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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Slovo starostky

Informace Obecního úřadu

ŘÍJEN–PROSINEC 2021 / Číslo 75 / ZDARMA

Milí spoluobčané,

Platby VHS Benešov

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

letní a prázdninové radovánky sice skončily, ale nás čeká nejbarvitější období roku, podzim, 
následován zimními měsíci, kdy moudrá příroda odpočívá a nabírá sílu na další rok. Měli by-
chom si z ní vzít příklad, odpočívat a užívat života, jak nám to jenom aktuální okolnosti v na-
šich životech dovolí. Já vám přeju, aby vás při tomto úmyslu provázelo stále zdraví a pozitivní 
mysl. A pokud by snad na někoho se zkracujícími se dny padly chmury a tíživé myšlenky, 
nechť se zadívá do minulosti, čemu všemu už lidé čelili, nebo se rozhlédne po světě, kde se 
válčí a leckdo se bojí opustit dům z obavy o holý život; Hvozdnice je nádherná i za tmy a je v ní 
bezpečno. Krásný podzimní čas, Šakalíci, těším se na viděnou při některé z četných akcí, které 
jsou pro vás přichystány.

Vaše starostka

Faktury jsou vydávány v pravidelných intervalech a lze je hradit 
několika způsoby:
1) Hotovostní platba
•  poštovní poukázkou (pokud platíte prostřednictvím poštovní 

poukázky, je tato součástí každé faktury)
•  hotovostní platba na recepci v sídle společnosti – Černoleská 

1600, Benešov
2) Bezhotovostní platba 
•  Příkaz k úhradě – plátce zadá platební příkaz své bance či 

jiné platební instituci a z jeho účtu peníze odejdou na ban-
kovní účet vybraného příjemce. Příkaz lze zadat v interne-
tovém i mobilním bankovnictví - zde doporučujeme využít 
funkci QR kódu, který je uveden na každé faktuře.

•  Příkaz k inkasu – jedná se o automatické strhávání částky 
z běžného účtu dodavatelem. Odběratel udělí souhlas s in-
kasem své bance, kde nastaví limit strhávané částky. Zá-

roveň udělí písemný souhlas i dodavateli (formulář: Žádost 
o nastavení…).

•  Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) – službu na-
bízí Česká pošta a umožňuje v rámci jednoho hromadného 
příkazu zaplatit více různých plateb najednou. Zákazník si 
nejprve zajistí službu na České poště a poté nahlásí dodava-
teli své spojovací číslo.

•  platební kartou (VISA, MasterCard, JCB) v sídle společnosti 
– Černoleská 1600, Benešov 

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. v rámci zvyšování 
komfortu služeb pro zákazníky nabízí zasílání elektronických 
faktur na e-mail zákazníka, takže k nim má snadný přístup od-
kudkoli a může je pohodlně spravovat.

V případě zájmu o elektronickou fakturaci a informace 
o dalších službách je možné zažádat telefonicky, e-mailem na 
info@vhs-sro.cz nebo prostřednictvím online formuláře.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. zajišťuje dodávku pitné vody a odvod odpadních vod na základě smlouvy o dodávce pitné 
vody a odkanalizování s odběrateli. Za poskytnuté služby hradí zákazník tzv. vodné a stočné. Vyúčtování probíhá na základě vystavených 
faktur: dvakrát za rok obdrží odběratel zálohovou fakturu a  dvakrát ročně fakturu na základě fyzického odečtu vodoměru. Zaplacená 
záloha se posléze odečte na faktuře, která je vystavena dle skutečného stavu na vodoměru.
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Dárkové poukázky našim jubilantům
Práce sociální komise byla až do léta ovlivněna mimořádnými opatřeními spojenými 
s šířením koronaviru. Byly zrušeny všechny osobní návštěvy a Vítání občánků bylo 
přesunuto na září.

Mimořádné opatření ve Hvozdnici nicméně přineslo jednu významnou zkušenost. 
Týká se dárkových poukázek, které od roku 2018 dostávají jubilanti do svých poštov-
ních schránek. Protože procento neuplatněných Dárkových poukázek se neustále sni-
žuje, je zřejmé, že byly našimi jubilanty přijaty velmi pozitivně. Děkujeme majitelům 
obchodu ve Hvozdnici za to, že nám umožnili tuto službu nabízet a využívat.

Od září znovu nabízíme těm, co si chtějí popovídat, možnost domluvit si u příležitos-
ti jejich narozenin osobní návštěvu.

Vítání občánků
Poslední Vítání občánků proběhlo na jaře roku 2018. Po dlouhých měsících odkladů 
jsme se letos konečně dočkali a podařilo nám Vítání občánků uspořádat. Slavnostní 
obřad se uskutečnil v neděli 26. září 2021 od 14 hodin ve velkém sále Kulturního domu 
ve Hvozdnici. 

K letošnímu zápisu do Pamětní knihy bylo pozváno 20 dětí: Jan Přibyl, Jakub Dufek, 
Marie Hájek, Magdalena Mrázová, Viola Slabá, Vanessa Novotná, Emily Vaková, 
Vincent Varga, Tomáš František Pochmon, Adina Kohoutová, Iva Pražáková, Viktor 
Šťastný, Adam Luka, Dorota Bělohradská, Julie Slabá, Lilliana Klímová, Tomáš Tatzl, 
Vilma Moana Chaloupková, Jan Pochmon a Emma Bringlerová. Věkové rozpětí bylo 
letos opravdu rozsáhlé – od kojenců až po tříletou slečnu, která se minulého Vítání 
občánků nemohla zúčastnit, a my jsme ji o to nechtěli připravit.

Po slavnostním proslovu paní starostky byli rodiče přítomných dětí vyzváni k zápisu 
do Pamětní knihy obce Hvozdnice. Po předání dárků proběhlo fotografování.

Nejen kvůli platným koronavirovým opatřením jsme chtěli každé rodině dopřát 
vlastní soukromý prostor. Rozhodli jsme se tedy rozmístit stoly po celé ploše sálu tak, 
aby vznikly oddělené sektory, kterým jsme začali říkat „rodinná hnízda”, kde měla 
každá rodina nachystané malé občerstvení, které, již tradičně, připravily členky soci-
ální komise.

Po skončení ofi ciální části programu se všichni mohli občerstvit také v Hospůdce 
u Rybníka nebo nahlédnout do historických záznamů v obou Pamětních knihách soci-
ální komise. 

Podle očekávání přišly malé občánky doprovodit celé rodiny. Nedělní odpoledne 
v kulturním domě bylo tedy opravdu veselé. Sešlo se více než 60 lidí. Je radost pozoro-
vat, jak se naše malá komunita rozrůstá.

Jak je to vlastně s pravidly Vítání občánků?
Do roku 2018 jsme vítali pouze děti, které se narodily s trvalým bydlištěm ve Hvozd-
nici. 

Vítání občánků je slavnostní příležitostí, jak vyjádřit poděkování všem, kteří se roz-
hodli stát se součástí rozrůstající se hvozdnické komunity. Rozhodli jsme se proto, že 
do budoucna budeme vítat i děti, které se sice s trvalým bydlištěm ve Hvozdnici nena-
rodily, ale v době konání Vítání občánků trvalé bydliště ve Hvozdnici mají a není jim 
víc než 2 roky. 

Pro letošní rok jsme ale učinili jednu výjimku. Protože poslední Vítání občánků pro-
běhlo v květnu 2018, přivítali jsme letos i děti, kterým už byly 3 roky.

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky k práci sociální komise, neváhejte se spojit 
s některou z členek sociální komise, kterými jsou: Hana Kučerová, Alena Šťastná, 
Helena Rohrbachová, Eva Bendová, Magda Vodičková, Romana Kruchová, Pavla 
Věchtíková a Helena Aubrechtová. Děkujeme.

Za sociální komisi Hana Kučerová

NAROZENINY
Dodatečně uvádím jubilanty, 
kteří oslavili své jubileum 
ve druhém čtvrtletí roku 2021. 
Své významné životní jubileum 
oslavilo 14 našich spoluobčanů, 
z nichž uvádím pouze ty, kteří 
vyjádřili souhlas se zveřejněním 
svých osobních údajů.

Václav Novotný 88 roků
Pavel Novotný 87 roků
Alena Šetinová 85 roků
Naděje Fafejtová 84 roků
Věra Mičanová 81 roků
Bohumil Ježek 80 roků
Janka Dvořáková 80 roků
Věra Lebedová 80 roků
Petr Marko 75 roků
Miloš Zedník 75 roků
Miloš Výborný 70 roků
Helena Aubrechtová 70 roků
Marie Žaludová 65 roků

Za pozdní zveřejnění se všem 
výše jmenovaným jubilantům 
omlouvám. Propásla jsem 
uzávěrku minulého vydání 
hvozdnického Zpravodaje. 

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 
oslavilo své významné životní 
jubileum 13 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty, kteří 
vyjádřili souhlas se zveřejněním 
svých osobních údajů.

Jaroslav Vrňák 92 roků
Slávka Marešová 91 roků
Jana Svobodová 88 roků
Jarmila Hrubá 84 roků
Bedřich Pilát 81 roků
Milan Moudrý 81 roků
Věra Laštovičková  75 roků
Ludmila Kozáková 70 roků
Alena Ježdíková 70 roků
Karel Jindra 70 roků
Judita Lišková 70 roků

Všem gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví, štěstí 
a optimismu do dalších let.
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Pokračování na další straně

Kultura

Kulturní život v naší obci
Začátek letošního roku byl opět poznamenán pandemií Covid-19 a  s  tím souvisejícími 
opatřeními, kvůli kterým chyběly tradiční akce, jako je ples PFA, hasičský ples a společ-
né pálení čarodějnic u rybníka. Naštěstí se situace zlepšila natolik, že jsme mohli kulturu 
v naší obci oživit již v červnu, kdy jsme uspořádali trochu odložený dětský den a první 
letní promítání Hvozdnického biografu.

Obojí se odehrálo téhož dne, 26. června, 
který jsme pojali jako uvítání léta a nad-
cházejících prázdnin. Celý den jsme od-
startovali ranními rybářskými závody, 
po kterých následovalo odpoledne plné 
soutěží a doprovodných aktivit, např. 
v podobě malování na obličej. Slunečný 
den plný zábavy, dětské radosti a rekord-
ní účasti jsme zakončili na hrázi rybníka 
promítáním snímku „Teorie tygra“, který 
není sice žádnou novinkou, ale navodil 
nám příjemnou atmosféru a přinesl vtip-
nou tečku za povedeným, i když pro nás 
organizátory trochu náročným dnem.
V červenci a srpnu Hvozdnický biograf 
nabídl další dva snímky z dílny českých 
autorů – „Bábovky“ a „Havel“, které 
jsme si díky krásnému počasí a dobrotám 
z našeho grilu mohli všichni společně 
užít s tou správnou letní pohodou.

Co nás čeká na podzim?
V září jsme pokračovali promítáním 
Hvozdnického biografu, které jsme již 
vzhledem k počasí přesunuli do velké-
ho sálu našeho kulturního domu. Díky 
tomu jsme mohli uspokojit i naše malé 
diváky v odpoledním promítání pohád-
ky „Trollové a kouzelný les“. Večer nás 
dospěláky pobavil snímek autora a re-
žiséra Patrika Hartla „Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel“, který sklidil skvělé ohla-
sy. A protože si kino u nás ve Hvozdni-
ci našlo svého diváka, s radostí budeme 
v této aktivitě pokračovat. Podívejte se 
níže, co připravujeme (nejen v rámci pro-
mítání) na nadcházející měsíce.
Děkujeme vám za podporu a účast na 
kulturních akcích, ale také za vaše dobro-
volné příspěvky, které využíváme jak na 
provoz kina, tak i na zajištění realizace, 

občerstvení a dalších nákladů spojených 
s pořádáním kulturních akcí v naší obci. 
V neposlední řadě bych ráda poděkova-
la všem, kteří se na přípravě a realizaci 
kulturního vyžití podílejí. Bez vás by to 
nešlo! 

Za kulturní komisi
Markéta Vodičková

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

PLÁNOVANÉ AKCE
16. 10. 2021 promítání Hvozdnického biografu

16:00 hodin Mimoni
20:00 hodin Deníček moderního fotra

20. 11. 2021 promítání Hvozdnického biografu
16:00 hodin promítání pro děti, bude upřesněno
20:00 hodin večerní promítání, bude upřesněno

28. 11. 2021 rozsvěcení vánočního stromečku 

5. 12. 2021 návštěva z nebe i pekla

27. 12. 2021 od 20:00 hodin Rybova Mše vánoční 
v podání Hvozdnického pěveckého sboru v kostele ve Štěchovicích

8. 1. 2022 od 17:00 hodin Vánoční koncert 
v kulturním domě ve Hvozdnici

Plánované akce se uskuteční dle aktuálně platných vládních nařízení. 
Změna programu vyhrazena. 

Malá hrdinka
V nočních hodinách dne 18. 9. 2021 pro-
budil majitelku fenky Moji štěkot. Moja 
se dožadovala vypuštění na zahradu. 
Ihned zamířila k plotu u cesty V Ameri-
kách a stále hlasitě štěkala. Paní majitelce 
to nedalo a šla se podívat, co tam Moju 
tak rozčílilo. Uviděla rychle se vzdalo-
vat postavu v kapuci. Napadlo ji, jestli 
se opět někomu nezalíbila informační 
cedule označující název ulice V Ameri-
kách a nechtěl si ji přivlastnit. Vzhledem 
k atraktivnímu názvu ulice by to neby-
lo poprvé. Ráno se šla podívat na ceduli 
a bylo to tak. Šrouby, kterými byla cedule 
připevněna k plotu, byly povoleny. 
Čivava Moja je sice malá vzrůstem, ale 

odvážný, hlídací pes. Zachránila obecní 
ceduli před zlodějem. Jistě si zaslouží 
velkou pochvalu a podrbat za ouškem.

Obecní úřad se rozhodl předat Moje 
diplom za statečnost a jako poděkování 
psí pamlsek.

Lenka Salomonová

PoPoPoPoPookrkrkrkrkrk ačačačačačaačovovovovovvoo ánánánánááná í íí í ííí nanananaana dddddddalalalalalallšíšíšíšíšíšíšíš ssssssstrtrtrtrtrtrrananananannananěěěěěěěěě
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V začátku je vždy hodně práce, je to 
vypracování plánu práce na celý rok. 
21. února prvé veřejné zasedání v tomto 
roce. Účast na této schůzi byla malá vzhle-
dem k tomu, že se konala výroční členská 
schůze JZD. Po úvodu s. předsedy byla 
podaná zpráva pokladní komise, zpráva 
výstavby a komise sociální. Je hodně 
práce sestavit nový národní výbor. Místní 
národní výbor spolu se složkami N.F. po-
řádají 7. března MDŽ v kulturním domě 
s hudbou ,,Podlesanky“. Rada místního 
národního výboru má hodně práce s na-
vrhovanými novými kandidáty do MNV. 
Volby se budou konat 23. a 24. května. 8. 
května svolává národní fronta s místním 
národním výborem schůzi a seznámení 
s novými kandidáty do voleb. Předseda s.
Fafejta ve své obšírné zprávě podal zprá-
vu o práci místního národního výboru, 
kde kriticky zhodnotil i nedostatky které 
výbor nesplnil za poslední volební obdo-
bí. Práci našeho výboru dobře hodnotil 
tajemník ONV s. Stracený, který kandi-
duje za náš okrsek. 23. a 24.5. v naší obci 
proběhly volby do všech zastupitelských 
organu. Za náš obvod do federálního 
shromáždění Richard Tichý. Do sněmov-
ny národů Dagmar Frýbodová. Do české 
národní rady Eva Lišková. Do krajského 
národního výboru František Kmoníček. 
Do okresního národního výboru Strace-
ný Josef. Do místního národního výboru 
Durdil Jiří 46 roků, Dusík Pavel 48 roků, 
Fafejta František 56 roků, Humhal Karel 
43 roků, Kalaš František 58 roků, Křížek 
Antonín 43 roků, Křížek Luboš 32 roků, 
Kozák Ladislav 38 roků, Kulhavý Milo-
slav 59 roků, Matys Josef 57 roků, Matys 
Jiří 22 roků, Nechyba František 30 roků, 
ing. Pašek Václav 38 roků, Ráž Josef 43 
roků, Rohrbach Bohumil 39 roků, Rohr-
bachová Helena 37 roků, Šťastná Alena 
41 roků, Stibůrková Věra 60 roků, Žalud 
František 38 roků. Slavnostní plenární 
zasedání se konalo 28. 6. Schůzi zahájil s. 
Kulhavý a celý pořad schůzi řídil. Před-
seda volební komise s. Žalud Josef podal 
zprávu o volbách. V obci volilo 242 obča-
nu. Nebylo nikoho kdo by se voleb nezú-

častnil. Všech 19 poslanců bylo zvoleno 
jednohlasně. Na navrh strany a národní 
fronty byl na předsedu navržen a zvolen 
s. Rohrbach Bohumil, do rady MNV byli 
zvoleni s. ing Dusík Pavel, předseda ko-
mise dopravy, obchodu, bytu a služeb, s. 
Křížek Luboš předseda komise výstavby, 
s. Nechyba František předseda pořádko-
vé komise, s. Kulhavý Miroslav předseda 
fi nanční komise a s. Šťastná Alena před-
sedkyně komise školské a kulturní. Ple-
nární zasedání se konalo koncem srpna 
a na tomto zasedání se občané dozvída-
jí, že bude škola uzavřena. Tato zpráva 
znervozněla všechny občany, a i poslan-
ce. Jednání bylo nepěkné a zasedání bylo 
ukončeno předčasně. S. Kulhavý nabáda 
poslance i občany, aby byli nápomocny 
předsedovi i celému výboru. 18. října 
bylo provedeno školení poslanců. Toto 
školení mělo opravdu přínos pro práci 
všech poslanců. 7. listopadu bylo ple-
nární zasedání. Zahajovací proslov měl 
předseda s. Fafejta. Plenární zasedání 
určilo plán práce do konce tohoto roku 
a určilo plán na rok 1987. Dne 19. pro-
since se mělo konat plenární zasedání. 
Velká vichřice která tento den řádila za-
vinila, že nešel elektrický proud od 1400

do 2400 hod. proto nebylo možno provest 
toto zasedání na kterém měl být schválen 
plán na rok 1987 a schválen i závazek na 
příští rok.

Vesnická organizace KSČ. Schůze 
a diskuze hned po novém roce jsou před-
znamenáním hodně stranické práce před 
okresní konferencí kde má naše organi-
zace také své delegáty. Po sjezdu nastává 
nová práce s přípravou poslanců a kandi-
dátů do místního národního výboru. Po 
přípravě kandidátů zajišťuje stranická 
organizace oslavy 1. máje, které se kona-
jí v Davli. Nová práce nastává k zdárně 
provedeným volbám v naší obci. Tohoto 
úkolu se strana zhostila velmi dobře. 

Svaz požární ochrany. Hned 4. ledna 
koná členskou schůzi, aby řádně zorgani-
zovala ples který bude pořádat 1. února. 
Ples byl dobře navštíven a přinesl i dobrý 
fi nanční efekt pro svaz. Měsíc březen je 

pro svaz hodně pilné práce. Provedení 
preventivních prohlídek ve všech rodin-
ných domcích. Znovu začíná velká práce 
když svaz chce oslavit důstojně 90 leté 
trvání svého založení. Pro tyto oslavy 
pracuje celý svaz. Tyto oslavy se budou 
konat 21. června. Oslavy 90 let požární 
ochrany proběhly opravdu důstojně, při-
spělo k tomu i hezké počasí a účast na 
oslavě byla veliká. Oslav se zúčastnila 
celá obec a i hodně občanů z okolních 
vesnic. Program byl pestrý a i večerní 
zábava se vyvedla. 13. září zajíždí svaz 
ze žáky kteří dobře zacvičili na oslavu 
do Přibyslavi na prohlídku hasičského 
muzea. Byl to malý dárek našim mladým 
požárníkům. Během prázdnin provedl 
požární svaz preventivní prohlídky ve 
všech chatách naší obce. 14. listopadu 
koná svaz požární ochrany výroční člen-
skou schůzi, kde hodnotí práci svazu za 
celý rok a závazek k XVII. sjezdu byl spl-
něn ve všech ukazatelích.

Tělocvičná jednota ,,Sokol“. Ženy pra-
videlně každé pondělí chodí cvičit do tě-
locvičny školy. I.A. mužstvo fotbalového 
oddílu lehce trénuje na hřišti. Zahájilo 
přípravu na hřišti se Sokolem Ledčice 
2×, Bojanovicemi 2× a s Davlí 1×. S této 
přípravy byly 4 zápasy vítězné a 1 pro-
hra. 1. 3. koná Sokol výroční členskou 
schůzi. Vytyčuje si plán na tento rok chce 
zlepšit hru našeho fotbalového mužstva 
a od podzimu chce také znova přihlá-
sit k soutěži žáky. Důvod je málo žáků, 
proto budou žáci spojeni s Bojanovice-
mi. Zimní příprava a středeční treninky 
se zdály být u I.A. mužstva, že hodně 
pomůžou k zlepšení herního a fyzické-
ho fondu, to se projevilo u prvních dvou 
mistrovských zápasů. Dohrávaný zápas 
se Sokolem Kamenný Přívoz 5:2 a další 
zápas se Sokolem Kytín rovněž 5:2. 
K dalšímu zápasu se zajíždí do Krňan 
kde prohrává IA mužstvo 1:0, doma 
s Čisovicemi je výhra 4:2 a v Bojanovi-
cích  vyhrává rovněž 4:2. Sprchu přiváží 
I.A. mužstvo z Jíloviště kde prohrálo 9:0 
doma vítězí 3:2 s Lešanama a v Klinci 
prohrává 2:0. Prohrává těsnou prohrou 
ve Štěchovicích 5:4 a doma remízuje se 
Slapama 2:2 a poslední zápas prohrává 
v Kameném Přívoze 2:1. Tím zakončil 
odíl kopané jarní sezonu. Odíl kopané 
pořádá pouťový pohár za účasti Klince, 
Davle a Bojanovic. V tomto turnaji obsa-
zuje odíl 1. místo. Podzimní mistrovské 
zápasy zahajuje prohrou na domácí půdě 
1:3 s Klincem výhrou v Kytíně, výhrou 

Kronika obce 
– dokončení roku 1986
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doma s Psáry 4:0 prohrou ve Štěchovi-
cích 0:1, výhrou s Bojanovicemi 4:2 se 
Slapama remizuje 3:3 doma vyhrává 5:1 
s Radlíkem a přiváží i výhru z Lišnice 2:1 
doma pořáží Baník Mníšek 4:1 a zajíždí 
k poslednímu zápasu do Čisovic kde jen 
remizuje 1:1. Tím I.A. mužstvo skončilo 
na 4. místě i žáci skončili na 4. místě.

Svaz socialistické mládeže 24. ledna 
pořádá svoji výroční členskou schůzi kde 
hodnotí práci za uplynulý rok a dává si 
vstřícný plán na tento rok. Svazu nastává 
práce při zajišťování MDŽ který pořá-
dá po záštitou NF a místního národního 
výboru dne 7. března kde k tanci a po-
slechu hraje ,,Podlesanka“. Svaz pořádá 
pro malé děti maškarní odpoledne  kde  
dětem hraje reprodukovaná hudba. 10. 
května svaz pořádá taneční zábavu na 
které hraje skupina z Benešova vítěz po-
krokové písně z roku 1984. Na zábavě 
byla velká účast a zábava se povedla. Tuto 
skupinu zve znovu svaz na 26. července 
a tato zábava se neuskutečnila důvod od 
1800 hod. do 22 hodin nešel proud. Třeba, 
že se sešlo hodně mládeže, byl to pro 
svaz prodělek, musel skupině uhradit část 
nákladu a dopravu a zabava se vůbec ne-
konala. Svaz uplatňuje nárok na veřejné 
schůzi na svoji klubovou místnost. Tato 
místnost je přislíbena ve vile č. 90. Svaz 
pořádá pro děti celé obce mikulášskou 
nadílku s diskotékou. Program nadílky 
i diskotéky se velmi líbil.

Svaz chovatelů drobného zvířectva 
koná 22. února výroční členskou schů-
zi kde hodnotí práci za rok 1985. Je to 
opravdu malý spolek má jenom 24 členů, 
ale co produktů odezdá na stůl naší spo-
lečnosti je až neuvěřitelné. Jen něko-
lik čísel králičího masa 78,5 kg 237 kg 
ovčího masa 45 kg ovčí vlny 279 kusů 
kraličí kuže a tak dále. Po celé naší obci 
byli očkovýny králíci prozi miktomatoze 
celkem 1.266 ks. Je to také pěkná práce 
svazu. Výbor svazu zůstal ve starém slo-
žení a dává si socialistický závazek na rok 
1986. V diskusi promluvil člen okresního 
výboru s. Oktábec kde nabadal členy aby 
se více zúčastňovali výstav. V červnu se 
koná výstava v Hostivicích kde se svaz 
zúčastňuje a okresní výstava se koná 
v Davlo kde se svaz rovněž zúčastňuje. 2. 
srpna pořádá svaz zábavu která se moc 
nevydařila. Bylo hodně zábav v okolí 
a den byl horký a každý raději trávil noc 
venku nežli v dusné místnosti. V pod-
zimních měsících se vývěsky hemží pla-
káty o výstavách v Mníšku, Hostivicích , 

v Berouně v Davli. O účasti na výstavách 
se dozvím až o výroční členské schůzi 
buduli na ni pozván.

Školní rok 1985–86 byl zahájen 2. září 
je zde vyučovano jen v jedné třídě. Kon-
cem ledna je zápis do I. třídy. Ze tří obcí 
Bratřínova, Bojanovic a Hvozdnice bylo 
zapsáno jen 6 dětí. Tento malý stav dáva 
příčinu k zavření školy. Rozhoduje se 
zdali se škola zavře a děti těchto obcí se 
budou posílat do Davle. Děti co ještě zde 
chodí do školy se zúčastnily besedy nad 
knihou. Při této besedě pěkně zarecito-
valy. Do 20. srpna místní národní výbor 
nedostal žádnou ofi ciální zprávu o uza-
vření školy. Teprve 1. září je defi nitivně 
rozhodnuto že se škola zavírá. Není to ra-
dostná zpráva po 76 letech svého trvání je 
škola uzavřena. Při zamyšlení kolik mou-
drosti vydala tato škola, kolik s této školy 
vyšlo zdělaných děti které získaly i vyso-
koškolské vzdělání, věřím, že se zarosilo 
ne jedno oko. Je to kruté pro občany i pro 
mě kronikáře když tak neradostnou zprá-
vu mám psát do kroniky.

V naší obci také velmi dobře pracuje 
svaz pro občanské záležitosti. Pracuje již 
plných 10 roků. Svaz každým rokem vítá 
nové občanky a navštěvuje jubilanty na-
rozené v tomto roce a to 65 roku staré 70 
roků 75 roku 80 roku a pak po 80 roce 
všechny občany každým rokem. Dále po-
zdraví i občany kteří slaví zlatou nebo dia-
mantovou svatbu. O této organizaci jsem 
v této obecní kronice nepsal poněvadž 
svaz má svoji pěknou kroniku kde má fo-
tografi e všech narozených dětí naší obce.

V tomto roce bylo vyřízeno 20 žádos-
tí na adaptaci jak rodinných domku tak 
i chat. V okolí naší obce i chaty se dávají 
do pěkného pořádku. Tak jak naše rodin-
né domky jsou čisté tak je pěkné okolí 
kolem nich. Trochu co se nedaří místní-
mu národnímu výboru jsou cesty v naší 
obci. Některé cesty jsou ve velmi špat-
ném stavu a nemuže se sehnat podnik 
který by obci pomohl.

                          
Přepisováno bez oprav a úprav.

Lenka Salomonová – kronikářka obce

Září a adaptační program 
v mateřské škole

Na prahu nového školního roku pevně doufám, že školy zůstanou otevřené a prezenční 
výuka bude probíhat bez větších překážek. Přeji dětem, aby mohly kromě učení prožívat 
také radosti z dalších aktivit, jako je plavání, lyžování, divadla a výlety. O to všechno 
jsme kvůli covidové pandemii přišli.

Letos jsme přivítali 13 nových dětí a při-
pravili pro ně adaptační program. Nástup 
dítěte do mateřské školy je pro každé dítě 
i jeho rodinu významným životním mez-
níkem, jehož zvládnutí do značné míry 
ovlivňuje budoucí školní úspěšnost i soci-
ální a emoční vývoj dítěte. Při adaptaci 
dítěte na prostředí MŠ musí zvládnout 
„konfl ikt“ dvou základních potřeb: potře-
by bezpečí a potřeby nových sociálních 
kontaktů s vrstevníky. Dítě si musí zvyk-
nout na odloučení od rodičů, vytvořit si 
novou vazbu na jinou dospělou osobu, 
přijmout učitelku jako novou autoritu, po-
rozumět odlišnému způsobu vedení uči-
telkou, navázat vztahy s ostatními dětmi, 
porozumět normám a hodnotám vrstev-
nické skupiny, porozumět novým pravi-
dlům a omezením, přizpůsobit se jinému 
dennímu režimu, omezit své soukromí, 

poznat nové prostředí, být více samostat-
né a zvyknout si i na odlišné stravování. 
Rodiče si pak zvykají na to, že s dítětem 
již tráví výrazně méně času, že vliv na 
jeho vývoj předávají i dalším osobám. 

Při vědomí toho všeho je zřejmé, jak 
náročný tento přechod pro dítě může být, 
a proto doufám, že my všichni zúčastně-
ní dospělí pomůžeme dětem v tom, aby 
nejen nástup, ale i celá jejich docházka 
do mateřské školy byla časem příjemným 
a radostným pobytem, ze kterého budou 
celý život těžit a vzpomínat. 

Letos máme adaptační program 
v duchu oblíbené pohádky a jejich ilus-
trace na našem plotě děti vítají už při 
příchodu a věřím, že i ostatní, kteří jdou 
nebo jedou kolem.

D. Kobylková, 
ředitelka MŠ Hvozdnice
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Ambulantní a terénní sociální služby
Ambulantní i terénní sociální služby jsou velice rychle se roz-
víjející služby, o které je čím dál více větší zájem. V naší spo-
lečnosti se jedná o služby tzv. sociální prevence a sociálního 
poradenství. Již od roku 2008 jsme začali tyto služby poskytovat 
a postupně jsme je rozšiřovali. 

Oproti pobytovým službám jsou ambulantní služby posky-
továny především v detašovaném pracovišti ve Štěchovicích. 
Jedná se o služby, kam dochází uživatel služby v rámci provozní 
doby. Terénní služby jsou oproti tomu poskytovány uživatelům 
v jejich přirozeném prostředí (např. doma).

Od května 2021 poskytujeme ambulantní služby v novém pra-
covišti, kterým je Kulturní a vzdělávací centrum Harmonia ve 
Štěchovicích (nová budova naproti parkovišti u autobusové za-
stávky), kde máme k dispozici dílnu STD, poradnu SAS a OSP 
a rovněž místnost pro NZDM. Všechny naše ambulantní a te-
rénní služby jsou poskytovány zcela bezplatně. Mnoho infor-
mací o našich sociálních službách a konkrétní provozní době se 
dozvíte na našich stránkách www.css-hvozdy.cz.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Služba poskytuje terénní a ambulantní formou bezplatnou 
pomoc a podporu rodinám s dítětem či dětmi, jejichž vývoj 
je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, 
s cílem zmírnit tuto situaci a zvýšit jejich možnosti na uplat-
nění se ve společnosti. Pomáháme řešit výchovné problémy 
dětí doma i ve škole, mezigenerační problémy v rodině, rozvoj 
kognitivních dovedností, nepříznivou situaci mezi členy rodiny 
(závislosti, onemocnění), trauma v rodině (úmrtí, nemoc, ztrá-
ta), podporu rodičů při řešení rozvodu či pomoc s vytvořením 
dohody. Rovněž v rámci této služby fungují tvořivé dílny pro 
maminky s dětmi formou výtvarných workshopů.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Tato služba poskytuje dětem a mládeži ve věku od 7 do 15 let 
podporu a pomoc ve složitých osobních i rodinných situacích. 
A čím se služba zabývá? Pokud uživatele něco trápí, vyslechne-

me ho, podpoříme a pokusíme se mu pomoci. Můžeme si poví-
dat o spoustě témat (sexuální výchova, mezilidské vztahy, drogy, 
násilí, šikana a kyberšikana, záškoláctví, zdravý životní styl, 
předsudky a tolerance apod.). Uživatel může sám přijít s něja-
kým zajímavým nápadem a naši pracovníci mu ho pomohou rádi 
uskutečnit. Rovněž pomáháme s přípravou do školy, uživatel si 
u nás může odpočinout (stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společen-
ské a sportovní hry), k dispozici je i počítač s internetem. 

Odborné sociální poradenství (OSP)
Tato služba se zaměřuje na diskrétní, nestranné a nezávislé po-
radenské služby cílové skupině (osoby s mentálním, kombinova-
ným, zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby v těžké životní 
situaci, senioři). Poskytuje kontakty na instituce (např. úřady 
práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné 
poradny, advokátní kanceláře), různé formy poradenství (sociál-
ní dávky, důchodové, zdravotní pojištění, pracovněprávní a ma-
jetkoprávní vztahy, rodinné právo, dluhová problematika apod.), 
vysvětlení obsahu písemností, pomoc při sestavování podání 
k soudu nebo úřadu, pomoc s vyplňováním formulářů či sesta-
vováním dopisů druhé straně apod.

Sociálně terapeutické dílny (STD)
Tyto dílny umožňují uživatelům, kterými jsou osoby s mentál-
ním či zdravotním postižením, osvojit si a následně udržet pra-
covní návyky a dovednosti v oblastech, které souvisejí s našimi 
dílnami, a zároveň zdokonalují a rozvíjejí motorické, psychické 
a sociální dovednosti. V areálu Hvozdy u Masečína provozujeme 
dílny Kuchař (pomocné práce v kuchyních společného stravo-
vání.), Úklid a zahrada (údržba a úklid vnitřních i venkovních 
prostor, údržba zeleně apod., k dispozici také zahrada a skleník) 
a Keramickou dílnu (terapeutický program zaměřený na rozvoj 
kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků). 
Na pracovišti ve Štěchovicích pak nabízíme Výtvarnou a ru-
kodělnou dílnu (základy výtvarných a pracovních technik roz-
víjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posilují i vlastní 
sebevědomí a nabízí možnost zjistit jak se uplatnit na trhu práce).

Jakub Čanda

Centrum sociálních 
služeb Hvozdy, o.p.s. 
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Křížovka

„Jasně, Božka, že zajdeme na kafe. Co vnuk
naučil toho . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
AMOM, NAO

ZÁZVO-
ROVITÁ
ROSTLINA

ČASTO
CESTOVATI
LETADLEM

KASAT

TENISOVÝ
ÚDER

PŘEDMĚT

LINKA
DŮVĚRY
(zkratka)

OPAK
PASIV

PRŮ-
TOKOVÝ
OHŘÍVAČ
VODY

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

INICIÁLY LI-
TERÁRNÍHO
HISTORIKA
PRAŽÁKA

PESTŘÍ
AUSTRALŠTÍ
PAPOUŠCI

ZŘEJMÉ
(řidčeji)

ZBĚSILÁ

DRUH
PALMY

CHEMICKÁ
ZNAČKA
SODÍKU

BUDOUCÍ
ŘEMESLNÍK

TRHA-
VINOVÁ
NÁLOŽ

GOGOLŮV
PSEUDONYM

SNÍŽENÝ
TÓN D

KOLEJOVÁ
SOUPRAVA

ŠPANĚLSKÝ
MYS

KOLEJ
KARLA IV.

�

1. DÍL
TAJENKY

CYNIK

SILNÁ ČER-
NÁ KÁVA

SOPEČNÝ
TUF

SESTAVOVA-
TEL TEXTU

JMÉNO
KABÁTOVÉ

MUŽSKÉ
JMÉNO

NÁZEV
NOSOVKY

ČESKÝ
MALÍŘ
(Josef)

NEOCHUT-
NÁVAT
(obecně)

KROMĚ

DRUH
OBILÍ

PĚSTOVANÁ
ZE SEMEN

RANCE

JMÉNO
HEREČKY
GEISLEROVÉ

OMÁČKA
K NAMÁČENÍ

ODDÍL VOJ-
SKA (knižně)

ZÁZRAK

NAŠE
TELEVIZNÍ
STANICE

VELKÉ
VÁHY

OVOCNÝ
ROSOL

BEZBARVÁ
KAPALINA

SUMERSKÉ
MĚSTO

OPÉCT
NA TUKU

ČESKÝ
HEREC
(Josef)

VELKÉ
MNOŽSTVÍ
LIDÍ

ŘÍMSKÝMI
ČÍSLICEMI
51

POKRÝVKA

VÝHERNÍ
POUKÁZKY

PŘEDPOVĚDI
VÝSLEDKŮ

VODNÍ
HLODAVEC

POHYB
VZHŮRU

MÍRNĚ
SKLONĚNÉ
PÍSMO

BLBOUN
NEJAPNÝ

PLNITI
TEKUTINOU

ČISTIT
PRÁDLO

ŠPANĚLSKÝ
TANEC

NÁPOJE
(hovorově)

�
�

2. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY

�
4. DÍL
TAJENKY

EMINENCE
(zkratka)

HALDY
(papíru)

ŽLUTOHNĚ-
DÁ BARVA

OBRACENÍ
PŮDY

PANÍ

ZKR. NĚM.
SPOLKOVÉ
REPUBLIKY

NA TOMTO
MÍSTĚ

CITOSLOVCE
KRÁTKÉHO
ZAFOUKÁNÍ

HÁDKA

DRUH
HUDBY

HOD
(zastarale)

ROZTÉKATI
SE TEPLEM

HAZARDNÍ
KARETNÍ
HRA

ČÁST
NÁDOBY

ITALSKÉ
AUTO

MLUVNICKÁ
KATEGORIE

DUNIVÝ
ZVUK

ZNAČKA
VOLT-
AMPÉRU

CITOSLOVCE
VZDYCH-
NUTÍ

DVOJZPĚV

PONDĚLÍ
(zkratka)

MANŽELKA
RADY

CYKLO-
HEXANON

NEUCHO-
POVAT

STAV
BEZ HLUKU

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ
STATEK

VLASTNITI
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Vánoční příloha

KOMETA

Co budete potřebovat?
• dva dárkové papíry – jeden zlatý 
• lepicí pásku a oboustrannou lepenku
• tenkou stužku
a)  Zabalte dárek do papíru základním, 

tedy klasickým způsobem.
b)  Ze zlatého papíru ustřihněte obdélník 

v přibližném poměru 1:3 a naskládejte 
vějířek.

c)  Naskládaný vějířek z každé strany 
šikmo sestřihněte a přibližně v 1/3 
převažte stužkou. 

d)  Kratší část vějířku roztáhněte a konce 
k sobě slepte oboustrannou lepenkou. 
Vznikne kometa, kterou můžete přivá-
zat k jakémukoliv dárku.

VODOROVNÉ SKLADY

Co budete potřebovat?
• dárkový papír
• lepicí pásku
• stužku
• mašli
a)  Délku papíru ustřihněte asi o 1/3 větší, 

než je obvod dárku, a šířku tak, aby 
papír na bocích dárku přesahoval přes 
polovinu. Okraj přeložte nahoru a od 
něj vytvořte 4–5 skladů (vždy menší 
a větší)

b)  Naskládaný papír uhlaďte a po celé 
délce přelepte z každé strany lepenkou.

c)  Dárek zabalte základním, tedy kla-
sickým způsobem, převažte stužkou 
a navrch dejte mašli.

Zdroj: Radka Křivánková, 
Ozdobné balení dárků

Chtěli byste letos zabalit svým milým 
a blízkým dárek ,,nějak jinak“? 
Mám pro vás dva nápady, které každý zvládne.

a)

c)

d)

b)

KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ 
A MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, 
OSOBNÍCH I PROFESNÍCH 

ÚSPĚCHŮ V ROCE 2022 VÁM 
ZE SRDCE PŘEJÍ 

VAŠI ZASTUPITELÉ

a)

b)

c)
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Vánoční příloha

JATERNIČKY A JELÍTKA
Tento recept není složitý a jaterničky 
nebo jelítka mohou vyrábět děti. Určitě je 
to bude bavit. A hlavně – je to zase něco 
jiného.
Co budete potřebovat?
• 1 větší bílek
• 100 g nastrouhané čokolády
• 100 g nastrouhaných mandlí
• 100 g moučkového cukru
• 3 hřebíčky
• 1 lžička marmelády
• troška skořice

Bílek promícháme s čokoládou, loupa-
nými nastrouhanými mandlemi, cukrem, 
utlučeným hřebíčkem a skořicí. Vypra-
cujeme na vále těsto, přidáme lžičku 
šípkové nebo jiné marmelády. Z těsta vy-
válíme jaterničky, které potřeme bílkem 
a po stranách propíchneme slabou špej-
lí. Sušíme v mírně vyhřáté troubě. Jak 
začnou vonět, je hotovo. Pokud chceme 
ozdobit stromeček, zavěšujeme na červe-
né mašle.

Chceme-li vyrobit jelítka, přidáme 
ještě 50 g čokolády a vyválíme silnější 
váleček. Jinak je postup stejný.

Zdroj: Petr Herynek, 
České vánoce

Něco pro gurmány

Vytvořte si doma prostředí pro rozjímání. Můžete si 
pustit vánoční koledy, ozdobit svůj byt barborkami, 
větvičkami jmelí a  borovice, cesmínou nebo vánoč-
ní hvězdou. Kupte si hodně svíček. Takové sametové 
světlo svíčky, třepotající se plamínek, když venku 
mrzne a  je tma, zahřeje vás i  vaši zkřehlou dušičku 
toužící po teplu a  světle. K  tomu zapalte františka, 
který svou vůní zaplní dům, vytvoří voňavou atmo-
sféru k  rozjímání, na kamna vysypte trochu purpu-
ry, jejíž vůně naplní vás i  celý prostor pohodou. Do 
mysli se vám asi vkrade známá melodie písničky ,,tiše 
a ochotně purpura na plotně voní“, nechte za zády své 
starosti a bolesti a zavzpomínejte si. Zavolejte svým 
známým, blízkým, popřejte jim hezké Vánoce.

Zdroj: Ivo Železný, Přeji hezké Vánoce

Ten vánoční čas, 
andělíčka hlas,

tiše v noci prozpěvuje
aleluja vyzpěvuje,

už k nám přišel zas,
ten vánoční čas.

Bohoslužby 
o Vánocích 

Bohoslužby v modlitebně 
Husova domu Hvozdnice

28. 11. 9:30
1. adventní neděle 

se svatou večeří Páně

24. 12.  22:00
Půlnoční bohoslužba 

s vánoční hudbou

25. 12. 9:30
Boží Hod vánoční

26. 12. 9:30
2. svátek vánoční

31. 12. 16:00
Silvestr

Bohoslužby v kapli 
na Jílovišti
24. 10. 17:00

28. 11. 17:00

24. 12.  0:00
Štědrý den Půlnoční bohoslužba

Mimořádné akce 
v Husově domě

24. 10. 14:00
Zažij skauting – ustavující setkání 

skautského oddílu SVATOPLUK

Vánoční přílohu připravila 
Lenka Salomonová
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Léto u hasičů 
ve znamení zásahů

V ranních hodinách dne 30. 6. byl po silných bouřích naší jed-
notce vyhlášen poplach. Jednalo se o vyvrácený strom opřený 
o lampu veřejného osvětlení, jehož větve zasahovaly do elektric-
kého vedení.

Týden na to nám byl ve 14:52 vyhlášen další poplach. Tentokrát 
už šlo o záchranu a vyproštění osoby z nedostupného srázu, a to 
na žádost PČR. Bohužel i přes veškerou snahu profesionálních 
hasičů i zdravotníků zde došlo k úmrtí zachraňované osoby. Po 
několikahodinovém vyšetřování jsme byli PČR vyzváni k vy-
proštění těla a následného transportu k vozidlu pohřební služby. 
Tohoto úkolu jsme se zhostili společně s profíky z HZS Jílové. 
Kvůli silným bouřím, které se Hvozdnicí toho dne přehnaly, byl 
transport ostatků těla zahájením dlouhého zásahu. Zásah se stal 
tak trochu pikantní záležitostí u vedení PČR a HZS. Do hasi-
čárny jsme se vrátili v 1:07. Druhý den proběhlo mytí použité 

techniky a v neděli jsme odvezli své zásahové oděvy na vyprání 
ke spřátelené jednotce na Hradišťku. 

Je potřeba zmínit a poděkovat Janu Řezáčovi, že ochotně při-
jel s bagrem vyprostit uvízlé vozy, a to i s tím, že tato aktivita 
probíhala v pozdních nočních hodinách. Poděkování patří také 
Otovi Zárubovi za zapůjčení dostupné vyprošťovací techniky 
a hasičům z Hradištka, že nás zase dostali do vůně.

Téhož dne, co jsme si přivezli vyprané ochranné oděvy z Hra-
dištka k usušení, nám pár minut po zaparkování vozu FirePortál 
vyhlásil poplach. Jednalo se znova o záchranu osob, tentokrát 
však na území Bojova a s dobrým koncem. Oblékli jsme se tedy 
do voňavých, ale úplně mokrých věcí a vyrazili jsme. Bohužel 
na zadaném místě události jsme nikoho nenašli. Podařilo se nám 
přes operační středisko zjistit, že zachraňovaná osoba se nachází 
zhruba o půl kilometru jinde, než nám bylo nahlášeno. S pomocí 

Léto pro nás bylo ve znamení zásahů, během 18 dní jsme sedmkrát vyjížděli k mimořádné události a mohli jsme si tak v rychlém sledu 
osahat techniku a zásahové metody ve spolupráci s profíky. Od začátku roku máme celkem 11 ostrých zásahů a 19 technických zásahů na 
popud OÚ Hvozdnice. Z této škály jsme jich pro vás pár vybrali a níže podrobněji popsali.  
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HZS Jílové jsme osobu transportovali z lesa až do našeho vozu, 
vozem před dům a s pomocí dvou hasičů až do domu. Následně 
jsme se vypravili zpět na hasičárnu. A mokré oděvy? V parném 
létu vlastně příjemně chladily. :)  

V následujících dnech jsme si několikrát v praxi vyzkoušeli 
práci s motorovou pilou. Během šesti dnů jsme čtyřikrát vyjíž-
děli k odstranění stromů ke Spálenému mlýnu v Bojově.

26. 8. jsme po desáté hodině ranní vyjížděli k odstranění 
stromu do Požárů. Strom byl nahnutý přes silnici a zaklíněn 
v korunách stromů. Společně s HZS Jílové jsme museli zastavit 
provoz na silnici. Strom jsme uřízli, pomocí navijáku stáhli na 
zem, rozřezali a odklidili. Vše mohlo trvat maximálně patnáct 
minut. Člověk si řekne, jsme na vesnici, kolik tu asi tak může jet 
aut? HODNĚ! Tak dlouhé fronty aut z obou směrů nás nemile 
překvapili.

Díky teplému počasí jsme se snažili provádět pravidelné prak-
tické cvičení. Vždy šlo o simulaci reálného zásahu. Vyzkoušeli 
jsme si lesní požár a požár v prvním patře budovy. Jelikož se 
k výjezdu téměř nikdy nesejdeme v plném počtu, cvičení probí-
halo ve třech, maximálně čtyřech lidech. Zbytek lidí připravoval 
zásah a jeden dělal operační středisko. Cílem cvičení vždy byla 
komunikace v jednotce, s operačním střediskem a natažení vod-
ního proudu. Také si někteří vyzkoušeli práci velitele zásahu.   

Za JSDH Hvozdnice sepsal Víťa Řezáč
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Tisková zpráva

V Hvozdnici vzniká nový 
skautský oddíl Svatopluk

Zájem o skauting
je obrovský
Rodinám kolem Hvozdnice chyběl v  místě, kam se přestěhovaly, komunitní projekt 
a místo, kde by vyrůstaly jejich děti. Tak na základě vlastní dřívější zkušenosti z jiných 
měst založily vlastní skautský oddíl. Oddíl spojuje děti z Měchenic, Masečína, Černolic, 
Hvozdnice a okolních obcí. Klubovnu poskytla Českobratrská církev na Faře ve Hvozdnici. 

V rámci skautského programu se mohou 
noví členové těšit na program v přírodě, 
dobrodružství v partě kamarádů a letní 
tábor. Povedou je zkušení kvalifi kovaní 
vedoucí. V nejmladší kategorii už má 
oddíl téměř plno, nyní vítá členy zejména 
od 11 let a výše.

„Skauting zažívá v této době velký 
růst, už má na 70 tisíc členů. V okolí 
mají všude čekací listiny. Ve Vraném, na 
Zbraslavi, i v Mníšku. Očekáváme tedy 
velký zájem a proto na podzim organi-
zujeme dvě akce, kde se děti mohou se-

známit s programem a rodiče s vedením 
oddílu. Těšíme se na děti od sedmi do 
patnácti let. Zapojit se mohou i starší do 
spec. programu pro dospívající středo-
školáky. Otevřeni jsme i rodičům, kteří 
by se rádi zapojili do pomoci s vedením,“ 
uvádí Pavel Trojánek, vedoucí oddílu.

Pravidelný program začíná od ledna, 
první seznamovací akce proběhne 
24. října a druhá 21. listopadu. Více infor-
mací o možnosti se zapojit najdou zájem-
ci na webu hvozdnice.skauting.cz. 

Pavel Trojánek
vůdce oddílu

Pavel.trojanek@skaut.cz
731 104 613
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„Doktore, já to . . . (viz tajenku)!�

POMŮCKA:
ATTA,

AURA, AYER,
NPK, NUR,
PY, RYPS

DCEŘIN
SYN

PÓROVINA
Z PÁLENÉ
HLÍNY

OBLUZOVAT

FRANCOUZ-
SKÝ MALÍŘ
(Claude)

BANKOVNÍ
PANIKA

INICIÁLY
MALÍŘE
TANGUYHO

KUSY PALI-
VOVÉHO
DŘÍVÍ

POTNÁ
LÁZEŇ

ZNAČKA KO-
REJSKÝCH
AUTOMO-
BILŮ

INICIÁLY
HERCE

VYSKOČILA

VYŠROU-
BOVATI

JMÉNO
ZPĚVAČKY
CSÁKOVÉ

PRUDKÝ
SJEZD
NA LYŽÍCH
(slangově)

TŘEBAŽE

DOKONALÝ
VÝTVOR

MRAVENCI
STŘIHAČI

NÁHLE

VOLÁNÍ
NA HUSY

TKANINA
S VROUBKY

DRUH
HNOJIVA

NELÉTAVÝ
PTÁK

PRIMÁTI

INDICKÝ
ZPĚVNÝ
PTÁK

�

2. DÍL
TAJENKY

SŮL
KYSELINY
URANOVÉ

KURS JEDNA
KU JEDNÉ

ZVĚTŠO-
VACÍ SKLO

VE VELKÉ
MÍŘE

MALÉ PSÍ
PLEMENO

ŽBIRKOVO
JMÉNO

ZKRATKA
STŘEDY

DRAHÝ
KÁMEN
S RELIÉFEM

PODOMÁCKU
VYRÁBĚT

ČESKÝ ZPĚ-
VÁK (Michal)

KRÁTKO-
NOHÝ KŮŇ

ŠPANĚLSKÉ
ŠLECHTIČNY

OPUŠTĚNÁ

CITOSLOVCE
RYTMU
HUDBY

ALKOHOLIC-
KÝ NÁPOJ

KOHOUT
(řídce)

ZVÝŠENÝ
TÓN A

PARKOVÁ
ROSTLINA

AGUTIOVITÝ
HLODAVEC

ROSTLINA
KALABA

VÝBUŠNÁ
TĚLESA

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

ZLÝ DUCH

HROB
(knižně)

VAŠE
EMINENCE
(zkratka)

SVATOZÁŘ

ZÁPALNÝ
TROUD

MÍSTO
(v mužstvu)

PŘÍVĚTIVÉ

NEMOCNÝ
ČLOVĚK

DOKONALE
VYTAVITI

ZVÍŘECÍ
VÝKALY

HERCI
V NĚMOHŘE

MLADÍ
SLEDI JAKO
POCHUTINA
(obecně)

JMÉNO
KOMIKA
HARDYHO

MAZADLA

MÍSTNOSTI
K UKLÁDÁNÍ
ZÁSOB

HŘÍCH

TAVEBNÍ
ZTRÁTA

ZNAČKA
SAMARIA

TLUMOK

LÉKAŘSKÉ
OTEVŘENÍ
MRTVOLY

BAHNA

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ
ZKR. PARKU
KULTURY
A ODDECHU

VSAZENÉ
PENÍZE

PRASTARÁ
ZBRAŇ

KONEC
ŠACHOVÉ
PARTIE

POTOM

CITOSLOVCE
ZAVOLÁNÍ

ZÁSOBO-
VACÍ ODDÍL

OPAKOVAT
(z latiny)

PODÉL
(knižně)

DĚŤÁTKO
(expresivně)

NĚMECKY
„JEN�

ANGLICKÝ
ZBOJNÍK

ZKRATKA
TROMBO-
EMBOLICKÉ
NEMOCI

INICIÁLY
SKLADA-
TELE

VIVALDIHO

MPZ
PARAGUAYE

ŘÍMSKÝ
STÁTNÍK

PŘEDLOŽKA

NELNOUT
(řidčeji)

�

1. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
PÍSNIČKÁŘ
(Karel)

ANGLICKÝ
ANALY-
TICKÝ
FILOZOF

NACHÝLENÍ
(knižně)

Křížovka
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Křížovka

„Dnes mám super den! Na . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
ANT, APO-
DEMA, BEJ,
RASERY,
SÁN, ŠE

ŽABÍ
CITOSLOVCE

KAPITÁN
PONORKY
NAUTILUS

PORODIT
TELE

DĚLATI
KÉRKU

JEHLIČNATÉ
KEŘE

ANGLICKY
„MRAVE-
NEC�

PATŘÍCÍ
MNĚ

STATNÉ
TRÁVY

LETADÉLKA

SLADKO-
VODNÍ RYBA
S KRATIČKÝ-
MI VOUSKY

INICIÁLY
FILOZOFA
CHALUP-
NÉHO

VYSOKO-
HORSKÉ
NIVY

JMÉNO GOR-
BAČOVOVY
MANŽELKY

BIBLICKÝ
STAVITEL
ARCHY

OTŘÍT
VLHKOST
RUČNÍKEM

KVANTOVÉ
ZESILOVAČE
RENTGENO-
VÉHO
ZÁŘENÍ

ŠŇŮRKA
V LAMPĚ
SAJÍCÍ
PETROLEJ

JÍZDY
TAXÍKEM

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

DVOJICE

SHAKE-
SPEARŮV
KRÁL

SONDA

OBYVATEL
SEVERSKÉ
ZEMĚ

�

3. DÍL
TAJENKY

FIALOVÝ
DRAHÝ
KÁMEN

ZMRZLÉ
KUSY VODY

VELRYBÍ
TUK

HORNINOVÉ
DRTĚ

ŘECKÝ
PŘÍSTAV

VÍŘENÍ

OPICE

NASYCENÝ
ROZTOK
CUKRU

OCHOTNĚ

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

POPELÁŘ-
SKÉ AUTO

SUMERSKÁ
PLOŠ. MÍRA

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

NASÁVAT

JMÉNO
HEREČKY
JANŽUROVÉ

ŘEŠETO
(slovensky)

SLOVENSKY
„MĚNA�

ZÁVIT
ŠROUBU

HORNÍ
KONČETINA

SVĚŽÍ
(knižně)

DRUH
TABÁKU

JMÉNO
PSICE

ŘÍDICÍ
STŘEDISKO
(zkratka)

SOUBORY

VPÍJENÍ

VÁNÍM
NANESENÉ

JUPITEROVA
MANŽELKA

LÁTKY
NA PYTLE

POVRCHOVÉ
ÚPRAVY

�

MUŽ V ČELE
KLÁŠTERA

2. DÍL
TAJENKY

SPLNIT
(slovo)

ČÁST TĚLA
ČLENOVCŮ

NEVĚREC

ZTRATIT
LISTÍ

KANČÍ
ŠTĚTINY

TVRDÝ
KLOBOUK

ÚŘEDNÍK
(hanlivě)

ZKYPŘIT
MOTYKOU

POKRÝT
SEMENY

KUNÁM
VLASTNÍ

NĚKAM

INICIÁLY
HERCE
PAVELKY

DIETLŮV
SERIÁLOVÝ
PRIMÁŘ

TEP

V POZDĚJŠÍ
DOBĚ

NÁDVOŘÍ
U MEŠITY

LAMA
ALPAKA

ISLÁMSKÝ
FEUDÁL

KTERÝ
ČLOVĚK

VEDLEJŠÍ
JEDNOTKA
PROSTORO-
VÉHO ÚHLU

CITOSLOVCE
RYTMU

ŠŤÁVY
(obecně)

ODHAD

KELTSKÝ
LIDOVÝ
PĚVEC

ÚD
(zastarale)

ZNAČKA
STRONCIA

UVÁDĚT
V OMYL

SLOVENSKY
„CO�

ŘEKA
V LONDÝNĚ

�

1. DÍL
TAJENKY

PODZIMNÍ
KVĚTINA

JSOUCÍ
V KONCÍCH

MEZINÁ-
RODNÍ KÓD
ITÁLIE
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Cílem této akce ale není pouze prověření 
fyzických a sportovních schopností a do-
vedností osob s mentálním postižením, 
ale především je tato akce o získání no-
vých zážitků, navázání nových přátelství 
a o strávení pohodového dne plného zá-
bavy. 

Na soutěžící letos čekalo, stejně jako 
v letech minulých, celkem deset soutěž-
ních stanovišť, jako je například slalom 

s medicinbalem, šipky, kuželky, hod na 
cíl či skok do dálky. V těchto deseti dis-
ciplínách se v tomto roce utkaly čtyři 
soutěžní týmy – poskytovatelé sociál-
ních služeb Domov Laguna Psáry, Stéb-
lo Borotice, Centrum sociálních služeb 
Tloskov a domácí družstvo Centrum so-
ciálních služeb Hvozdy, o.p.s. 

Obrovské díky pak patří dvěma hlav-
ním sponzorům této sportovní akce, kteří 
ji fi nančně podpořili. Prvním je Fond 
sportu, volného času a primární prevence 
Středočeského kraje a druhým sponzo-
rem je společnost DHL, jejíž zaměstnan-
ci se navíc pro tento den již tradičně, jako 
každý rok, stali rozhodčími na jednotli-
vých stanovištích a čtyři z nich se přidali 
k jednotlivým družstvům jako kapitáni. 

Jedinečnost celé této akce spočívá 
i v tom, že k soutěžícím z jednotlivých 
zařízení sociálních služeb se přidali 
v rámci integrace a poznání i žáci 8. roč-
níku ZŠ Hradištko, kteří pomáhali oso-
bám s mentálním postižením jednotlivé 
disciplíny zdolávat. Obrovské díky proto 
patří i panu Mgr. Hynkovi, řediteli této 
základní školy, který celou spolupráci 
umožnil a dlouhodobě podporuje.

Hned v úvodu byla akce zahájena kolem 
půl desáté za přítomnosti několika hostů, 
jako jsou členové správní rady Centra 
sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., zástup-
ci dobrovolníků a podporovatelů a rov-
něž zástupci okolních obcí, které letos 
reprezentovala paní doktorka Kučerová, 
starostka obce Hvozdnice. Slavnostní 
zahájení začalo za doprovodu slavnostní 
hudby nástupem jednotlivých družstev 
a týmu rozhodčích, poté proběhlo přivítá-

ní všech přítomných, které bylo zakončeno 
nesením a slavnostním vztyčením vlajky 
Desetiboje. Rovněž proběhly přísahy jak 
za sportovce, tak i za rozhodčí. Poté pokra-
čoval tento úvodní ceremoniál tzv. štafetou 
ohně, kdy vybraní zástupci z řad jednot-
livých družstev nesli zapálený slavnostní 
oheň, který postupně donesli až k místu 
zahájení. Tam jej nejdříve převzal ředitel 
ZŠ Hradištko jako zástupce další skupi-
ny soutěžících a následně štafetu ukončil 
známý český zpěvák pan Jakub Děkan, 
který se pro tento rok stal patronem celé 
akce a který pomocí louče zapálil slav-
ností oheň na podstavci, a to jako sym-
bol celého sportovního klání. Poté paní 
Hromádková, ředitelka Centra sociálních 
služeb Hvozdy, ofi ciálně Desetiboj zaháji-
la a nakonec ještě Jakub Děkan zazpíval 
sportovcům a přítomným píseň Andělé.

Po zahajovacím ceremoniálu už mohlo 
začít samotné  soutěžní zápolení a všich-
ni účastníci si je naplno užívali. Po celou 
dobu Desetiboje mělo každé družstvo 
připraveno svoje zázemí s občerstvením 
a nápoji. Po poledni pak byl čas na vý-
borný oběd, po kterém začala taneční 
a hudební zábava v doprovodu reprodu-
kované hudby.

Nakonec okolo půl třetí proběhlo slav-
nostní vyhodnocení, vyhlášení vítězů 
a odměnění všech zúčastněných, kteří si 
kromě věcných darů, diplomů, medailí 
a vynikajícího dortu odnesli především 
nádherné vzpomínky a odjížděli z Hvoz-
dů plni zážitků a dobré nálady a všichni 
plni očekávání, jak se jednotlivá družstva 
umístí na této úžasné sportovní akci pří-
ští rok.

Hvozdecký 
Desetiboj 2021
Ve středu 15. září 2021 proběhl v areálu Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. již 9. ročník velice unikátní a specifické sportovní akce 
s názvem Hvozdecký Desetiboj, který navazuje na tříletou tradici tzv. Štěchovické Paralympiády. Tato sportovní událost sdružuje celkem 
čtyři poskytovatele sociálních služeb, jejichž uživatelé, kterými jsou osoby s mentálním postižením, soutěží v různých sportovních disci-
plínách proti sobě, a to prostřednictvím čtyř týmů. 
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