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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace Obecního úřadu

DUBEN–ČERVEN 2021 / Číslo 73 / ZDARMA

Milí spoluobčané,
Přišlo jaro a po roce opět nastal čas Velikonoc. Letos ještě první jarní den ležel 
na polích a loukách sníh, a to i u nás, v nižších polohách. Máme za sebou řadu 
zdánlivě nekonečných, pomalu se vlekoucícth měsíců lockdownu, zákazů 
a omezení. Všichni už netrpělivě vyhlížíme zlepšení epidemiologické situace, 
smysluplné rozvolnění přísných opatření a  odvolání zákazů. A  také sluníčko 
– právě pomalu rostoucí jarní a posléze vysoké letní teploty by nám měly po-
moci zdolat nepřítele, který sice není na první pohled vidět, ale bez diskuse od 
základů mění život nás všech, a to na pěkně dlouhou dobu.

OBECNÍ ÚŘAD
HVOZDNICE

Úřední hodiny
Pondělí 14:00–19:00 hod.
Pátek 18:00–19:00 hod.  

Pokladní hodiny
Pondělí 8:00–12:00 hod.
Středa 8:00–12:00 hod.
Čtvrtek 18:30–19:30 hod.

Telefon:
311 360 058

E-mail: 
obec.hvozdnice@seznam.cz

Když se zpátky podíváme do minu-
losti, uvidíme, že každá generace 
prošla nějakým složitým obdobím; 
my jej zažíváme právě teď. Přeju 
nám všem, aby se prognózy, podle 
nichž bude koronavirus s nástu-
pem tepla slábnout a ve spojitosti 
s postupnou proočkovaností náro-
da mizet, co nejdříve vyplnily a my 
se mohli vrátit k tomu normálnímu 
obyčejnému způsobu života, na 
který jsme byli zvyklí, který jsme 
namyšleně považovali za samo-
zřejmost a po kterém se nám teď 
tak stýská.

Opatrujte se, milí čtenáři, 
věřme, že zanedlouho se situace 
zlepší a náš svět bude zase v po-
řádku. Do té doby chraňte sebe 
a své blízké a zůstávejte v rámci 
možností dobré mysli. 

Starostka
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Společenská rubrika

Všichni jubilanti při dovršení věku 65, 
70, 75, 80 a po 80. narozeninách každý 
rok, nyní až do odvolání, dostávají do své 
poštovní schránky Dárkovou poukáz-
ku na nákup zboží v prodejně smíšeného 
zboží ve Hvozdnici.

Jakkoli je toto rozhodnutí nepříjem-
né, věříme, že pomůže k ochraně zdraví 
hvozdnických obyvatel. Jakmile to situa-
ce dovolí, osobní návštěvy budou obno-
veny. Do té doby vám všem přeji hlavně 
hodně zdraví.

Vítání občánků
Koronavirová epidemie negativně ovliv-
nila i naše tradiční Vítání občánků. 
V souvislosti s aktuálním vývojem situ-

ace zatím nelze předpokládat, že by se 
v nejbližší době podařilo Vítání občánků 
uspořádat. O případných změnách vás 
budeme informovat na webových strán-
kách Obce Hvozdnice nebo zde, na strán-
kách Hvozdnického zpravodaje.

Máte nějaké dotazy nebo připomín-
ky k práci sociální komise? Neváhej-
te se spojit s některou z členek sociální 
komise, kterými jsou: Hana Kučerová, 
Alena Šťastná, Helena Rohrbachová, 
Eva Bendová, Magda Vodičková, Roma-
na Kruchová, Pavla Věchtíková a Helena 
Aubrechtová. Děkujeme.

Za sociální komisi Hana Kučerová

Vážení spoluobčané, 
sociální komise, kam až paměť její kroniky sahá, byla a je Obecním úřadem ve Hvozdnici 
pověřena organizováním slavnostních obřadů Vítání občánků, ale také věnuje nemalou 
pozornost hvozdnickým seniorům. Jako preventivní opatření proti šíření koronaviru 
jsme byli už v loňském roce nuceni přistoupit k dočasnému zrušení osobních návštěv.

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

Úmrtí

NAROZENINY
V prvním čtvrtletí roku 2021 
oslavilo své významné životní 
jubileum 11 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty jubilanty, 
kteří vyjádřili souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů.

Blažena Novotná 83 let
Hana Uhlířová 75 let
Josef Sůva 75 let
Taťána Sýkorová 70 let
Miroslav Ježdík 70 let
Jiří Žalud 65 let

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

Zápis dětí do MŠ
Podání  žádostí proběhne distančním 
způsobem dle výběru zákonného zá-
stupce:
–  do datové schránky MŠ Hvozdnice,                                                                                                          
–  e-mailem s elektronickým podpi-

sem zákonného zástupce,
–  poštou (rozhodující je datum podání 

na poštu).

Přihlášky budou k dispozici na adre-
se: www.mshvozdnice.cz.

Od 2. 5. 2021 si bude možné přihláš-
ku vyplnit a vytisknout na www.
elektronickypredzapis.cz.

Uvedená data budou přenesena do ma-
triky.

Využití „předzápisu“ pomůže k urych-
lení jednání, vaše dítě není ale automa-
ticky přijato.

Informace k přílohám žádosti:
Kopie rodného listu, Potvrzení prak-
tickým dětským lékařem o řádném 
očkování a zdravotním stavu dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna do 30. 4. 2021 na obvyklých 
místech v budově školy a na webových 
stránkách školy. Termín správního ří-
zení k zápisu dětí od 1. 9. 2021 bude 
oznámen při zápisu dětí.

PaedDr. Dagmar Kobylková
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1. 9. 2021 v souvislosti 
s protiepidemickými opatřeními proběhne  od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. 

Svoz nebez-
pečného 
a velkoobje-
mového 
odpadu
Uvedený odpad bude bezplatně při-
jímán od občanů trvale hlášených ve 
Hvozdnici a majitelů rekreačních ob-
jektů, kteří obci platí místní poplatek 
za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku 
lze na dočasnou skládku ukládat 
bezplatně pouze do 50 kg. Uložení 
většího množství nad uvedenou hra-
nici je následně zpoplatněno cenou, 
kterou za takový svoz účtuje obci 
svozová společnost, Komwag, pod-
nik čistoty a údržby města, a.s. 
Složení odpadu mimo uvedené ho-
diny bude považováno za založení 
černé skládky a bude řešeno v soula-
du s platnými právními předpisy.

Obecní úřad
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Kronika obce 1986
Nový rok pokračuje počasím starého 
roku. Teprve 10. ledna začíná mrznout, 
večer je -12°C a druhý den ráno je +5°C. 
Jsou to velké zvraty, do 17. ledna jsou 
denně deštivé přeháňky.      18. ledna celý 
den sněží, tak že napadlo 15cm sněhu 
a druhý den přichází vítr a hned je po 
sněhu a tento vítr se zvětšuje a dosahuje 
rychlosti 140km v hodině, to trvá až do 
rána 20. ledna pak se vítr utišuje. Teploty 
jsou celý týden +4 až +8°C. V únoru za-
čala opravdová zima. První týden mrzlo 
na sucho, noční mrazy se pohybova-
ly pod -15°C. Do druhého týdne trochu 
napadl sníh, ale noční mrazy stále tr-
valy. Po čtrnácti dnech se trochu mrazy 
zmírnily na -6 až -10°C. Poslední týden 
v únoru se mrazy vyhouply až nad -15 až 
-20°C. Zima přechází i do měsíce břez-
na. Teprve 7. března přichází přes den 
teplo a sníh rychle mizí. Sníh zmizel, 
ale teplé dny zatím nepřicházejí. V noci 
se teplota pohybuje kolem 0°C a přes 
den jen +6°C. Příroda se stále nemůže 
probudit z velké zimy. Tak nepěkné po-
časí přechází i do prvního týdne dubna. 
8. a 9. dubna přišlo velké teplo +25°C. 
10. dubna rychlé ochlazení a padá sníh. 
11.12.12.4. ráno mráz -6°C a přes den jen 
kolem 0°C. Třetí týden v dubnu pozvol-
né oteplování a 18. dubna první bouřka. 
Poslední týden v dubnu začalo teplé jarní 
počasí. Celý květen je teplý, ale je málo 
dešťových srážek. Po dlouhé zimě se pří-
roda snaží vše dohonit. Červen vystřídal 
pěkné květnové počasí mokrem a chla-
dem. Noční teploty klesaly až na +4+5°C 
a i přes den moc tepla nebylo až teprve po 
15. červnu jsou nesnesitelná vedra +32°C 
až 35°C a v noci klesají jen na +20°C. 
Tato vedra jsou až do 5. července. Travní 
porosty jsou vedrama vypálené. Čekalo 
se na déšť, který přišel až 6. července. 
Po tomto dešti se hned ochlazuje a je 
celý týden zima. Po týdnu chladu začí-
ná se oteplovat a budou začínat žně. Až 
do konce července vedra bez deště. Pří-
roda volá po dešti, 1. srpna večer přišel 
první déšť a druhý den je zase vedro tep-
loty dosahují až +35°C i v noci je velmi 
teplo. 10. a 11. v noci je velká bouřka 
hodně deště. V týdnu od 12. až do 17. 

jsou skoro každý den bouřky. Při bouřce 
11. srpna byl dolejší konec obce zaplaven 
spousty vod s polích. 18. srpna ve střed-
ních Čechách přišla bouřka s krupobitím 
a ohromným větrem, trhal střechy roz-
bíjel tašky a lámal stromy a tato bouřka 
udělala hodně škod na zemědělských plo-
dinách, kroupy měly až 12cm v průměru 
naší vesnici se toto vyhnulo, bylo to jen 
štěstí. Další týden v měsíci srpnu hodně 
deštivý. První týden v září v noci teplo 
a přes den polojasno. Konec srpna a začá-
tek září je bohatý na houby. Do lesa chodí 
lidí přesto všichni nosí plné košíky hub 
a hlavně hřibů. Druhá polovina září je již 
chladná. Konec září je krásné podzimní 
počasí v noci je chladno a přes den až 
+25°C tepla. Toto pěkné počasí přechá-
zí i do prvního druhého i třetího týdne 
října. První nevelký déšť je až 22. října. 
Bylo by potřeba namoknout, aby bylo 
i dostatek vody ve studních. Deště ne-
spadlo mnoho a zase je pěkné podzimní 
počasí, které trvá celý listopad teploty se 
pohybovaly v noci +5°C až +10°C a přes 
den bylo i několikrát více jak +15°C až na 
poslední den kdy byl v noci první mráz 
-4°C. Jinak v prvním týdnu prosince zase 
pěkně a v neděli 7. prosince přes den 
+17°C byl úplně letní den. Od 13. prosin-
ce začíná trochu zima, převrat je 19. pro-
since přišel vítr, který vyvracel stromy 
a v pohraničí schazoval i střechy a bral 
co mu bylo v cestě. Na druhý den začíná 
padat sníh a hlásí se také zima. Po dlou-
há léta jsou vánoce opravdu zimní sněhu 
jsou tři centimetry a mrazy se pohybují 
od -3°C až do -10°C. Zima trvala pouze 
přes vánoce a hned po nich přichází déšť 
a teplé počasí do +10°C které vydrželo až 
do konce roku.

Mokré počasí nedovoluje, aby mohli 
traktoristé vjet do polích, proto rozme-
tají slepičí hnůj po lukách a travinách, 
a provádějí opravy svých strojů. V únoru 
přišla zima která zastavila veškerou 
práci na polích. 21. února se koná výroč-
ní členská schůze ve Velké Lečici byla 
přednesená zpráva o hospodaření za rok 
1985 a byl schválen závazek na rok 1986, 
který bude třeba teprve plnit. Vleklá 
zima a holomrazy v prvním týdnu února 

poznamenaly všechny podzimní osevy. 
Obilí je zrzavé a studené noci mu stále 
nedovolují se zazelenat. Do polích se 
nedá vjet vlhko a promočená zem tomu 
nedovolují. Celý březen se nedalo v po-
lích nic dělat až na první týden v dubnu 
se sbírá kámen. Práce na polích jsou 
o čtrnáct dní opozděné. Po dlouhé zimě 
příroda vše dohání. Na farmě Hvozd-
nice jsou velmi pěkné ozimné ječme-
ny a i jetel který je pod ,,Žižkovem“ je 
opravdu pěkný. Je to velmi dobrá krmná 
základna. Zima v začátku měsíce června 
zarazila růst kukuřice. Na farmě Hvizd-
nice byl posekán jetel který byl senážo-
ván. Seno s luk bylo též uklizeno třebaže, 
trochu s optížemi. Ozimné ječmeny jsou 
opravdu pěkné a čekají na žně. Sekání 
ozimného ječmene na farmě Hvozdnice 
začalo 12. července a skončilo za 4 dny. 
Po tomto ječmeně byla zaseta směska 
s podsevem jetele. Žně na farmě Hvozd-
nice skončily 1. srpna. Tímto dnem skon-
čily na celém JZD. Oslava dožínek se 
uskutečnila 22.srpna v kulturním domě 
ve Hvozdnici, k dobré náladě vyhrávala 
hudba ,,Podlesanky“. Výnosy letošních 
žní ječmen 52q po hektaru, pšenice 39q 
po hektaru. Na farmě Hvozdnice  po 
druhém seči jetele jsou tyto pole zao-
rány a připraveny k osetí. Krásné pod-
zimní počasí vyhovuje k osetí všech 
ploch na farmě Hvozdnice. Pokračuje 
i siláž kukuřice která je v Bojanovicích 
a Bratřínově, i vybírání brambor které 
byly nasázeny na Senešnice. Vybraly 
se za krásného suchého počasí. Výnos 
brambor je proti loňskému roku nižší, 
bylo třeba na brambory zapršet. Všech-
ny práce byly zvládnuty, poněvadž tak 
pěkné počasí se dlouho nepamatuje. 
Proto všechny plochy jsou zasety a daří 
de i část ploch připravit na jaro. Znovu 
jsou přeorány traviny a na jaře se bude 
na těchto plochách sít. Též jsou přihno-
jovány porosty jetele a luk fekáliemi. 
I listopad posloužil pěkným počasím bez 
mrazu a sněžení tak, že se stále dalo na 
polích dělat a připravit vše na jaro.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Lenka Salomonová – kronikářka obce

Společenská rubrika
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Volný čas

Aktivní procházka

Vítání jara

Milí přátelé a kamarádi,
rád bych vás informoval o naší malé „soukromé“ akci, kterou jsme spunktovali s rodin-
kou a  pár kamarády. Protože se nemůžeme stále scházet, připravili jsme pro všechny, 
co rádi chodíte na procházky, takové malé zpestření. Nazvali jsme to Aktivní procházka. 
Jedná se o tři okruhy po Hvozdnici a okolí, které jsou označené cedulkou velikosti A4 a na 
ní jsou veškeré instrukce.  Čtěte vždy od shora! Na každém stanovišti je kromě nějaké 
zajímavosti o konkrétním místě nebo z historie Hvozdnice apod., také nějaký úkol, nebo 
hádanka. 

Všichni díky Covidu prožíváme zvláštní dobu, která trvá už dost dlouho na to, aby ovliv-
nila život nás mnohých. 

I naše školka je nyní opuštěná, tichá, smutná. A tak chceme dětské hemžení a švitoře-
ní nahradit alespoň výzdobou plotu, aby školka na kolemjdoucí působila optimisticky, 
radostně a mile.

Abyste si mohli trasu projít, potřebujete 
mít s sebou:

1. Nabitý mobilní telefon
2.  Staženou aplikaci Mapy.cz (dá se stáh-

nout zdarma)
3.  Čtečku QR kódů, ze kterých bude-

te získávat informace o daném místě 
a o tom, kam se vydat dále. (Lze stáh-
nout zdarma, u některých mobilů to 
umí načítat i fotoaparát)

4.  Doporučujeme také tužku a papír na 
zapisování odpovědí

V provozu je pro vás zatím připravený 
Červený okruh č. 1, který má 14 sta-
novišť. Na Modrém a Zeleném okruhu 

Pojďte se s námi zapojit do příprav na 
letošní pohodové a radostné velikonoce. 
Navštěvovat se ještě nemůžeme, ale mů-
žeme si udělat vzájemnou radost a po-
těšení i jinak. Přáním, které vyrobíme 
pro sousedy, známé, blízké. Vyrobenými 
zápichy mohou děti dozdobit náš plot či 
truhlíky před vchodem. Připojujeme jed-
noduchý návod.

Hvozdničané, přejeme Vám pokud 
možno veselé a zdravé velikonoce.

zatím pracujeme. Všechny okruhy mají 
stanoviště č. 1 u Obecního úřadu na ná-
stěnce, kde si můžete načtením QR kódu 
prohlédnout, kudy okruhy vedou. Může-
te ale klidně začít, kdekoliv narazíte na 
naši cedulku. Jelikož se jedná o uzavřený 
okruh dovede vás to vždy zase do bodu, 
odkud, jste začínali. Odpovědi na otáz-
ky či hádanky si můžete také zapisovat 
přímo do staženého formuláře, který 
najdete v menu, po načtení kteréhokoliv 
QR kódu. V menu také najdete kontakt 
na přímou zprávu pro nás, abyste nám 
mohli psát své připomínky a náměty na 
zlepšení nebo doplnění jakékoliv infor-
mace. Budeme rádi, když nám dáte vědět, 
pokud něco nebude správně fungovat, 

Velikonoční přání
Papír nebo čtvrtku velikosti A4 přehněte 
na půl, na přední stranu nalepte vystřiže-
né proužky barevného nebo jiného papí-
ru, na druhý papír velikosti přeloženého 
přání nakreslete tvar vejce (či jiný jarní 
motiv) a vystřihněte, papír s průhledem 
nalepíte na barevné proužky a přání je 
hotové.

Za kolektiv MŠ Hvozdnice 
D. Kobylková

nebo najdete nějakou chybu ve faktech, 
abychom to mohli odstranit.

Tak vám tedy za Smažíky přeji hodně 
zábavy a doufáme, že se vám procházka 
bude líbit.

Děkujeme za pomoc Chrastilům Svátě 
a Honzovi :)
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Volný čas

Trénink paměti ve Hvozdnici
Naše mysl si zaslouží v této nelehké době odreagování, povzbuzení i podněty pro zlepšení duševní kondice. Z důvodu omezené možnosti 
setkávání a dalších společenských aktivit jsme proto rádi využili nabídku paní Hany Navrátilové – trenérky paměti II. stupně z Davle, 
trénovat paměť na dálku, a to nejen pro seniory.

Cvičení pro aktivizaci paměti, zlepšení koncentrace a rozšiřová-
ní slovní zásoby lze najít na internetu, v literatuře nebo i v při-
pravených pracovních listech od paní Navrátilové. Jsou určeny 
pro ty z vás, kteří nemohou doma tisknout materiály nebo nepra-
cují s internetem, ale přesto by si své mozkové závity rádi trochu 
protrénovali z pohodlí domova. K tomuto účelu jsou vždy jednou 
za 14 dní v pondělí, tj. 22. 2., 8. 3., 22. 3., 6. 4., 19. 4. vytištěna 
cvičení zaměřená na dlouhodobou i krátkodobou paměť, sou-
středění, počty, rébusy, slovní zásobu, motoriku. Takto připrave-
né materiály si můžete vyzvednout v obchodě s potravinami ve 
Hvozdnici, na poště nebo na obecním úřadě. Vyhodnocení cvi-
čení (jen u těch, u kterých to bude potřeba) najdete vždy při za-
dávání úkolů nových. Zároveň máte možnost kontaktovat přímo 
lektorku, která vám ráda zodpoví všechny vaše dotazy. Pokud 
vám již předchozí materiály unikly a chcete je zaslat na e-mail 
nebo vytisknout, můžete se obrátit na marketa.vodicka@e-mail.
cz nebo na tel. 605 550 173. Rádi vám materiály zajistíme.

A proč je dobré trénovat paměť?
Stejně jako lidské tělo potřebuje k vytvoření a udržení přimě-
řené svalové hmoty pohyb, tak i lidský mozek vyžaduje určitý 
druh aktivizace, abychom se na něj mohli spolehnout i s přibý-
vajícími lety. Zdravé mentální zatížení udržuje v kondici i tzv. 
„plasticitu mozku“, což je vytváření nových spojů mezi neurony 
(které se tvoří v každém věku). Právě tahle schopnost konexe 
(spojení) v mozku ovlivňuje mnohem více funkcí než jen paměť 
samotnou (soustředění, prostorové vnímání, verbální projev, 
motoriku). Kombinací pohybu a zdravého namáhání „mozko-
vých závitů“ vznikají ideální podmínky pro udržení dobré du-
ševní kondice a zdravého sebevědomí v každém věku.

Pár příkladů z tréninku paměti:

Řešení:
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„Přiznávám, že jsem zde přítomnou . . . (viz
tajenku).�

POMŮCKA:
KYRY,

MERA, RYGL

CITOSLOVCE
PRASKÁNÍ

DOHOŘÍVAT

VYROBENÁ
Z ALKALIC-
KÉHO
KOVU

VYSOKO-
HORSKÁ
LOUKA

DOMÁCKY
ELIŠKA

INICIÁLY
MODERÁ-
TORA
PODLAHY

TĚŽKÁ
PRÁCE

CHVOSTY

SVIŽNÁ
DÍVKA
(expresivně)

ŘECKÝ BŮH
S KOZLÍMI
ROHY

INICIÁLY
KRESLÍŘE
BORNA

KEMPY

ŠKŮDCE
OVOCNÝCH
STROMŮ

ÚŘAD
(zastarale)

CHEMICKÁ
ZNAČKA
TANTALU

EGYPTSKÁ
KRÁLOVNA

LETADLA

ŽLUTOHNĚ-
DÝ HMYZ
ŽIJÍCÍ

V LIDSKÝCH
PŘÍBYTCÍCH

ŽENSKÉ
JMÉNO

NESTRÁVIT
V LIMBU

DOBY

ČAPKOVO
DRAMA

�

1. DÍL
TAJENKY

MĚSTO
V ITÁLII

DOBŘE
(z latiny)

NĚMECKÉ
MĚSTO

VÝSTAVCE

BRATR LÍZY
SIMPSO-
NOVÉ

PAPEŽSKÁ
LISTINA

ZNAČKA
ERBIA

KARLOVAR-
SKÝ GRAND-
HOTEL
NEKOVOVÝ
PRVEK

ZNAK
NA KONCI
VĚTY

CHŮVA

ČÁSTEČNĚ

SPOLEČEN-
SKÝ HMYZ

DRACI

KOŽEŠINA
KOLEM
KRKU

STARÁ
BODNÁ
ZBRAŇ

EDISONOVY
INICIÁLY

TÁTOVY
SESTRY

HÁDANKY

CITOSLOVCE
HLASU

KOROPTVE

SENOSEČ

PTÁK
ŽIVÍCÍ SE
MRŠINAMI

ČTVRTÁ
PLANETA
SLUNEČNÍ
SOUSTAVY

STARŠÍ
MODEL
VOZU FIAT

INICIÁLY
GRAFIKA
ČEPELÁKA
SESTRA
MARTHY

MÍTI
DOVOLENO

NÁPLNĚ
TUŽEK

OBRTLÍK

ISLÁMSKÝ
POZDRAV

OTEVŘENÉ
NÁDVORNÍ
CHODBY

VÝBUŠNÁ
TĚLESA

SVALOVINA
ZVÍŘAT

MUŽSKÝ

ŽENSKÉ
JMÉNO

MALÝ
OPEŘENEC

�

BIBLICKÉ
MĚSTO

3. DÍL
TAJENKY

DESETINA
MILÉNIA

REDFORDO-
VY INICIÁLY

A TO

BLÁZNIVÁ
AKCE (expr.)

ŽENSKÉ
JMÉNO

ÚZEMNÍ
CELEK

OBYVATEL
NĚMECKA

ŠŇŮRKA
SAJÍCÍ
PETROLEJ

TAMTI

PLATINA
A IRIDIUM

ÚDOLÍ

SVISLÁ
JESKYNĚ

ZNAČKA
KILOTUNY

ROSTLINA
OBSAHUJÍCÍ
MENTOL

KORÁLOVÝ
ÚTES

S VNITŘNÍ
LAGUNOU

OTÁZKA
NA ČAS

CITOSLOVCE
VOLÁNÍ
NA SLEPICE

SVORKA

PŘITAKÁNÍ

VŮNĚ

NEBEZPEČ-
NÝ ODPAD
(zkratka)

ZNAČKA
LUMENU

BÁSNÍK
(řídce)

OSOBNÍ
ZÁJMENO

SMĚNEČNÝ
DLUŽNÍK

�

2. DÍL
TAJENKY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

FRANCOUZ-
SKÉ MĚSTO

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA

Křížovka
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Hasiči v zimě
První sníh
Jako silničáře nás první sníh zaskočil.  Šlo o malé množství 
sněhu, který napadl v prosinci 2020 a udělal na silnicích po-
řádnou paseku nejen v naší obci. Ve skutečnosti nebylo téměř 
co odhrnovat, ale bylo důležité silnice posypat. Toho dne jsme 
zjistili, že s taženým rozmetadlem to nebude nic jednoduchého. 

Postupem času jsme si plně uvědomili, jak nevděčnou čin-
nost jsme obci přislíbili. Každý z občanů má vlastní zaručenou 
představu o tom, jak se má správně dělat údržba silnic, dokonce 
i v našich řadách máme každý odlišné představy, jak by to mělo 
být. Naštěstí sněhu v letošní zimě padalo hodně a my tak získali 
cenné zkušenosti, kdy je ideální začít prohrnovat, kde začít, kdy 
a kde je potřeba solit či použít štěrk, kde s autem neprojedeme 
a kde se neotočíme. Dalším oříškem bylo zajištění personálu, 
který zajistí údržbu silnic v obci. Všichni chodíme do práce, 
máme rodiny, své koníčky a zajištění sjízdnosti silnic v naší obci 
děláme ve svém volném čase. Díky včasné prognóze blížícího 
se sněhu jsme byli schopni vždy zajistit personál pro úklid silnic 
v obci. To ale nevylučuje, že se v budoucnu může stát a jistě 
se i stane, že obec nebude hned po sněžení uklizena, posypá-
na či posolena. Pro vaši představu, úklid celé obce od východu 
po západ včetně posypu trvá cca 4,5 hodiny. Zimní úklid silnic 
v obci děláme dle nejlepšího vědomí a svědomí, ale ne všichni 
mohou být s naší činností spokojení. Pokud máte nějakou věc-
nou připomínku, jak a co zlepšit, neváhejte svůj podnět předat 
na obecní úřad ve Hvozdnici.

Mitsubishi L200 s radlicí byla dobrá volba
„Micák“ se při zimním úklidu silnic osvědčil. Auto má vý-
bornou průchodnost, výhodou je i nákladový prostor, kde jsme 
sebou vozili uložený štěrk a sůl pro případ pomoci s vyproš-
těním, kterých v letošní zimě bylo 12. Skvělým pomocníkem 
je i natáčecí radlice, která umožňuje efektivnější manipulaci 
s uklízeným sněhem. Na širších komunikacích je menší šíře rad-

lice jistou nevýhodou, proto se některé ulice musí protahovat 
několikrát. Například Hlavní silnice se musí projet 4x, než se 
sníh odklidí až do krajů. Výhodnost menší velikosti radlice je 
v průjezdnosti užších uliček v obci, kterých je většina.

Za to opravdovým „Peklem“ je posyp štěrkem a solí. Kom-
binace auta a taženého rozmetadla není zcela ideální. Nevýho-
dou této kombinace je nemožnost posypu slepých uliček, neboť 
couvání s připojeným rozmetadlem je téměř nemožné a odpojit 
plné rozmetadlo nejde, protože vysoké těžiště násypky zne-
možňuje jakoukoli ruční manipulaci, aniž by se naplněné roz-
metadlo převrhlo. Posyp štěrkem fungoval v závislosti na jeho 
suchosti a kvalitě. Posyp solí s regulací sypaného materiálu je 
v jedné osobě téměř nemožný. Po hodinách trápení a zkoušení 
nových způsobů jsme se uchýlili k dost nepraktické a nepříliš 
bezpečné metodě, kdy jeden řídil a druhý stál na násypce, kde 
hlídal propad soli na rozmetadlo. Na štěrkový posyp kopco-
vitých silnic v obci je potřeba 4 plných násypek posypovače. 
Pro posolení obecních komunikací v kopci je zapotřebí 12–15 
pytlů soli. 

Aktivita v jednotce nepolevuje
Hned z kraje roku se nám podařilo zakoupit, za velmi příznivou 
cenu, použité příruční svítilny od hasičů z Mníšku pod Brdy. 
Dále jsme od společnosti Firetex zakoupili dvě použité zásahové 
helmy a na zkoušku jsme dostali jeden použitý zásahový oblek. 
Nákup použitého a certifi kovaného vybavení je pro nás fi nančně 
velmi výhodné a umožňuje nám se stejným rozpočtem dosáh-
nout lepšího vybavení. Velkou výhodou je, že si vše můžeme 
osobně prohlédnout formou zápůjčky i vyzkoušet a následně 
uhradit či vrátit.

Na přelomu roku 20/21 nás navštívil profesionální hasič – 
zdravotník s přednáškou o první pomoci. Sám nabídl, že nás 
bude pravidelně navštěvovat a připravovat nám i praktické cvi-

Letos zima udeřila v plné síle a my jsme tak dostali možnost řádně otestovat novou techniku i dohodnutou organizaci spojenou se zimní 
údržbou silnic v obci.

Pokračování na straně 8
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Přepisováno bez úprav.

Své dotazy, příspěvky nebo 
připomínky zasílejte na adresu:

Obecní úřad – Zpravodaj Hvozdnice, 
Hvozdnice 160, PSČ 252 05,
nebo na e-mailovou adresu: 
obec.hvozdnice@seznam.cz

Doba, ve které jsme se ocitli, 
nepřipomíná nic, co bychom znali 
z dřívějška. Je potřeba být zvlášť silný 
a odolný proti nepřízni osudu, 
nepodléhat strachu
Hrozné je, že nám tato doba bere lidi, kteří jsou zdraví, plni sil, na jejichž od-
chod ještě nejsme připraveni, jejichž ztrátu se zdráháme pochopit. Takovým 
člověkem, vždy ochotným poradit a přidat pomocnou ruku k dílu, byl i Bohu-
slav Rohrbach, kamarád, přítel, ale také bývalý starosta, v posledních letech 
platný člen fi nančního výboru a dlouholetý předseda volebních komisí v naší 
obci. Rádi bychom mu touto cestou věnovali vzpomínku a vyjádřili naději, 
že on sám se teď nachází ve světě, o kterém sice nic nevíme, přesto doufáme, 
že se v něm dobří lidé mají alespoň tak dobře, jako jim bylo mezi námi. 

Tímto způsobem bychom chtěli vyjádřit poděkování za všechny občany naší 
obce, pro kterou toho tak mnoho vykonal.

NIKDY NEZAPOMENEME. ČEST JEHO PAMÁTCE!

čení. Ale protože Andrej řekl ne, tak máme zase smůlu a bude-
me si muset počkat, až to situace dovolí.

V mrazivých dnech se pár nadšenců rozhodlo, že vylepší le-
dovou plochu rybníka dole u hospody. Také jsme přidali ruku 
k dílu a přispěli jsme i technikou. Ledovou plochu jsme shrabali 
a snažili pokropit vodou, bohužel zahradní čerpadla nefungo-
vala podle očekávání, tak jsme museli použít hasičské plovoucí 
čerpadlo. Síla i kvalita ledu byla viditelná na první pohled. Ve 
většině byl led perfektní, ale místy se naopak zhoršil. Naštěstí 
víme, kde byla chyba, a tak příští rok... nebo až za pět let už 
budeme vědět jak na to.

V sobotu 20. února jsme pokračovali s těžbou dřeva v ulici 
K vodojemu. Bylo krásné počasí, které přispělo, že práce pří-
jemně odsýpala. Tuto akci podpořili také občané, kteří nám při-

šli pomoc s úklidem. Rovné dlouhé kousky jsme odvezli na pilu 
a zbytek je nařezán jako palivové dřevo a uskladněn u obecního 
srubu. Děkujeme všem za pomoc, občerstvení a za zapůjčený 
vozík. Ve vymezeném čase jsme nestihli všechny suché stromy 
pokácet, a tak nás čeká ještě jedno kácení.

Na žádost obce jsme několikrát vyjížděli odčerpat vodu z pří-
kopu u křížení silnice do Bojanovic v ulici V Amerikách, kde 
dlouhodobě neodtéká povrchová voda.

V neděli 28. 2. krátce po půl čtvrté byl naší jednotce vyhlášen 
poplach s žádostí o transport pacienta. K místu události jednot-
ka vyrazila v počtu 1+3.

Pevně věříme, že se brzy potkáme na nějaké společné akci.

Za JSDH sepsali: 
Vít Řezáč a Petr Vodička
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