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Slovo starostky

Milí spoluobčané,
zima se přiblížila ke svému konci
a my netrpělivě vyhlížíme jaro, teplé
dny zalité sluníčkem, a také energii,
kterou toto probouzení přírody pravidelně přináší. Koloběh ročních období se nemění, změnil se však svět,
ve kterém žijeme.
V situaci, kdy jsme se ještě zcela
nevzpamatovali ze zásahu covidu
do našeho dřívějšího způsobu života, přišla zavrženíhodná agrese
Ruska vůči Ukrajině a s ní spojená vlna migrantů, mířících zčásti
též do České republiky. Ráda bych
na tomto místě poděkovala všem,
kteří v nejrůznějších formách již
poskytli, poskytují nebo nabízejí
pomoc lidem prchajícím z válkou
zasažené Ukrajiny, čelící bezprecedentnímu ozbrojenému útoku;
opět se ukazuje, že když přijdou
nelehké časy, jsou Češi schopni
neuvěřitelné empatie, jsou vmžiku
připraveni pomáhat tam, kde je
to třeba, těm, kteří jejich pomoc
potřebují. Chci věřit, že se situace na východ od nás co nejdříve
uklidní a svět a naše životy, i když
to nebude hned, se vrátí do svých
normálních „nudných“ kolejí. Do
té doby vězte, že když budete potřebovat radu, pomoc nebo jinou

formu podpory, Obecní úřad ve
Hvozdnici je tu pro vás.
Přeji vám všem hodně sil a hlavně
zdraví, opatrujte se. Jsem přesvědčena, že společnými silami nastalou
situaci zvládneme a že příští Zpravodaj již budeme vydávat v době
pozitivního vývoje situace a obnoveného míru v Evropě.
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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Informace pro občany

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
Mobilní svoz vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu
a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu dne 09. 04. 2022 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.
Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených
ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, 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 hranici je
následně zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za založení
černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.
Obecní úřad

Informace pro zákazníky
odebírající energie
od dodavatele poslední
instance – DPI
Tato dodávka je dočasné řešení a každý,
kdo odebírá od této instance, musí do
6 měsíců uzavřít smlouvu u nového dodavatele, jinak mu bude přerušena dodávka a bude odpojen. Je potřeba počítat
s tím, že proces změny může trvat i několik dní, proto novou smlouvu podepište
nejpozději dva týdny před koncem DPI.
Odpojení hrozí i v případě, že zákazník neplatí za dodávku poslední instance
– DPI. Pokud máte finanční problémy, je
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nutné se s dodavatelem domluvit, protože
i odpojení s sebou nese finanční zvýšené
náklady (pomůže Úřad práce ČR).
K odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se snaží zákazníka opakovaně
kontaktovat, ale pokud zákazník situaci
neřeší, je odpojen. Pokud k tomuto odpojení od sítě dojde, v některých případech
může znovupřipojení stát až 5 tis. Kč.
Zdroj: Mgr. Petr Vokáč

Pomoc
při finanční
tísni
spojené
s růstem
cen energií
Úřad práce ČR nabízí těm, kteří jsou ve
finanční tísni, kterou vyvolal růst cen
energií, pomoc.
Jedná se o příspěvek na bydlení těm,
kteří mají nízký příjem a náklad činí
30-35% z této částky. Pro rok 2022 mají
nárok i ti, kteří mají trvalé bydliště v rekreačním objektu.
Více informací naleznete na: www.
uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1
Doplatek na bydlení je dávka, která pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na
bydlení na úhradu nákladů souvisejících
s bydlením (tj. nájem, služby, dodávka
energie).
Více informací naleznete na: www.
uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci vám bude poskytnuta pomoc
bezprostředně s problémy s nedoplatkem
za vyúčtované energie.
Více na: www.uradprace.cz/web/cz/
-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1
Pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné
sociální dávky – tel.: 800 779 900
Dotazy na dávkovou pomoc vám
zodpoví na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nebo na lince
950 180 070.
Zdroj: Mgr. Petr Vokáč
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NAROZENINY

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
2. 4. Promítání Hvozdnického biografu
16:00 Myši patří do nebe | 20:00 Zátopek

30. 4. Pálení čarodějnic
Venkovní prostranství před hospůdkou U Rybníka

14. 5. Promítání Hvozdnického biografu
Program bude upřesněn

4. 6. Dětský den
Dopolední rybářské závody a odpolední soutěžní program pro děti

18. 6. Hry bez hranic v obci Klínec
2. 7. Sportovně-společenský den
Fotbalové hřiště SK Hvozdnice
14:00 sportovní program pro děti | 17:00 živá hudba | 20:00 diskotéka

1. 10. Hvozdnické posvícení
10:00–16:00 průvod hudebníků obcí | 20:00 večerní taneční zábava

27. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
3.–4. 12. Adventní trhy
Velký sál kulturního domu
Plánované kulturní a společenské akce budou průběžně upřesňovány –
sledujte obecní vývěsky, webové stránky a Facebook obce.

V prvním čtvrtletí roku 2022
oslavilo své významné životní
jubileum 9 našich spoluobčanů.
Dále uvádím pouze ty jubilanty,
kteří vyjádřili souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.
Hilda Bártová
Jaroslava Bílková
Blažena Novotná
Josef Slanec
Zdeňka Mikešová
Jiřina Neumanová
Jiří Menšík
Dana Menšíková

87 let
85 let
83 let
80 let
75 let
70 let
70 let
65 let

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

Zápis dětí s nástupem od 1. 9. 2022 do MŠ Hvozdnice,
252 05 Hvozdnice 94, okres Praha západ
Mateřská škola Hvozdnice oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1. 9. 2022 proběhne
dne 5. května 2022 od 13:00 hodin do 16:30 hodin.
Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice, po
dohodě se zřizovatelem obce Hvozdnice,
v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 472/2011 Sb., ze dne 20. 12. 2011,
kterým se mění zákon č. 564/2004 Sb.,
stanovuje následující upřesnění pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od 1. 9. 2019:
• Místo pro podání žádostí: Mateřská
škola Hvozdnice
• Termín pro podání žádostí: 5. 5. 2022
• Doba pro podání žádostí: od 13:00
do 16:30 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v MŠ od
1. 4. 2022 nebo jsou ke stažení na adrese: www.mshvozdnice.cz. Od 1. 4. 2022
máte k dispozici webové stránky předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/
materska-skola/hvozdnice, který Vám
usnadní zápis.
Originál Přihlášky se odevzdává do MŠ
Hvozdnice, 252 05 Hvozdnice 94, a to:
1. datovou schránkou: 8qezhfc
2. emailem s elektronickým podpisem:
ms.hvozdnice@seznam.cz
3. vhozením do schránky na plotě
Mateřské školy Hvozdnice
4. poštou (ne doporučeně), s nejpozdějším datem 3. 5. 2022

Při podávání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:
• kopii rodného listu dítěte,
• kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce,
• kopii očkovacího průkazu,
• přihlášku dítěte do mateřské školy
spolu s čestným prohlášením o očkování dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna od 10. 4. 2022 na obvyklých místech
v budově školy a na webových stránkách
školy. Termín správního řízení k zápisu
dětí od 1. 9. 2022 bude oznámen při zápisu dětí.
PaedDr. Dagmar Kobylková,
ředitelka mateřské školy
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Kronika obce
– dokončení roku 1987
První veřejné zasedání se koná až
17. dubna. Je podaná zpráva pokladní,
komise výstavby, komise sociální dopravy a bytová a komise kulturní. V prvním
čtvrtletí bylo málo čerpané. Vše se po
tuhé zimě teprve rozjíždí proto nebylo třeba finančních prostředků. Komise
výstavby od začátku roku vyřídila 35
žádostí. Komise dopravy si dává úkol
umístit dopravní značky po celé obci
a snad se jí podaří udělat část nových
vozovek, které měly být hotovy do konce
minulého roku. Komise kulturní si stěžuje na hodně práce a malá pomoc poslanců
komise a i aktivistu a veškerou práci dělá
předsedkyně komise sama. Silnice v dolejší části obce jsou dokončeny do konce
května. Tím by byla ta nejhorší část vozovek dána do pořádku. Byly provedeny
cesty od rozcestí až k Menšíkům, kolem
Novotných, zpět ke kulturáku a hřiště
u kulturního domu. Cesta v souhradech
až k Věchtíkům a od Kutilů a k Žaludovi
na kopec. 3.července se konalo veřejné
zasedání, které bylo navštíveno našimi
občany v hojném počtu. Plán práce kterou si vytýčil místní národní výbor do
prvého pololetí byl splněn. Byl proveden
úklid kolem rybníka, opraveny komunikace, proveden sběr železného šrotu, zažádáno o studie vodovodu a kanalizace,
v naší obci by se měla postavit čistička
odpadních vod. Dále byl projednán návrh
na zakoupení naší školy pro kulturní stánek pro JZD ,,Orion“. Další zasedání se
koná 30. října které má slavnostní ráz
k 70. výročí velké říjnové revoluce hlavní
referát přednesl s. Stracený a po tomto referátě byla volná diskuze. Místní národní
nechává vymalovat celý sál. Střechu celého kulturního domu opravili pokrývači
z JZD ,,Orion“. Na uklid sálu jsou zvány
naše ženy, mládež, požárníci a sportovci. Oba sály jsou vymalovány a budou
zase sloužit několik let k dobré kulturní
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pohodě. 18. prosince se koná poslední
veřejné zasedání v tomto roce. Předseda
podal zprávu o činnosti rady národního
výboru. Okresním národním výborem
byl náš národní výbor hodnocen, že není
aní nejlepší a ani nejhorší je hodnocen
ve středu národních výboru. Dále podali zprávy předsedové všech komisí a tak
byla zhodnocena práce celého výboru.
Úkoly v akci ,,Z“ byly splněny a byl přečten plán práce na rok 1988 a byly určeny
termíny veřejného zasedání na rok 1988.
Vesnická organizace KSČ provádí pravidelnou schůzovou činnost. Zajišťuje
1. máj. Ostatní práce KSČ mi nejsou
známé poněvadž žádné veřejné schůze
nekonají.
Svaz požární ochrany koná 7. 2. první
schůzi v tomto roce. Byla provedena příprava na měsíc březen je to měsíc prevence a prohlídek rodinných domku v naší
obci. 28. 2. pořádá svaz tradiční ples,
který i přes nepřízeň počasí se vydařil.
Byla to první zábava v naší obci od začátku roku. V měsíci březnu jsou provedeny
preventivní prohlídky v rodinných domcích. 18. 4. hoří les v dešinách za chatami
směrem k Bojanovicím. Požární svaz byl
první u tohoto požáru a jako druhý přijela cisterna z Řevnic. Požár byl brzy lokalizován. Svaz požárníků se též zúčastnil
velké slavnosti v Davli kde požární sbor
oslavil 100leté trvání. Též se zúčastnil
námětového cvičení v Bratřínově a oblastního poplachu na jalovárně v Bojanovicích. Nový poplach požáru je v pondělí
17. 8. večer kde hoří les ve Hvozdech za
panským potokem. Nenastala žádná
škoda a požár byl brzy uhašen. Svaz
pořádá zájezd do Českých Budějovic na
,,Země živitelku“. Zájezd se vydařil. 12.
září naše družstvo se zúčastňuje oblastního cvičení v Masečíně kde se umístňuje
na čestném II. místě. Požární svaz pořádá
posvícenskou taneční zábavu. Tato zába-

va se vydařila a byla hojně navštívena.
13. listopadu se konala výroční členská
schůze, účast na této schůzi byla velmi
dobrá. Závazky na rok 1987 byly splněny
a v některých ukazatelích vysoce překročeny. Pro rok 1988 byl závazek odsouhlasen všemi členy. Členové požárního
svazu, též navštěvují všechny požární
svazy v 9 okrsku na jejich výročních
schůzí.
Tělocvičná jednota Sokol koná 27.
února výroční členskou schůzi. Schůzi zahájil jednatel s. Petschl a určil její
pořad. Politický referát přednesl s.ing.
Hromádka a zhodnotil práci jednoty za
rok 1986. Bylo vykonáno hodně práce,
ale byly i nedostatky. Žáci skončili na
pěkném 4. místě a I.A mužstvo skončilo rovněž na 4.místě, ale je to opravdu
málo, poněvadž jen 3 postupují do III.
třídy a ostatní zůstávají ve IV.třídě. Jaro
bude pro I.A mužstvo opravdu tvrdým
ořechem a bude muset vynaložit všechny síly aby postupovalo do vyší třídy.
T.J.Sokol uzavírá závazek na rok 1987.
Ke dnešnímu dni hospodaří s 16.632
Kčs a plán si dává ještě vyší. V diskusi
pozdravil schůzi s.Kalaš za PO. s. Matys
za obecní kroniku a za NF s. Petschl Jiří.
Nepříznivá zima nedovolovala trenovat
až se má sehrát první přípravný zápas
27. 2. se Sokolem Lečice a další sobotu
s dorostem Hradištka. První mistrák bude
naše mužstvo hrát se Sokolem Klinec kde
prohrálo 3:2 druhý zápas vyhrává se Sokolem Kytín 2:1 další zápas hraje v Psárech 1:1 doma vítězí nad Štěchovicemi
3:0 s Bojanovicemi hraje nerozhodně 1:1.
Přiváží dva body z Krňan vítězstvím 3:0.
Doma prohráva se Slapama 2:0. Prohrává
se Sokolem Radlík 2:1 doma hraje z Lišnicí 1:1. Vyhráva v Mníšku 3:1 a doma
vyhrává se SokolemCisovice 7:1 a končí
na 4místě a postupuje do III. třídy. Po
dohravce mistrovských zápasu týden
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co týden hraje I.A mužstvo turnaje a to
uspěšně v Davli končí na druhém místě
v Čisovicích na 1.místě a i v Klinci končí
taktéž na 1 místě a ve Velké Lečici končí
na 1 místě. Poháry se našemu mužstvu
daří je třeba, aby tak dobře hrálo i v podzimním kole ve III.třídě. Též kulturně
pracuje Sokol dobře pořádá zábavu kde
hraje skupina ,,Formace“. Zábava nebyla
tak navštívená jak se čekalo. Přípravné
zápasy sehraje se Sokolem Lečice výhrou
4:2 a na Hradištku prohrává 8:1. První
mistrák hraje v Bojanovicích a prohrává 2:1 i doma prohrává s Radlíkem 0:1
a prohrává v Davli 3:2. Pohárové utkání
vyhrává v Kytíně 0:2. Doma poráží Sokol
Jíloviště 1:0 a zajíždí do lešan kde hraje
1:1. V poháru je vyřazeno Sokolem Čisovice 2:1 mistrovský zápas prohrává i ZvolíB 4:1 a remizuje ve Slapech 1:1 doma
poráží zatím neporažené mužstvo Měchenic 3:1. Vyhrává v Klinci2:0 poráží
Kamenný Přívoz 4:2 a doma poráží Dolní
Jirčany 4:3. V Dolní Břežanech poslední mistrák vyhrává 4:3. Přátelsky utkání
prohrává s účastníkem krajského přeboru s Novou Vsí 2:3. Sokol pracuje velmi
dobře kulturně v říjnu pořádá diskotéku
listopadu a v prosinci 25.prosince pořádá
taneční zábavu. Poslední utkání přátelské
hraje též s účastníkem krajského přeboru
Baníkem Mníšek a prohrává 3:2.
Svaz chovatelů pořádá 28.března výroční členskou schůzi na kterou jsem
nebyl pozván tak, že o činnosti svazu
mnoho nevím. Předseda svazu s. Nedomel v začátku roku byl v nemocnici tak
že práce ve svazu trochu upadá. Svaz by
potřeboval omladit své předsednictvo.
Předseda pro své stáří již nechce zastávat funkci předsedy a definitivně funkci
skládá 1. srpna. Zatím práci svazu bude
zastávat místopředseda s. Kryštůfek.
Není mi známo zdali se svaz zúčastňuje
výstav jako dříve.
Československý červený kříž tato organizace po mnoho let nepracovala, až teprve v tomto roce zahajuje svou činnost.
1. května pořádá zábavu a 28. května
pořádá hodnotnou přednášku s MUDr.
Pletichovou. 14. srpna pořádá sběr hadru
a papíru, aby si získal finanční základnu
ve spolku, který opravdu několik roků
spal. 15. listopadu červený kříž konná
výroční členskou schůzi s malým pohoštěním. Při této schůzi si červený kříž
dává plán práce na rok 1988.
Svaz socialistické mládeže koná
6.2.1987 svoji výroční schůzi. Schůze

Pozvánka na zájezd
měla pěkný průběh a byla hodnocena
práce za rok 1986. Byly provedeny volby
do nového výboru svazu. 13. února byla
členská schůze kde byla volba nového
výboru. Předsedou byl zvolen s. Věchtík
jednatelem s. Novotná Marta, kulturní
referent Humhalová Renáta, hospodář
Křížková Romana a Rybníček Tomáš. Na
této schůzi byla velmi dobrá účast. V měsíci březnu a začátku dubna rovněž diskotéka. Na obou diskotékách byla účast
dobrá. Svaz chce tuto diskotéku pořádat
každých 14 dní. Je to pro svaz i dobrá finanční pomoc. Svaz si dává závazek, že
po celé obci zakope dopravní označení.
Tento pěkný podnět je vítán celým místním národním výborem. 20. června hraje
svazu rocková skupina ,,Golem“ a znovu
hraje 17. července. Svazu se v kulturních
pořadech mnoho nedaří na jejich zábavy chodí málo mládeže ta, že ze zábav
nepřichází žádný finanční efekt. Svaz
mládeže pomáhá při uklidu kulturního
domu. Skupina mladých dívek zatančila
svoji skladbu při výroční členské schůzi
požární ochrany.
V tomto roce se podařilo místnímu
národnímu výboru opravit všechny cesta
a mimo to ještě vybudovat tenisové hřiště u kulturního domu. Každým rokem
v obci se opravuje několik rodiných
domků a i se zvelebují chaty kolem obce.
Není roku aby se něco neopravovalo.
Nejstarším mužem v naší obci je s.
Zamrazil Josef v letošním roce mu bylo
90 roků. Nejstarší ženou v naší obci je s.
Ksaudrová Anna 93 roku. V tomto roce
oslavili manželé Rysovi zlatou svadbu,
gratulace se zúčastnil místní národní
výbor a svaz pro občanské záležitosti.
Škola čeká stále na nového majitele.
Jinak trochu chátrá. V zimě praskla voda
a popraskal i odpad. Bude třeba znovu
náklady na udržbu. Místní národní výbor
nabízel školu ONV Chomutov od tohoto
organu přišla zamítavá odpověď. O školu
mělo zajem naše jednotné zemědělské
družstvo ,,Orion“ které by chtělo ze školy
udělat kulturní středisko. Při plenárním
zasedání v srpnu zájem prodeje školy
byl zamítnut kulturní komisí a navrhuje
školu ponechat pro učely MNV. Do konce
roku zatím záměr naší školu pronajmout
nějaké organizaci se nedaří. Snad už po
novém roce má Praha 6 užívat naší školu
jako v přírodě.
Přepisováno bez oprav a úprav.
Lenka Salomonová – kronikářka obce

ZÁMKY
Hluboká nad Vltavou
a Český Krumlov
sobota 30. 4. 2022
Zámek Hluboká nad Vltavou
Na úvod navštívíme zámek rodu Schwarzenbergů, kteří si postavili u Českých
Budějovic malou kopii britského královského zámku Windsor.

Oběd ve stylové restauraci
V poledne se společně naobědváme ve
stylových prostorách historického centra
Českého Krumlova.

Zámek Český Krumlov
Po obědě si prohlédneme původní zámecké interiéry z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je rovněž
zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál
se „zlatým“ kočárem a proslulý rokokový
maškarní sál.

Český Krumlov zblízka
Po prohlídce zámeckých interiérů následuje rozchod a dostatek času pro
individuální prohlídku a posezení v romantickém centru města.
Zájezd pořádá obec Bojanovice a mohou
se zúčastnit i občané z Hvozdnice.
Odjezd autobusu z Hvozdnice je plánován na cca 7:30 hodin.
Cena: 500 Kč/osoba (obec Bojanovice
doplácí cca 500 Kč/osoba). Informace
a přihlášky na OÚ Bojanovice, tel.
257 770 365, posta@obecbojanovice.cz
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Pomoc Ukrajině
Většina z nás ještě před několika týdny nevěřila, že
prezident Putin uskuteční
své výhrůžky a napadne
samostatný svrchovaný
stát – Ukrajinu. Brutální
agrese, se kterou zaútočil
na svého souseda, šokovala celý svět, a zvláště
pak nás Evropany. Doufáme, že toto porušení mezinárodního práva bude co
nejdříve ukončeno a potrestáno, ale také se obáváme, že to nebude v řádu
týdnů, možná ani měsíců.
Proto se velká část občanů České republiky včetně naší obce zapojila jak
do finanční, tak do hmotné pomoci
našim takřka sousedům. V rámci obce
jsme hledali cestu, jak se co nejefektivněji zapojit do pomoci pro ukrajinské
občany. Upřednostnili jsme adresnou
a individuální pomoc, protože potřeby
každého mohou být rozdílné. V pondělí
28. 2. 2022 jsme poslali za obec částku
20.000,- Kč organizaci Český červený kříž na konto vyhrazené Ukrajině.
Zastupitelstvo dále schválilo celkovou
částku 100.000,- Kč, která bude moci
být uvolněna a použita na aktuální potřeby a pomoc, které se v průběhu času
vyskytnou, např. na příspěvek pro ubytování ukrajinských občanů v budově
Kulturního domu a místní fary nebo na
pomoc, kterou jsme nabídli prostřednictvím Sdružení obcí Mníšeckého
regionu, kde kooperujeme se starosty
jednotlivých obcí a dle pokynů vedení
jsme připraveni konat či poslat to, co
bude třeba.
Aktuálně (k datu uzávěrky Hvozdnického zpravodaje) přibylo do naší obce
celkem 19 osob ukrajinské příslušnosti;
někteří jsou ubytováni u svých příbuzných a známých, 8 osob (rodina se 3
dětmi a maminka se 2 dětmi) prchajících
před válkou je dočasně ubytováno v prostorách Kulturního domu, kde jsme díky
Strana 6

Pomoc Ukrajině
solidaritě a pomoci našich spoluobčanů
doplnili a dovybavili stávající zařízení
tak, že si ubytovaní mohou skladovat
a připravovat jídlo v provizorní „kuchyni“ a také si vyprat a usušit prádlo.
Současně probíhají drobné rekonstrukční práce v uvedených prostorách, které
usnadní život ubytovaným rodinám
s malými dětmi (nová toaleta apod.).
Podobně poskytla své ubytovací prostory budova fary, kde byly v polovině
března ubytovány 3 ukrajinské maminky se 4 dětmi ve věku od 3 do 9 let.
V souvislosti s tím řešíme mimo jiné
možnosti umístění těchto dětí v místní
školce a v základní škole v Davli, popřípadě dalších školských zařízeních
v okolí, a další běžné potřeby, které

mají. Několik z těchto dětí školního
věku se již také aktivně zapojilo do tréninku v rámci PFA.
Děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají, moc si vaší pomoci a podpory
vážíme. Bojíme se zde vyjmenovávat
všechny, kteří pomohli a stále pomáhají či pomoc nezištně nabídli, abychom

na někoho omylem nezapomněli, což je
na druhou stranu skvělé, protože z toho
mimo jiné vyplývá, že u nás ve Hvozdnici je svět stále ještě v pořádku.
Další informace a kontakty pro případnou pomoc najdete na webových
stránkách naší obce.

Pomoc ukrajinským dětem
Mnoho rozdělených rodin na útěku před válkou přichází i s malými dětmi, které je potřeba začlenit do nového kolektivu a přátelsky jim představit nový domov a kamarády.
Náš fotbalový klub jde příkladem – během náročných posledních týdnů už přivítal v týmu
nové spoluhráče.

Sport

Povltavská
fotbalová akademie
Zřejmě již pominula doba covidová a my se tak v našem klubu
můžeme opět věnovat naplno fotbalu. V poslední době se
událo pár změn, tou nejvýraznější bylo ovšem sloučení všech
dospělých družstev pod hlavičku PFA (Hvozdnice, Štěchovice
a Měchenice), nyní se tyto oddíly jmenují PFA A, PFA B a PFA C.

Mladší žáci B: Okresní přebor – průběžné 3. místo
Starší přípravka: Okresní přebor – průběžné 1. místo
Mladší přípravka A: Okresní přebor – průběžné 1. místo
Mladší přípravka B: Okresní přebor – průběžné 3. místo
Mini přípravka: hraje pouze přátelská utkání

Poslední 2 sezóny nebyly ani jednou dohrány, což mrzí zejména
naše mládežnická družstva, která se povětšinou umísťovala ve
svých soutěžích na nejvyšších příčkách. Družstvo žáků dokonce
v ukončené soutěži obsadilo 1. místo v české lize žáků.
Nyní v probíhající sezóně čítá PFA celkem 11 soutěžních týmů
a mini přípravku, která zatím soutěžní utkání nehraje.

Přehled týmů (stav k 21. 3. 2022):
Muži A: ČFL (česká fotbalová liga) – průběžné 15. místo
Muži B: Středočeský krajský přebor – průběžné 10. místo
Muži C: Okresní přebor Praha-západ – průběžné 7. místo
Starší dorost: Středočeský krajský přebor – průběžné 3. místo
Mladší dorost: Středočeský krajský přebor – průběžné 1. místo
Starší žáci: Středočeský krajský přebor – průběžné 2. místo
Mladší žáci: Středočeský krajský přebor – průběžné 4. místo
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Obecná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 1/2021 ze dne 8. 12. 2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství upravuje sazbu poplatku na 700,- Kč.
Občané, kteří dosáhli v kalendářním roce splatnosti poplatku věku 80 let nebo jsou starší,
mají slevu ve výši 100 Kč. Taktéž držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mají slevu ve výši 100 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
UPOZORNĚNÍ:
POPELNICE, JEJICHŽ OBSAH JE VYŠŠÍ NEŽ 120 l, NEBUDOU OD 1. 5. 2022 VYVÁŽENY.

Obec Hvozdnice
Zastupitelstvo obce Hvozdnice
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 2/2021 ze dne 8. prosince 2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Hvozdnice se na svém zasedání dne 8. prosince 2021 usnesením č. 35/6/2021 usneslo vydat na základě ust.
§ 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Hvozdnice.
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do
obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu
s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech
a touto vyhláškou1.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou
životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí
jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky
i) Nápojové kartony
j) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b),
c), d), e), f), g), h) a i).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků, nápojových kartonů
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky,
nápojové kartony se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, které jsou barevně odlišeny.

Obecná vyhláška
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) křižovatka u Rysů
b) prodejna potravin
c) křižovatka u Durdilů
d) křižovatka Na dlouhých lukách
e) fotbalové hřiště
f) křižovatka v Dešinách
g) budova Obecního úřadu Hvozdnice
h) hřbitov
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, kontejner barvy hnědé
b) Papír, kontejner barvy modré
c) Plasty, PET lahve, kontejner barvy žluté
d) Sklo, kontejner barvy zelené
e) Kovy, kontejner barvy stříbrné
f) Jedlé oleje a tuky, popelnice barvy černé
g) Nápojové kartony, popelnice barvy oranžové
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a na internetu.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a na internetu.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro
účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) kontejnery
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce
při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního
systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl.
2 odst. 1 písm. b), c), d), e), i) a j) předávají do zvláštních sběrných nádob umístěných v obci Hvozdnice.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví
paušální částkou, jejíž výše je uvedena na webových stránkách obce: www.hvozdnice.eu.
3) Úhrada se vybírá ročně, a to v hotovosti na Obecním úřadě
Hvozdnice nebo převodem na účet obce.
Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro
výrobce (zpětný odběr)
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky
s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrných nádob k tomu určených v budově Obecního
úřadu Hvozdnice.
Čl. 9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad
vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební a demoliční odpad je možné likvidovat přes oprávněnou firmu k provádění likvidace tohoto odpadu.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje:
a) Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 1/2015 ze dne
30. ledna 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
b) Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 2/2019 ze dne
25. 10. 2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 ze dne 30. ledna 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Adéla Krausová
místostarostka

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D.
starostka

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2021
Sejmuto dne: 1. 1. 2022
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Obecná vyhláška
Obec Hvozdnice
Zastupitelstvo obce Hvozdnice
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 1/2021 ze dne 8. 12. 2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Hvozdnice se na svém zasedání dne 8. prosince 2021 usnesením č. 34/6/2021 usneslo vydat na základě ust.
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Hvozdnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je Obecní úřad Hvozdnice3.
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatníkem poplatku je4:
a) fyzická osoba přihlášená v obci5, nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník uvede8
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo,
sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

3
4
5

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10e zákona o místních poplatcích
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona
o dočasné ochraně cizinců, nebo
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle
katastru nemovitostí.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.9
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.10
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.11
Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 700,- Kč.
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci12
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na
území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci13
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
6
§ 10p zákona o místních poplatcích
7
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
10
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
11
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
12
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

Obecná vyhláška
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna
příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro
podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je14
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího vězení.
2) Od poplatku se osvobozují poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm.
a), kteří se v obci celoročně nezdržují.
3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) dosáhla v kalendářním roce splatnosti poplatku věku 80
let nebo je starší, a to ve výši 100 Kč,
b) je v době v kalendářním roce splatnosti poplatku držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to ve výši 100 Kč.
4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku18
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu
s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech
domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.19
2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc,
se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.20
Čl. 11
Přechodná ustanovení
1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu
dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Hvozdnice č. 9/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2019.

Čl. 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.17

Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

13

17

14

18

§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10g zákona o místních poplatcích
15
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
16
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Adéla Krausová
místostarostka obce

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 1. 1. 2022

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
§ 10q zákona o místních poplatcích
20
§ 10r zákona o místních poplatcích
19
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Hasičovo hlášení
V průběhu prosince nám byla na hasičský automobil Mitsubishi L200 nainstalována dlouho očekávaná nástavba s motorovým rozmetadlem inertního materiálu (sůl a štěrk).
Od té doby sněžilo jen pomálu. Místo sněhu nás v roce 2022 čekal silný vítr a s tím spojené zásahy.

Hned 6. 1. nám byl v 17:45 vyhlášen první poplach v tomto roce.
Jednalo se o požár rodinného domu v Bojově. S příjezdem na
místo zásahu bylo dost obtížné určit, co se vlastně děje, neboť
v domě došlo k tzv. skrytému hoření. Po důkladném průzkumu budovy, uhašení všech zdrojů tepla a vyčištění komínového
tělesa bylo jasné, že ložisko požáru se skrývá v podlaze 1. np.
v blízkosti komínového tělesa. Oblast ohniska následně potvrdila i termokamera. Akce se rozběhla! Objekt byl osvícen, proudy vody připraveny, ventilátor na odvod zplodin běžel na plné
obrátky. Na řadu přišla motorová pila a lidská síla. Po necelých
třech hodinách usilovné práce třech jednotek byl demontován
strop v jedné místnosti a skrytý požár vazného trámu v blízkosti komínového tělesa uhašen. Po více jak čtyřech hodinách
se jednotky odebraly ke svým základnám. A co říci závěrem?
I když došlo ke škodám na majetku, a to z důvodu požáru, tak
na této akci jsme použili při hašení pouhých 60 litrů vody, čímž
jsme minimalizovali další škody na nemovitosti. V tomto přípaStrana 12

dě můžeme mluvit o velkém štěstí že „Lišák“ (myšleno oheň)
neukázal celou svojí sílu, neboť tuto variantu jsme po ukončení
zásahu diskutovali s „Profíky“ a jednohlasně bylo konstatováno,
že v této variantě by z domu zůstalo jen torzo.
17. 1. se rozezněl poplach znovu, tentokrát šlo o pád stromu
přes silnici. Po příjezdu na místo byl strom již odklizen. Silnici
jsme tedy uklidili a jeli zpět.
Únor byl velmi větrným měsícem a jeho síla nás neminula.
Další výjezd k padlému stromu nám Operační středisko na
Kladně ohlásilo dne 17. 2. 2022. Místem zásahu byla ulice K Bojovu, kde padlá borovice přetnula silnici a cestou k zemi smetla
dráty el. vedení a dva ploty.
Husté izobary nad Hvozdnicí setrvaly i v den dohodnuté brigády. V plánu bylo kácení uschlých stromů na obecních pozemcích v ulici V Borovíčku. Foukalo hodně, a proto jsme vyrazili
v plné polní připraveni k případnému výjezdu. Ten přišel záhy,
pád stromu na elektrické vedení ve spodní části obce. Padlý

strom byl nad naše technické možnosti, a proto jsme na místo
povolali výškovou techniku HZS. S pětadvacetimetrovou plošinou to bylo jako jít s kanónem na vrabce, nicméně zjednání
nápravy byla s touto výbavou hračka.
Poté jsme se vrátili zpět na brigádu a i přes nepřízeň počasí
brigáda šlapala a stromy padaly pod naší taktovkou a hlavně padaly tam, kam jsme potřebovali. Akce se zdařila i díky kurzu
motorových pil, který někteří z nás absolvovali v roce 2021,
a také díky rodině P. Juřenčáka, která nás toho dne výborně pohostila.
V zimních měsících jsme se až překvapivě často věnovali
praktické přípravě namísto teoretické. Zkusili jsme si zdolávání
požáru v naprosté tmě, učili jsme se záchranné uzly, seznámili jsme se s novou dýchací technikou a v neposlední řadě jsme
si prakticky ukázali, jak připojit elektrocentrálu na vodojem
a zdroj tepla v hospodě U Rybníka a tím zajistit dodávku vody
v obci a teplo pro lidi z Ukrajiny, kteří aktuálně obývají pokoje
v 1. poschodí hospody, v případě dlouhodobého výpadku elektřiny.
Dne 6. 3. 2022 hasiči uskutečnili rizikové kácení dřevin v katastru obce Hvozdnice. Dopoledne nám uběhlo na rohu ulic Šípková a Nad Rybníkem, kde naše pozornost byla upřena na tři
smrky zasahující do el. vedení a telefonního kabelu. Po třech
hodinách a svačině, za kterou děkujeme rodině Novotných, byly
smrky na zemi a materiál uklizen z pozemních komunikací.
Další „zářez“ z plošiny byl dohodnutý na křižovatce ulic Bojovská a V Osikové. Zde příroda pomocí vzrostlých tůjí elektric-

ké vedení doslova pohltila. Dobrá parta, skvěle fungující plošina
a chuť k práci zkrotila nárůsty jehličnanů do požadované výše
za pouhých 56 minut. Chápejte, nebylo to na čas, ale šlo nám to
prostě od ruky. Poslední štace nás čekala na půdě hvozdnického
fotbalového svatostánku, kde jsme ořezali nebezpečné oschlé
větve a pomohli klukům od fotbalu s výměnou osvětlení hřiště.
Akce se vydařila ku spokojenosti všech zúčastněných a pokud
bude o tuto službu rizikového kácení za použití plošiny zájem,
rádi ji na podzim tohoto roku zopakujeme. V případě zájmu
o tuto službu kontaktujte Hvozdnické hasiče, a to každé pondělí
v 18:00 hod. v hasičárně, případně své požadavky a kontakty
zanechte na OÚ ve Hvozdnici.
Za JSDH sepsali
Vít Řezáč a Petr Vodička
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Křížovka
POMŮCKA:
AŠL, DIŘ,
LYSIS, NINO,
POTYKAČE,
SOR, SOTER

SVISLÁ
OPĚRA

1. DÍL
TAJENKY

PLOŠNÉ
MÍRY

INICIÁLY
DESETIBOJAŘE
DVOŘÁKA

SOUBORY
MAP

PRUDKÝ
POHYB
KAMERY
(slangově)

GALVIN AT
WINDOWS

ARABSKÁ
JEDNOTKA
DÉLKY
PŘESKOKY
SKRČMO

NĚMECKÁ
KARETNÍ
HRA

TITUL
BRITSKÉHO
ŠLECHTICE
DRUH
JAVORU

STŘEDOVÉ
PŘÍMKY

MALÁ GITA
VELKORYSÝ
ČLOVĚK

STARÁ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

„Samozřejmě, pane, to kuře je samá . . . (viz
tajenku)?

PODBRÁDKA

ŽHÁŘSKÝ

PATRO

KVĚTINY

NETEŘE

PRUDKÝ
TLAK

ÚDER
DO MÍČE
V LETU

VELKÝ
OVOCNÝ
KOLÁČ
(oblastně)

2. DÍL
TAJENKY

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

LÁTKA
V SEMENECH
SKOČCE

CITOSLOVCE
CHRČENÍ
SMĚNEČNÝ
DLUŽNÍK

STAVĚTI SE
NA NOHY

ČÁSTI
OBLIČEJÍKŮ

ZNOJ
PŘEDMĚT

ČESKÝ
PÍSNIČKÁŘ

EMISNÍ
PŘIRÁŽKY

NEZNÁMÁ
VESNICE
(hanlivě)

RUDODŘEV
VÝTVARNÁ
TECHNIKA

OHAŘ

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ
(Salvador)

SLOUŽÍCÍ
K SETÍ
INICIÁLY
HERCE
VELENA

OBAVA

SPASITEL

KŘEMÍKOVODÍK

VOJENSKÝ
PAKT

JEDNOTKA
HLASITOSTI
ŽELEZNÉ
KOLÍKY
SPOJUJÍCÍ
PLUŽŇATA
S PLUHEM

DRAVÝ
PTÁK

NÁMĚSTÍ
(zastarale)

OTEC
MANŽELKY
BÍT
(dětsky)

ZNAČKA
AUTOBUSŮ

DRUH

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO

SDRUŽENÍ
SVAZŮ

CITOSLOVCE
TIKOTU

MÍT LAHODNOU CHUŤ

EXISTENCE

MOSTECKÁ
SPZ

ITALSKÉ
MUŽ. JMÉNO

NĚKDEJŠÍ

CHŮVA
PŘÍMÝ BOD
Z PODÁNÍ

NEBÝT
PŘÍTOMEN

DVOUBAREVNÁ
LÁTKA

INICIÁLY
SPISOVATELE TĚSNOHLÍDKA

JMÉNO TOPOLÁNKA

SUŘÍK

LODNÍ
VÝZTUHY

SVĚŽÍ
(knižně)

CITOSLOVCE
ZASMÁNÍ

NEJENOM

POHRANIČNÍ STRÁŽ
(zkratka)

JMÉNO
KÄSTNERA

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

VRCH
U TURSKA

ŘÍMSKÝCH
2500

TUČNOLISTÁ
ROSTLINA

VONNÉ
PŘÍSADY

EMINENCE
(zkratka)

FRANCOUZSKÝ ČLEN

3. DÍL
TAJENKY

HORNÍ
KONČETINY

DRUH
JAVORU

KONEC
ROZPORŮ

SYMBOL
POMALOSTI

NÁDOBY
NA MÍSENÍ
TĚSTA
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Křížovka
POMŮCKA:
ILDA, JYP,
LAZY, RMR,
SINE, VJB

DODAT
BAREVNÝ
VZHLED

1. DÍL
TAJENKY

MEZINÁRODNÍ KÓD
ARGENTINY

SOUČÁST
SVÍČKY

ŠACHY

PEDAGOPŘEDLOŽKA
GICKÁ PRAS 2. PÁDEM
COVNICE

DRUHÝ
SYN
JUDŮV

JMÉNO
LUXUSNÍCH
HOTELŮ

ČÁSTI
MOLEKULY

BEZ
(z latiny)

ROZMLUVA
JMÉNO
HERCE
ALDY

EMBLÉM

VELCÍ
A SILNÍ PSI

DISKUSE
NA SÍTI

AFRICKÝ
STÁT

PODDANÝ
ALŽBĚTY II.

HEYERDAHLOVA
PAPYROVÁ
LOĎ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

BUDDHISTICKÝ KNĚZ

ZRAŇOVANÉ
DÝKOU

INICIÁLY DESTINNOVÉ

INICIÁLY
MOŘEPLAVCE
BERINGA

ČIVA
ČINNOSTI
MYSLIVCŮ
HMOTA NA
VYZDÍVKY

OBDIVOVANÁ
OSOBNOST

„Výchova je složitá! Kolikrát
už ani . . . (viz tajenku)!

RODNÉ ČÍSLO (zkratka)
JIHNOUTI

UZAVŘENÁ
DVOUDVEŘOVÁ KAROSERIE

PRACOVNÍ
STŮL
INICIÁLY
BÁSNÍKA
RILKEHO

MLÁDĚ
KAVKY
DOMNĚNKA

2. DÍL
TAJENKY

METODA
TĚLESNÉHO
CVIČENÍ

PIANISSIMO
(zkratka)
OPERNÍ
PÍSEŇ

JEDNOHRBÍ
VELBLOUDI

ITALSKÉ
ŠLECHTIČNY

TEPLOMILNÉ DUBY

VÝKŘIK
PŘI KORIDĚ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
HELIA

POKOJE
(obecně)

DRAVÝ
PTÁK

GOLFOVÁ
HŮL

MÝTINY
(nářečně)

JMÉNO
KVITOVÉ

SESTRA
LOTKY

ZDRSNĚNÁ
TKANINA

DUBLIŇANKA
NÁŘEČÍ

HLAVNÍ
MĚSTO
TURECKA

MAJÍCÍ STO
NOHOU

CUKRÁŘSKÉ
VÝROBKY

PROJEKTIL
DO
STŘELNÉ
ZBRANĚ

PŘES
(knižně)

ZNAČKA
TELLURU

LYŽAŘSKÁ
DISCIPLÍNA

ROSTLINA
PARNASIE

INICIÁLY
ROSTANDA

KONEXE

SEKNUTÍ
(knižně)

UŠLECHTILÁ
ŽELEZA

DOMÁCKY
ILDIKA

OBRANNÝ
NÁSEP

ÚTOK
KARATISTY

VZOREC
KARBIDU
URANU

AROMATICKÝ PLOD
RŮŽOVITÉ
DŘEVINY

JMÉNO
PĚVKYNĚ
GRUBEROVÉ

JMÉNO
CSÁKOVÉ

PLAVIDLO
Z KLÁD

LAMA
ALPAKA

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

BEZOBSAŽNĚ

SLANÁ
MINERÁLKA

NEHODA

BÝK
(knižně)

KUKUČ
BOUDA PRO
PASTEVCE

AEROPLÁN

NĚMECKÝ
JAZYK (zkr.)
HOKEJOVÝ
KLUB V JYVÄSKYLÄ

3. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
STARÝCH
AUTOMOBILŮ

ŠTÍHLÝ
STROMEK
ZDOBENÝ
STUHAMI

OHLASY
(knižně)
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Informace pro občany

Svazková škola
pod Skalkou
V lednu 2022 byl založen nový Dobrovolný svazek obcí DSO s názvem Svazková
škola pod Skalkou, tvořený především
obcemi Mníšeckého regionu, jehož členem je též naše obec a jehož hlavní činností bude příprava a realizace projektu
výstavby nové „svazkové“ základní školy
v Mníšku pod Brdy, v lokalitě u starého
sídliště. Bude se jednat o devítiletou ZŠ
s kapacitou 540 žáků včetně veškerého zázemí; ta se odvíjí od minimálního
počtu dětí pro svazkovou základní školu,
na kterou je v současné době možné

Vydává:
Obec Hvozdnice, IČO 00241253,
povoleno MK ČR E 11039

žádat o dotaci z MŠMT, bez níž je realizace takového projektu nereálná.
Do nového dobrovolného svazku se zapojily téměř všechny obce našeho Regionu
včetně těch, které samy mají základní
školy, avšak je předpoklad, že jejich kapacita nebude v následujících letech stačit, např. v případě Mníšku pod Brdy se
jedná o děti navštěvující II. stupeň ZŠ.
A proč se do tohoto nového svazku zapojuje Hvozdnice? Přestože máme uzavřenu
smlouvu s městysem Davle o spádovosti,
na jejímž základě jsou děti s trvalým pobytem ve Hvozdnici oprávněny navštěvovat Základní školu v Davli, ukazuje
se, že stále narůstající počet dětí školou
povinných z naší vsi nemusí být zmíněná základní škola schopna v budoucnu pojmout. Je tedy třeba již teď hledat

řešení pro případ, že by taková situace
nastala, což se v tuto chvíli jeví jako
pravděpodobné. Smlouva o spádovosti
s Davlí byla navíc uzavřena pouze na 15
let, z čehož již třetina doby uplynula; je
proto třeba myslet dopředu a místa v základní škole hvozdnickým dětem zajistit.
Pokud by zajištěná místa, celkem 7, což
přibližně odpovídá průměrnému počtu
dětí ve školním roce do ZŠ nově příchozích, nebyla třeba, může je Hvozdnice za
úplatu přepustit jiné členské obci Svazku.
Vznik nové školy je na úplném začátku, uplyne ještě hodně vody, než do jejích lavic usednout první žáci, nicméně
Hvozdnice je připravena. O dalším vývoji vás budeme, milí čtenáři, informovat.
Starostka

Redakční rada:
Adéla Krausová, Lenka Salomonová

Uzávěrka
dalšího čísla
19. června 2022

Cena:
zdarma
Redakce neručí za věcnou správnost
otištěných příspěvků od dopisovatelů.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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
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Uzavírka silnice II/104
Od 1. 4. 2022 do 31. 7. 2022 probíhá uzavírka silnice II/104, a to od Davle
– od mostu až k ceduli Petrov - odbočka k Ďáblu. Autobusová linka 444
je zkrácena do zastávky Petrov. V úseku Petrov – Davle linka nejede.
Stavba bude rozdělena na 3 úseky: 2A – most Vltavanů – statek na Sázavě,
2B – statek na Sázavě – křižovatka Chlomek, 2C – křižovatka Chlomek – Petrov. O časové realizaci úseků se bude s definitivní platností teprve rozhodovat,
nicméně úseky budou opravováno v tomto pořadí: 2C – pravděpodobná doba
realizace duben, 2A – pravděpodobná doba realizace květen, 2B – pravděpodobná doba realizace červen.
V červenci bude pokládka finálních vrstev asfaltu ve všech úsecích. Přesnější časové údaje k jednotlivým částem uzavírky a další informace naleznete na
webových stránkách obce Hvozdnice a též Městyse Davle.

