STARO-
ŘECKÝ
BAJKÁŘ

ZAHRA-
ZOVATI

ÚTOČIT

ČNÍT

KÓD
LETIŠTĚ
PORTAGE
CREEK

DRUHÁ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

NEZVYKLE
OSLOVOVATI

URČOVAT
MÍRU

OSUDOVÉ
ZNAMENÍ

VELKÝ
OVOCNÝ
KOLÁČ

INICIÁLY
REŽISÉRA
LIPSKÉHO

VELKÉ
ŽÁBY

DRUH
DUBU

MÍSTO ZA
POMEZNÍ
ČAROU
HŘIŠTĚ

SPZ
OKRESU
MLADÁ
BOLESLAV

�
1. DÍL
TAJENKY

VYMEZENÁ
ČÁST
ÚZEMÍ

NĚMECKY
„STÁTNÍ
ROZPOČET�

DIVADELNÍ
JEDNÁNÍ

PROMUJÍCÍ
PROFESOR

ARGENTIN-
SKÁ STEP

�

3. DÍL
TAJENKY

CHEMICKÁ
ZAŘÍZENÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO

LOKO-
MOBILA
TÁHNOUCÍ
PLUH

OMEZENCI

BOLESTIVÉ
STAŽENÍ
SVALŮ

HUDEBNÍ
NÁSTROJ
S MĚCHEM

UDICE

ZÁŘE

STŘEDNÍ
EVROPA
(zkratka)

SLISOVANÝ
BALÍK

OCELOVÉHO
ODPADU

ŠPUNT

BIBLICKÝ
BRATRO-
VRAH

KAZY
VE DŘEVĚ

DVOJZPĚV

SUROVINA
K VÝROBĚ
PIVA

JUBILEJNÍ

HLUBOKÉ
ODDYCH-
NUTÍ
DIREKT
(zastarale)

MUŽ
S ČÍREM

ZNAČKA
JOGURTŮ

LEDOVCOVÉ
KOTLE

ČASY
BEZ DEŠŤŮ

MLÁDĚ
DRAVCE

HYBNÉ
ÚSTROJÍ

VIRUS
PŮSOBÍCÍ
AIDS

INICIÁLY
DRAMATIKA
IBSENA

VLASTNÍCI

CHLORIDY

KTEROU-
KOLIV
CESTOU

ZAŘÍZENÍ
PRO CHOV
PLAZŮ

UNAVITI
(expresivně)

KRÁL
A SVRŠEK

RYBÁŘSKÉ
POTŘEBY

POTUPY

POZBÝVAT

SPOJKA
TRUBEK

POSKY-
TOVATEL
ZÁŠTITY

LESY

POKOSIT

OKÁZALÝ
PROJEV
ÚCTY

OPAK
HLUKU

HLE
(nářečně)

HUDEBNÍ
TĚLESA

RUMUNSKÉ
PLATIDLO

PRŮPIS
(řídce)

SALVA
(knižně)

OZNAČENÍ
KAMIONŮ

PSÍ
PLEMENO

PROMOČNÍ
SÍŇ

JANINSKÝ
PAŠA

JEDOVATÝ
PLYNNÝ
PRVEK

CHŮVY

JMÉNO
HEREČKY
KABÁTOVÉ

BLEDÁ

ACHILLOVA
SLABINA

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
FÉNIX

ČELÁDKY

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO

STARÁ
HOLANDSKÁ
JEDNOTKA
DÉLKY

CELNÍ KÓD
UGANDY

DOSYTA
NAKRMENÍ

INICIÁLY
ROSTANDA

ŘIDIČI
LETADEL

�

2. DÍL
TAJENKY

CITOSLOVCE
BOLESTI

NÁŠ BÝVALÝ
POLITIK
(Ivan)

VYLUZOVAT
TÓNY

TRSÁTKEM

INICIÁLY
HLASA-
TELKY

MOUČKOVÉ

Křížovka
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Tipy pro volný čas

Co budeme potřebovat?
Budeme vyrábět jednoduchého draka, 
tedy jeho kostra bude ze dvou tyček a vý-
sledný tvar bude klasický "kosočtverec":

  2 dřevěné tyčky/laťky (pro menšího 
draka stačí špejle) – pokud možno co 
nejlehčí

  Hedvábný papír (nebo jiný, i zde ale 
platí co nejhlečí) – co největší formát

  Provázek (lehký, tenký, ale pevný)
  Klubko provázku na ocas a pouštění 
draka (může být tlustší a těžší než výše 
uvedený)

  Psací a kreslicí potřeby
  Nůžky, nůž
  Staré noviny, barevné papíry nebo kre-
pový papír

Jak si vyrobit
papírového draka?
Výroba papírového draka je středně obtížná, díky tomuto návodu to ale jistě s dětmi 
hravě zvládnete! Nehledejte v tom složitosti, samotný proces je zábava. Náklady na ma-
teriál nejsou velké, výsledek a radost dětí je zaručená!

Jdeme vyrábět..
Začneme kostrou draka. Jednu tyčku mů-
žeme zkrátit, aby byla o něco kratší než 
druhá, ne ale příliš! Každou laťku opat-
říme na jeho konci zářezem, který bude 
hluboký jen pár milimetrů (aby v ní držel 
provázek). Následně najdeme u delší 
tyčky její třetinu, u druhé polovinu (ta se 
hledá snadno – dáme tyčku na prst a hle-
dáme místo podepření, kdy se nehoupe 
na žádnou stranu). V těchto dvou bodech 
obě laťky svážeme, tyčky musí svírat 
pravý úhel. Zářezy natáhneme provázek 
a tím položíme základ výslednému tvaru 
draka, který se bude posléze vznášet vy-
soko na obloze. Dbáme na to, aby byl pro-
vázek skutečně napnutý a konstrukce se 
nijak nepohla.

me odstup alespoň 3 centimetry. Proč, to 
se dozvíte za chvíli. Podle obrysu násled-
ně vystřihneme draka (pokud nám nůžky 
někde uhnou, moc to nevadí, drobné ne-
rovnosti se ztratí).

Postupně se blížíme k té kreativní 
činnosti, u které se děti mohou vyřádit. 
Rozbalíme si papír a na něj položíme 
konstrukci. Tužkou si načrtneme obrys 
našeho draka, od konstrukce ale nechá-

Vystřižený papír si vybarvíme nebo 
nakreslíme na něj, co budeme chtít. Ko-
neckonců můžeme papír nechat i ne-
pokreslený, na funkčnosti draka to nic 
nezmění. 

Pomalu fi nišujeme..
Drak začíná vypadat jako drak.
Nepokreslenou stranou přiložíme 

papír na konstrukci. V rozích vystřihne-
me malé trojúhelníčky. Každá strana tak 
půjde snadno přehnout směrem na zadní 
část draka, kde poté každou hranu přile-
píme (lepidlem, izolepě se raději vyhne-
me). Nachystáme si dva provázky. Jeden 
navážeme na konce kratší tyčky, druhý na 
tu delší (oba provázky musí lehce přesa-
hovat délku dané tyčky). Najdeme bod, 
ve kterém se protínají a zde na něj navá-
čeme pouštěcí provázek.

Každý správný drak za sebou ve vzdu-
chu tahá ocas. To bude poslední krok.

Buďto může být tvořený pouze dlou-
hými cáry "krepáku", nebo si vytvoříme 
z papíru mašličky a ty navážeme na ocas 
– nejlépe se stejným rozestupem a po celé 
délce.

Hurá pouštět!
A co zbývá? Vyběhnout někam na 

louhu, nejlépe na kopec a nechat svého 
draka proletět se! 

Na závěr už jen varování!
Nepouštějte draky v blízkosti drátů elek-
trického vedení!!!

Zdroj: 
https://zabav-deti.cz/clanek/jak-si-vyro-

bit-papiroveho-draka-93


