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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace pro občany

Ohlédnutí za volebním 
obdobím 2018–2022 
obec Hvozdnice

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

Milí spoluobčané,

jsou to již téměř čtyři roky, kdy se kona-
ly poslední komunální volby a stávající 
zastupitelstvo se ujalo svých povinností. 
Znamená to, že se stávající volební obdo-
bí chýlí ke konci, což je vhodná chvíle na 
bilancování. Cílem stávajícího zastupitel-
stva, které se ujalo mandátu po volbách 
v roce 2018, bylo pokračování v aktivi-
tách směřujících k dalšímu rozvoji sou-

náležitosti místních obyvatel s jejich obcí, 
k rozvoji hospodářství obce, k zachování, 
obnově a údržbě venkovské zástavby, ke 
zkvalitnění občanské vybavenosti, k úpra-
vě veřejných prostranství a ke zkvalitnění 
technické infrastruktury a komunikací 
a k ochraně a obnově kulturní krajiny.

Podle rozsahu výkonu státní správy 
patří Hvozdnice mezi obce I. typu, což 
znamená, že jsme obcí s úřadem, který 
zajišťuje ověřování listin a podpisů a jsme 
rovněž pracovištěm CZECH POINT. 

V roce 2018 bylo k trvalému pobytu ve 
Hvozdnici přihlášeno celkem 489 osob, 
ke dni vzniku tohoto článku má Hvozd-
nice ofi ciálně 570 obyvatel. Celý okres 
Praha – západ stejně jako většina Středo-
českého kraje zaznamenal prudký příliv 
obyvatel související jednak s dobou „ko-
ronavirovou“, jednak s velkým nárůstem 
nákladů na bydlení v hlavním městě – 
lidé se stěhují do chat a chalup a zůstáva-
jí natrvalo. Tomuto trendu bylo nezbytné 
se přizpůsobit a začít postupně zavádět 
opatření k trvale udržitelnému rozvoji 
obce tak, aby se v ní všem žilo příjemně.

A co konkrétně se za uplynulé roky 
u nás v obci událo?

Jelikož zastupitelstvo od počátku před-
chozího volebního období pokračovalo 
v práci ve velmi podobném personálním 
složení, mělo tu výhodu, že mohlo ihned 
bez zdržování se zjišťováním co a jak na-

vázat na rozvoj a zvelebování obce. Jen na 
okraj mi dovolte připomenout předchozí 
zateplení a rekonstrukci budovy Obec-
ního úřadu, na které plynule navázalo 
kompletně nové zařízení a vybavení jeho 
vnitřních prostor, vč. vybudování kance-
láře pro stavební komisi a komplexní re-
konstrukce zvoničky (původní sanktusní 
věžičky Slapského zámku), opravu stře-
chy a zateplení budovy Kulturního domu, 
stejně jako změny vytápění za ekologic-
kou variantu kotly na pelety, rekonstrukci 
sálů následovanou kompletní rekonstruk-
cí sociálního zařízení v Hospůdce u Ryb-
níka.

Vedle všech ostatních zrealizovaných 
akcí mezi nejzásadnější patří bezesporu 
nákup pozemků do vlastnictví obce, a to 
pozemků o celkové výměře cca 1 900 m2

na křižovatce ulic Za farou a K vodojemu; 
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součástí pozemků je nemovitost čp. 127. 
Pozemky byly zakoupeny od Arcibiskup-
ství pražského při uplatnění předkupního 
práva obce za cenu 4 850 001,- Kč s tím, 
že cena byla uhrazena z fi nančních rezerv 
obce. Jedná se o dva polohou strategické 
pozemky, na jednom z nejlukrativnějších 
míst v obci – a vlastně poslední, které 
ještě nejsou zastavěny rodinnými domy. 
Pokud obec chtěla pro všechny užitečnou 
plochu získat a současně zabránit stavbě 
případné „bytovky“ a současně zamezit 
možnému jinému spekulativnímu využití 
pozemků, nezbylo než pozemky koupit. 
Nemovitost čp. 127, která je v obci obec-
ně nazývána nostalgicky „srubem“, je 
nemovitost s číslem popisným, mající pro 
obec též hodnotu historickou, kde podle 
pamětníků svého času pobývala paní 
Jiřina Štěpničková, určitě hodnotou pře-
sahuje běžnou nemovitost „na zbourání“, 
jak by ji možná pochopili někteří staveb-
níci, kteří o naší obci a historii nic nevědí.  
Mimo jiné – v současné ekonomické situ-
aci se odborníci většinou shodují na tom, 
že investice do pozemků je v tuto chvíli 
nejlepší, kterou lze zvolit, je opodstatně-
ná a pro obec výhodná. Obec Hvozdnice 
je fi nančně a ekonomicky zdravá a tím, 
že zakoupila v danou chvíli nejzajímavěj-
ší pozemky v obci, strategicky umístěné, 
do svého vlastnictví, jednala jako dobrý 
hospodář. Navíc je velmi pravděpodobné, 
že by se v budoucna taková příležitost již 
nemusela opakovat.

Zastupitelstvo obce Hvozdnice sou-
časně výslovně samostatným usnesením 
schválilo faktické využití uvedených 
pozemků jako plochy veřejně přístup-
né prostranství, které budou po nutných 
úpravách přístupné veřejnosti, s cílem 
zachování klidového charakteru prostoru 
v centru obce.

Zastupitelstvo obce Hvozdnice v tomto 
volebním období také schválilo nákup 
pozemků určených k zástavbě o celkové 
ploše 6 404 m2 – ve středu obce pod ulicí 
Úzkou, a to jako strategický prostor pro 
udržení rovnováhy v oblasti nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami 
a rovněž k zachování krajinného rázu ve 
střední části obce.  Z uvedeného důvodu 
zastupitelstvo deklarovalo, že neplánuje 
prodej ani směnu pozemků uvedených 
parcelních čísel ani na uvedených pozem-
cích neplánuje výstavbu domů pro bydle-
ní ani jakoukoliv jinou zástavbu. Jedná 
se o tzv. „zelené plíce obce“, které však 
současně představují jakýsi fi nanční pol-

štář pro případ, že by se obec dostala do 
obtíží. Cena těchto pozemků neustále po-
roste, představují tak, stejně jako pozem-
ky za farou, pro obec výhodnou investici 
– za účelem nákupu těchto pozemků za 
cenu 6 843 000,- Kč (odhadní cena podle 
znaleckého posudku činila 7 600 000,- 
Kč) uzavřela obec úvěr s Českou spoři-
telnou s úrokem 2,19 % p.a.

Kromě uvedených pozemků se obci 
dále podařilo zakoupit od Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické ve 
Hvozdnici za cenu 85,- Kč za 1 m2, tedy 
celkem 3 749 m2 za celkovou kupní cenu 
319 000,- Kč vč. DPH, veřejné pohřebiště 
včetně parkoviště a přilehlého pozemku, 
na němž je plánováno vybudování nové 
kolumbární části hřbitova. Kapacita po-
hřebiště je v současné době téměř vyčer-
pána a poptávka po hrobových místech 
se zvyšuje. V současné době bylo zadáno 
vypracování projektové dokumentace na 
novou část hřbitova – lesní kolumbárium, 
při zachování lipové aleje, která se nad 
stávajícím hřbitovem nachází, a rovněž 
ošetření zmíněných stromů, které budou 
tvořit kulisu nové části hřbitova.

V této souvislosti nelze nezmínit velmi 
vydařenou I. fázi obnovy jihovýchodní 
a jihozápadní části hřbitovní zdi včet-
ně vjezdové brány a vstupní branky pro 
pěší a výměnu střechy márnice (opra-
va severovýchodní a severozápadní zdi 
bude následovat) – evangelický hřbitov 
ve Hvozdnici tak nyní opět představuje 
důstojné místo posledního odpočinku 
našich blízkých. Pro úplnost dodávám, že 
obnova byla částečně pořízena z dotace 
Ministerstva zemědělství.

A jako poslední pozemek zakoupila 
obec 61 m2 v ulici Sloupecká, na křižo-
vatce s ulicí U hřiště, kde je naplánována 
část chodníku, který by měl být podle 
plánu v příštím volební období vybu-
dován od fotbalového hřiště až po ulici 
V Amerikách.

V souvislosti s pozemky je jistě na 
místě zmínit ještě jednu podstatnou udá-
lost, a to nabytí účinnosti dlouho při-
pravované Změny č. 2 Územního plánu 
Hvozdnice, jejímž hlavním cílem je 
především regulace nepřiměřené inten-
zifi kace zástavby směrem k příměstské-
mu až městskému charakteru zástavby, 
spojenému s mnohem větší zátěží území 
dopravní obsluhou a se zcela jiným urba-
nistických charakterem prostředí obce. 
Tomuto účelu svědčí zejména nově sta-

novená minimální velikosti stavebních 
pozemků. Díky zmíněné změně ÚP 
Hvozdnice bylo dosaženo snížení ab-
solutní kapacity území oproti stavu dle 
platného ÚP Hvozdnice z 398 nových 
rodinných domů až se dvěma bytovými 
jednotkami na 151 nových rodinných 
domů s 1 bytovou jednotkou, došlo tedy 
k významné redukci původní kapacity. 
Touto úpravou prostorové regulace je 
minimalizováno riziko natolik dynamic-
kého stavebního rozvoje na území obce, 
který by ohrozil udržitelnost provozu sys-
témů technické infrastruktury, konkrétně 
vodovodu a kanalizace; představuje též 
větší ochranu dostupnosti předškolního 
a školního vzdělání pro hvozdnické děti.

Tlak na bydlení ve Hvozdnici a okol-
ních obcích je vzhledem k atraktivitě 
území obce dané dobrou dostupností hl. 
m. Prahy a velmi kvalitním krajinným zá-
zemím v současné době skutečně enorm-
ní – zastupitelé obce proto dělají vše pro 
její trvale udržitelný rozvoj – stavební 
uzávěra zakazující oddělování pozem-
ků malých výměr za účelem výstavby 
nových rodinných domů a čerstvé znění 
územního plánu jsou toho důkazem.

Neopomenutelným požadavkem na 
kvalitu bydlení je nesporně též požada-
vek bezpečnosti osob pohybujících se po 
obci – v tomto ohledu podniklo obecní 
zastupitelstvo v uplynulém období celou 
řadu zásadních kroků od vybudování 
dočasného, avšak plně funkčního chod-
níčku od ulice Na výsluní až k ulici 
K Babce, uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Městskou policií Mníšku pod Brdy 
o zajištění pravidelného měření rychlosti 
projíždějících vozidel, zajištění ozna-
čení vozovky vodícími pásy a označení 
BUS zastávek, zavedení celoobecní zóny 
s omezenou rychlostí na 40 km/h a insta-
lací dopravních značek upozorňujících 
řidiče na chodce ve vozovce, poříze-
ní nápisů upozorňující řidiče na děti ve 
vozovce u budovy Mateřské školy a též 
u fotbalového hřiště; všechna zmíněná 
opatření navazují na již dříve instalované 
měřiče rychlosti, díky nimž většina sluš-
ných řidičů při průjezdu obcí zpomalí 
rychlost svého vozidla.

Výše byl zmíněn záměr obce vybu-
dovat od fotbalového hřiště až po ulici 
V Amerikách chodník – v současné době 
již byla vyhotovena projektová dokumen-
tace a bylo požádáno o dotaci na Státním 
fondu dopravní infrastruktury, neboť ná-
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klady na vybudování chodníku činí při 
současných cenách cca 4 500 000,- Kč. 
Pokud ani letos nebude dotace přiznána, 
uvažují zastupitelé o reálné možnosti vy-
budovat alespoň část chodníku na nákla-
dy obce a v následujícím období podání 
žádosti zopakovat.

Jsme členem Svazu měst a obcí a tvoří-
me nedílnou součást Sdružení obcí Mní-
šeckého regionu, od roku 2020 též členem 
MAS Hřebeny (místní akční skupina); 
v letošním roce jsme navíc vstoupili do 
Dobrovolného svazku obcí Svazková 
škola pod Skalkou. Důvodem je neustále 
se zvyšující počet dětí školou povinných 
s trvalým pobytem ve Hvozdnici, které 
plní povinnou školní docházku v ZŠ 
Davle. Vedení Městyse Davle upozornilo 
okolní obce na skutečnost, že pokud by 
měly stávající počty nově příchozích dětí/
žáků, a to nejen prvňáčků, s trvalým po-
bytem ve spádových obcích nadále růst, 
nebude Městys Davle schopen dostát 
závazku vyplývajícího z vzájemně uza-
vřených smluv o spádovosti a investici 
do zkapacitnění ZŠ Davle. Jelikož se se 
stejným problémem potýkají také ostat-
ní obce Mníšeckého regionu, bylo do-
hodnuto vytvoření Dobrovolného svazu 
obcí a výstavba Svazkové Základní školy 
v Mníšku pod Brdy. Jedná se o náhrad-
ní řešení umisťování dětí, resp. zajištění 
jejich povinné školní docházky v případě 
jejich nárůstu, který lze vzhledem k okol-
nostem (nová výstavba, trvalé osidlování 
rekreačních objektů k trvalému bydlení) 
předpokládat. MŠMT podporuje výstav-
bu svazkových škol s min. počtem 540 
žáků a v současné době poskytuje dota-
ci na výstavbu místa pro jednoho žáka 
v hodnotě 800 tisíc korun. Hvozdnice 
má v budoucí Svazkové škole zajištěno 
7 míst, tedy 1,3 % z celkového počtu 
žáků.

Zastupitelstvu se letos podařilo zajistit 
Hvozdnici vstup také do Dobrovolné-
ho svazku Posázavský vodovod, o který 
usilujeme již od roku 2013, neboť dosud 
jsme jako jediná obec, která čerpá z PSV 
pitnou vodu, nebyli současně jeho členy. 
V dnešní nejisté době tak jistota zajištění 
dostatku pitné vody představuje zásadní 
krok v rámci trvale udržitelného rozvoje 
obce. V této souvislosti jen stručně zmi-
ňuji, že byla kompletně vyměněna stře-
cha hvozdnického vodojemu a částečně 
obnovena čistírna odpadních vod. Také 
bylo zajištěno, aby v případě déletrva-

jícího výpadku elektrické energie byli 
obyvatelé stále zásobeni pitnou vodou 
pomocí elektrocentrály a jejího speciál-
ního připojení. 

A k otázce vodohospodářské infra-
struktury ještě jednou – spolu s dalšími 
17 obcemi a městy (z největších jmenuj-
me Benešov, Vlašim a Jílové u Prahy, ale 
také sousední Davli a Petrov) vstupuje 
obec Hvozdnice také do nově vznikající-
ho Dobrovolného svazku obcí Společná 
voda, který svým členům do budoucna 
zajistí kvalifi kovanou stabilní péči o je-
jich vodohospodářskou infrastrukturu 
(vodovod a kanalizaci včetně čistírny od-
padních vod (ČOV)).

V tomto volebním období došlo k vý-
znamnému růstu také v oblasti jednotky 
dobrovolných hasičů – byl doplněn počet 
hasičů na vyhláškou doporučených 9 
členů, a to nejen v tabulkách, ale i faktic-
ky. Byla zkolaudována budova Hasičské 
zbrojnice, bylo jí přiděleno čp. 224, byla 
připojena na veřejnou vodovodní síť a ka-
nalizaci a hasiči si svépomocí vybudova-
li a zprovoznili sociálního zázemí (WC 
a sprchový kout); následně došlo k její 
kompletní revitalizaci. V první fázi byla 
namontována nová vrata odpovídající 
požadavkům moderní hasičárny a zrovna 
nedávno byla dokončena výměna oken, 
došlo k zateplení střechy a výměně veš-
kerých klempířských komponent, bylo 
nainstalováno nové vytápění v celé budo-
vě a také vnitřní prostory byly upraveny 
tak, aby představovaly pohodlné a důstoj-
né prostředí pro hasiče nejen po návratu 
ze zásahu, ale také v době, kdy se na svoji 
činnost připravují. Za zmínku rozhod-
ně stojí také nákup nového dopravního 
vozidla, které bylo zařazeno do integro-
vaného záchranného systému a mimo 
jiné v zimních měsících slouží k údržbě 
obce.

Našim hasičům patří velký dík za jejich 
ochotu a obětavost, se kterou se nezištně 
ve svém volném čase věnují zvelebování 
zbrojnice a přípravě na úkoly, které jsou 
na ně v rámci jednotky dobrovolných ha-
sičů naší obce kladeny.

Po celou dobu posledních volebních 
období dochází k postupné rekonstrukci 
asfaltového povrchu místních komuni-
kací, naposledy ulic K Žižkovu, Stará 
cesta, Šípková, V Amerikách, nového po-
vrchu se dočkala také křižovatka V Sou-
hradech, K Borůvce a Hlavní. A úplně 
čerstvě byly instalovány zpomalovací 

polštáře K Borůvce za účelem ochrany 
bezpečnosti osob, hlavně dětí, hojně se 
vyskytujících v okolí Kulturního domu 
a rybníka. 

Co rozhodně nelze při hodnocení uply-
nulých let ponechat stanou, je kulturní 
a společenský život v obci, a to i přes ne-
příznivé období koronavirových omezení 
a restrikcí. Obecně je možné konstato-
vat, že Hvozdnice žije – díky neutucha-
jícímu nadšení kulturní komise, která se 
společně s úřadem na výbornou zhostila 
pořádání Her bez hranic Mníšeckého re-
gionu v roce 2018, na které plynule navá-
zala založením Hvozdnického biografu, 
jenž když počasí dovolí promítá na hrázi 
u rybníka formou „letního kina“, nebo 
na velkém sále, když je ošklivo a zima. 
Kvalitní audiovizuální technika byla po-
řízena z dotace ze Středočeského kraje, 
na zbrusu nové židle, díky kterým byla 
úroveň společenských akcí na sálech 
posunuta zase o stupeň výš, pak přispě-
la dotace z fondu naší paní hejtmanky 
v rámci oslav 10. výročí otevření naší 
Mateřské školy.

Na podporu společenského života 
v obci byly dále zakoupeny dva stoly na 
stolní tenis, stolní fotbal a šipky – to vše 
je Hvozdnickým bezplatně k dispozici 
v Hospůdce u Rybníka.

V loňském roce bylo dále započato 
s plánovanou úpravou prostoru před Kul-
turním domem – došlo k výsadbě nových 
keřů v prostoru mezi hrází a silnicí, míst-
ní název K Borůvce a také k výsadbě 
solitérní jedle s tím, že bude v následu-
jících letech sloužit jako obecní vánoční 
stromeček, u kterého se již tradičně koná 
obcí pořádaná oslava počátku adventní 
doby.

Modernizace se dočká též hřiště pod 
obchodem; v současné době jsou již ve 
výrobě nové herní prvky, které společně 
se stávajícími, upravenými a revitalizo-
vanými, budou sloužit pro radost dětem 
a umožní jim i maminkám trávit ve 
Hvozdnici příjemné chvíle odpočinku. 

Obec také pravidelně čerpá fi nanční 
prostředky od úřadu práce na zaměst-
návání pracovníků údržby obce a péče 
o místní veřejné pohřebiště. A na druhou 
stranu obec aktivně podporuje mladé 
sportovce v rámci Povltavské fotbalo-
vé akademie, mladé judisty, dobrovolný 
spolek hasičů, ale přispívá též ZŠ v Davli. 
A nezapomínáme ani na dříve narozené 

Pokračování na další straně
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Informace pro občany
- seniorům trvale žijícím ve Hvozdnici 
všech věkových kategorií od dosažení 
věku 65 let je poskytován každoroční na-
rozeninový Dárkový poukaz v hodnotě 
480,- Kč pro nákup v místním obchodě 
s potravinami. 

Abychom naše fotbalisty neodby-
li pouze jednou větou – určitě stojí za 
zmínku, že Šakalíci, jak jsou naši fotba-
listé často nazýváni, hrají již několik let 
po sobě Středočeský krajský přebor, díky 
jejich výkonům se jim daří držet se ve 
středu tabulky a my jsme na ně právem 
hrdí a v sezóně chodíme fandit. Fotbalo-
vá utkání ve Hvozdnici tak mají bezespo-
ru své stálé místo ve společenském dění 
v obci.

Za zmínku rozhodně stojí také fakt, že 
v obci dochází k postupné obnově a do-
budování dešťové kanalizace, především 
odvodnění místních pozemních komuni-
kací – tam, kde historicky vede odvodně-
ní přes soukromé pozemky, obec uzavírá 
s majiteli potřebné smlouvy, popř. hledá 
jiná řešení, jak dešťovou vodu ve Hvozd-
nici zvládnout.

Co určitě nemohu nechat stranou, je 
úloha obce v době pandemie, kdy zejmé-
na v počátku při prvním lockdownu obec 
pomáhala zejména starším osobám. S hr-

dostí vzpomínám na vlnu solidarity, která 
se ve Hvozdnici projevila, na hromady 
roušek doma ušitých, které hvozdnické 
hospodyňky nosily na úřad, aby mohly 
být rozdány potřebným. Nejen tehdy se 
ukázalo, že Hvozdnice je, až na ojedinělé 
výjimky, vesnicí plnou vstřícných a ohle-
duplných lidí, pro které je radost „se sta-
rat“.  

A co plánují stávající zastupitelé, kteří 
se budou ve volbách ucházet o vaši přízeň, 
v budoucím období, pokud vaši důvěru 
dostanou? Především být svým občanům 
oporou, hájit jejich zájmy a v rámci mož-
ností jim usnadnit život při úředních jed-
náních, pokračovat v nastaveném trendu 
trvale udržitelného rozvoje obce s regu-
lací neúměrné zástavby, zajistit bezpeč-
nost obyvatel Hvozdnice na pozemních 
komunikacích, tedy dokončit v prvé řadě 
chodníky v ulicích Bojanovická – Slou-
pecká, pokračovat v opravách pozemních 
komunikací v obci včetně opěrné zdi 
nad budovou obecního úřadu a propust-
ku u hasičské zbrojnice, vhodně upravit 
zakoupené pozemky tak, aby mohly plnit 
účel popsaný výše, za kterým byly za-
koupeny, dokončit obnovu hřbitovní zdi 
a výstavbu kolumbária, opravit střechu 
další obecní budovy - původní HZ, napo-
jit novou nemovitost obce čp. 127 (srub) 

na vodovod a kanalizaci, vybudovat so-
ciální zázemí a provést revizi el. rozvo-
dů, vyčistit vodní nádrže v obci tak, aby 
mohly plnit svůj účel, a v neposlední řadě 
pokračovat v aktivní podpoře kulturní-
ho a společenského života v obci včetně 
promítání Hvozdnického biografu, pořá-
dání Dne dětí, vánočních koncertů apod. 
Podpora by i nadále měla být poskyto-
vána činnosti spolků v obci (SDH, PFA 
a SK), běžeckým uskupením, která rov-
něž reprezentují obec při nejrůznějších 
závodech jako Vltava run, apod. V plánu 
je též vydávání hvozdnického obecního 
čtvrtletníku „Zpravodaj“ a jeho bezplat-
ná distribuce hvozdnickým čtenářům 
a v neposlední řadě také vydání nových 
pohlednic, které se nyní nachází ve fázi 
přípravy.

Děkujeme za vaši přízeň 

Vaši zastupitelé

NAROZENINY
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 
oslavilo své významné životní 
jubileum 12 našich spoluobčanů. 
Dále uvádím pouze ty jubilanty, 
kteří vyjádřili souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů.

Václav Novotný 89 roků
Pavel Novotný 88 roků
Alena Šetinová 86 roků
Naděje Fafejtová 85 roků
Věra Mičanová 82 roků
Bohumil Ježek 81 roků
Janka Dvořáková 81 roků
Věra Lebedová 81 roků
Pavel Jehlička 65 roků
Dana Petschlová 65 roků
Blanka Krásová 65 roků

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

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
2. 7. Sportovně-společenský den 

Fotbalové hřiště SK Hvozdnice
14:00 sportovní program pro děti | 17:00 živá hudba | 20:00 diskotéka

9. 7. 21:30 Promítání Hvozdnického biografu 
Romantická komedie „Láska na špičkách“

Letní promítání s grilováním

20. 8. 21:00 Promítání Hvozdnického biografu
Romantická komedie „Jedině Tereza“

Letní promítání s grilováním

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.
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Nový rok až do 9 ledna stále teplo i v noci, 
není pamětníka tak teplého počasí. Tepr-
ve 10 ledna je slabí noční mrazík. I celý 
leden nebyla žádná zima. V lednu byla 
průměrná dení teplota +3 až +4°C. Bylo 
i málo dešťových a sněhových srážek. Do 
19.února nebyla zima. Teprve 19.února 
padá sníh a ochlazuje se. První mráz 
je 21.února -8°C. Na zahradách a po-
lích jsou jen 3cm sněhu. Poslední týden 
v únoru je opravdu zimní napadlo 15cm 
sněhu a v noci klesá teplota pod nulu. 
Zima pokračuje i do poloviny března kdy 
je větší zima než byla v lednu a únoru. 
Stále sněží a teploty jsou v noci stále pod 
bodem mrazu. Opakuje se rok 1987 kdy 
také na sv. Josefa je pěkně a druhý den 
do rána napadlo 25cm sněhu. Sníh držel 
jen tři dny, ale zima stále drží svou vládu. 
Přes den jsou teploty kolem +6+8°C, ale 
v noci stále klesají pod nulu a to pokraču-
je i v začátku měsíce dubna.10 dubna na-
padlo 3cm sněhu který vydržel celý den 
až druhý den slezl a nasledoval pěkný 
týden  s teplotami +10°C teprve po po-
lovině měsíce jsou teploty přes +15°C. 
Od 23.dubna se hodně ochladilo a v noci 
jsou teploty až -5°C-6°C a místy i sněží. 
Poslední den v dubnu a 1den v měsíci 
květnu je opravdové jarní počasí s tep-
lotami +20°C, ale je stále málo dešťo-
vých srážek. Pranostika říká, že nemá 
v květnu pasákovi oschnout hůl, tento 
měsíc nezapršelo vůbec. Je strašné sucho 
a stále fouká východní vítr který vše vy-
sušuje. Vše už se zdálo být stracené, až 
v začátku června zapršelo, ale vydatný 
déšť přišel 11.12. a 13 června kdy drob-
ně prší celé dny a i noce. Opět prší až 
za týden a vše je zachráněno. V začátku 
července pěkné teplé počasí. V druhém 
týdnu července prší 15,16 a 17 je chladno 
a teplo se pohybuje kolem +8°C. Od 20 
července jsou tropická vedra, v poledne 
se teploměr vyšplhá až na +40°C to trvá 
do 25.čevence. Po těchto vedrech přišel 
velký vítr, hodně ovoce spadlo ze stro-
mu a v lese bylo plno vývratu. Na růz-
ných místech v Čechách padaly kroupy 
velikosti holubího vejce a také se hned 
ochladilo. Do konce měsíce málo pršelo 
a bylo teplo. Srpen byl opravdu letním 

měsícem teploty se pohybovaly i přes 
+30°C a poprvé přišel déšť 20.srpna kdy 
po celý den prší. Do konce měsíce pěkné 
teplé počasí které přechází i do začátku 
září. Kolem 10.září pěkně zapršelo a je 
teplo i v noci a začaly růst houby. 15.září 
přišla studená fronta, tak že v noci bylo 
jen +6°C a od 19.září znovu teplo které 
přešlo do měsíce října bylo pěkně až do 
20.října. Pak začínají raní mlhy, ale přes 
den je krásně. Od 29.října se již schyluje 
k zimě. Začínají ranní mrazíky a v nedě-
li 30.října napadlo 4cm sněhu, ale brzy 
slezl a i v pondělí jsou sněhové přeháň-
ky. Do 3.listopadu se zase udělalo pěkné 
počasí ale 4.listopadu byl do rána mráz 
-6°C a na druhý den už bylo -10°C po 
celý den jasno a zima. Zima začala velmi 
brzy, ale dlouho netrvá. Po 15.listopadu 
deštivé a větrné počasí trvá až do začátku 
prosince, kdy se znovu hlásí zima, která 
trvá zase jen krátce, kdy bylo jen několik 
raních mrazíků a 7.prosince deštivé pře-
háňky a přes den teplota +10°C toto po-
časí trvá až do 18.prosince kdy jsou dost 
silné větry a i na štědrý den dešťové pře-
háňky a silný nárazový vítr. Na Boží hod 
krásné slunečné počasí a teplota v poled-
ne +13°C. Dny po svátcích až do nového 
roku jsou teplé v noci +5°C a přes den 
až +8°C.

Začátkem ledna tak pěkné počasí, že 
by se daly dělat všechny práce na po-
lích. Družstvo zatím jen přihnojuje tra-
viny a jetele. Zaseté ozimy jsou zelené 
jako v květnu. Traktoristé spravují své 
stroje a vše připravují na jaro. Pěkné 
počasí láká zemědělce do polích. Zatím 
jen práškují podzimní ječmeny, které 
jsou nasety kolem celé Hvozdnice. Jen 
v křemelkách a na plazí je naseta řepka. 
26.února koná JZD výroční členskou 
schůzi ve Velkých Lečicích. Je zhodno-
cen rok 1987 a odsouhlasen závazek na 
rok 1988, kdy družstvo má začít zhospo-
dařením co si samo vyprodukuje a prodá 
to bude jeho fi nanční základna t.je tak 
zvané samofi nancování. 11.března po-
řáda pro všechny členy družstva mezi-
národní den žen v kulturním domě ve 
Hvozdnici kde k dobrému občerstvení 
hraje hudba Podlesanky. Kulturní vlož-

ku uspořádal taneční mistr Kotáb kde 
jeho svěřenci zatančili českou besedu. 
Březnové deštivé a sněhové počasí teď 
brání traktoristům vjet do polí. Zatím 
se jen přihnojuje, ale příprava na jarní 
osev vázne. Teprve od poloviny dubna 
se traktoristé věnují setbě jařin. Pole po 
několika dní pěkně oschla a dalo se sít 
a provést všechny jarní práce. Na farmě 
Hvozdnice opravdu pěkně narostl ozimní 
ječmen a i řepka je velmi pěkná a poda-
říli se dobře sklidit byl by to velmi dobrý 
přínos do pokladny družstva. Traviny 
v okolí Hvozdnice jsou posečeny a včas 
uklizeny, tak i jetele které suchem nebyly 
narostlé byly posečeny a selážovány. Žně 
začaly 11.července a hned první den byly 
žně přerušeny deštěm, celý týden se ne-
daří sekat stále přeprchá. Na Hvozdnické 
farmě začalo se sekat až 22.července a do 
24.července bylo vše posekáno. Byl zde 
naset jen ozimní ječmen a řepka která se 
vydařila a i ječmen měl pěkné výnosy. 
Letošní dobré počasí dovolilo zkončit žně 
hned v prvé polovině srpna. Naše kom-
bajny pomahají při sklizni i sousedním 
JZD Jílové. 26.srpna se koná dožínková 
slavnost v kulturním domě ve Hvozdnici 
s hudbou Podlesanky. Na farmě Hvozd-
nici je vše zoráno a na ½ ploch je zaseta 
řepka, která dobře sešla a na ostatních 
plochách je zaset ozimní ječmen. Vše co 
bylo zaseto dobře sešlo. Počasí dovolilo 
sebrat brambory a i kukuřice byla včas 
a za sucha sklizena a uložena do siláž-
ních jam. Vše je připraveno na zimu. Kde 
začne hodně práce v dílnách na opravách 
všech strojů. Automobily které přivážely 
krmení a siláž jsou využívány k přepravě 
drobného kameniva na cestu od hřbitova 
do Masečína. JZD chce tuto komunikaci 
udělat pěkně, aby ji mohl používat k pře-
pravě do Masečína a Štěchovic a tak se 
vyhnout nepřehledné komunikaci jak ve 
Hvozdnici tak i na Hvozdech. Dobrým 
počasím se velmi pečlivě pracuje na cestě 
do Masečína a potahem asfaltu se pracuje 
až do konce roku.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Pokračování příště. 

Lenka Salomonová – kronikářka obce 

Kronika obce 1988
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Odpolední program začal u rybníka 
v 15 hodin za slunečného počasí, po 
krátké době začaly padat první kapky, 
které nás dlouhou dobu provázely. To 
ale naše děti neodradilo, dorazilo jich 
64 a všechny disciplíny statečně dokon-
čily a zvládly na výbornou. Soutěžní 
program byl letos doprovázen příběhem 
o malíři Barvičkovi a závistivé Běle, 
která mu schovala všechny jeho barvy. 
A kampak mu je schovala? To už byl 
úkol pro děti, které za jednotlivé sou-
těžní disciplíny sbíraly barvy na své 
malířské palety, aby pak Barvičkovi po-
mohly přijít na to, kde jeho barvy jsou. 
Malířovy barvy Běla pověsila na sa-
motný vrchol máje v podobě pentličky. 
A když májku hasiči pokáceli, pomohly 

děti odstrojit všechny pentličky, malíři 
jeho barvy vrátit a smutnou Bělu rozve-
selit tím, že pomalovaly její dlouhý bílý 
plášť veselými barvami. Malíř je za to 
společně s Bělou, kromě dalších cen, od-
měnil pastelkami a omalovánkami. Po 
skončení soutěžního programu byl pro 
děti připraven oheň, na kterém si mohly 
opékat špekáčky. 

Kulturní tečkou za tímto dnem bylo 
večerní promítání Hvozdnického biogra-
fu, kdy jsme letos poprvé promítali pod 
širým nebem u břehu našeho rybníka. 
Romantickou komedii „Srdce na dlani“ 
jsme si vychutnali společně s dobrotami 
z grilu. Unavení a zároveň naplněni poci-
tem dobře vykonané práce jsme celý den 
zakončili.

I zde mi dovolte poděkovat všem, kteří 
pomohli s přípravou a organizací celého 
dne a přispěli tak k radosti našich dětí. 
Poděkování patří i vám rodičům, prarodi-
čům, tetám, strýčkům, kteří jste vzali děti 
a přivedli je za námi. Děkujeme za dob-
rovolné fi nanční příspěvky a také paní 
Hudečkové z místního obchodu, která 
nám věnovala úžasné koláčky, po kterých 
se jen zaprášilo.

Závěrem velké díky patří také všem 
dětem, které sebraly odvahu a šly si 
s námi pohrát. Bez nich by to takový 
krásný den nebyl.

Za kulturní komisi 
Markéta Vodičková

Dětský den
Pro naše malé i větší děti jsme v sobotu 4. 6. připravili dětský den v podobě ranních ry-
bářských závodů a odpoledního soutěžního programu. Malí rybáři se už před 7 hodinou 
ranní scházeli u rybníka, aby se zaregistrovali a v 7 hodin mohli pod vedením zkušených 
rybářů nahodit své pruty. Počasí jim přálo, ale rybkám se na háčky moc nechtělo. Přesto 
malí rybáři nepolevili a trpělivě (někdy zastoupeni rodiči) seděli u svých prutů a čekali. 
Nejúspěšnějším rybářem, respektive rybářkou byla Monča Malečková, která nachytala 
8 rybek v celkové délce kolem 120 cm a jednoznačně vyhrála. Největším úlovkem dne 
byl kapr dlouhý 37 cm. V 10:30 byly rybářské závody ukončeny a po následném vyhláše-
ní vítězů a předání cen jsme se odebrali do svých domovů nabrat síly na odpolední část 
dětské dne.
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Cílem této akce je vzájemné propojení mezi sousedními obcemi, 
čímž se utužují dobré vztahy a vznikají nová přátelství. Soutě-
že probíhají tak, že každá obec sestaví tým o deseti členech (5 
mužů a 5 žen) a ti potom reprezentují svou obec v připravených 
disciplínách. 

Disciplíny jsou povětšinou založeny na nějaké charakteristi-
ce spojené s danou obcí, ať už charakteristice historické, nebo 
současné. Každá pořadatelská obec se snaží vtipnou formou po-
ukázat na konkrétní problematiku, či nějakou zajímavost ze své 
historie. 

Soutěžící, ale i diváci se takto nenásilně seznámí s historií či 
charakteristikou pořadatelské obce a ještě se při tom pobaví. 

Letos v Klínci jsme měli v první disciplíně za úkol získat „Sta-
vební povolení“ včetně dalších doplňujících úředních požadavků. 

Druhá disciplína byla spojena s místní farmou, která je mo-
mentálně chloubou klíneckých. Museli jsme podojit kravku a na-
sbírat vajíčka. 

Třetí disciplína byla spojena s historií Klínce, a to konkrétně 
s těžbou zlata. Stali se z nás tak permoníci a z vytěženého zlata 
jsme museli „ukovat“ zlatý náhrdelník.

Přestože se náš tým umístil na posledním 12. místě, tak jsme si 
den i přes skoro nesnesitelné vedro náramně užili. 

Mezi disciplínami se vždy konalo představení jednotlivých 
obcí, a to krátkým rozhovorem mezi moderátory a soutěžícími. 
Jelikož Hvozdnici každým rokem viditelně propagujeme a není 
člověka, kterému by na konci tohoto dne nerezonoval v uších 
náš pokřik „HVOZDNICE VÁLÍ“, přemýšleli jsme, jak letošní 
ročník obohatíme. Pořadatelé nám letos dali pouze 5 minut na 
propagaci jednotlivých obcí.

V roce 2018 jsme HBH pořádali u nás ve Hvozdnici. Díky tomu 
o naší historii s milíři a pálením uhlí pro ostrovský klášter už 
každý ví, o hvozdnickém Šakalíku, o hasičích a lásce k rybaření 
také. Rozhodli jsme se proto obohatit povědomí okolních obcí 
o našem kulturním dění, a sice o našem Hvozdnickém biografu.

Hry bez hranic 2022
Po dvouleté odmlce se letos opět konaly Hry bez hranic Mníšeckého regionu. Tentokrát se pořádání ujala obec Klínec. Pro ty z vás, kteří 
nevědí, o co se jedná, tak jen v krátkosti zmíním, že se jedná o přátelské sportovně-humorné klání mezi obcemi spadajícími do mníšecké-
ho regionu. Tato akce se pořádá každým rokem už od roku 2013. Jako první se pořádání těchto her ujala obec Kytín, kde se tato myšlenka 
také zrodila. V roce 2014 jsme se utkali v Líšnici, v roce 2015 v Mníšku pod Brdy, v roce 2016 v Nové Vsi pod Pleší, v roce 2017 ve Voznici, 
v roce 2018 se konaly HBH u nás ve Hvozdnici a v roce 2019 v Čisovicích.
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Společenská rubrika

Předvedli jsme manuální projekci, čímž jsme všechny pobavili 
a překvapili jsme také naši starostku Helenu Kučerovou přímo 
na podiu, která neměla o našem záměru nejmenší tušení. Naši 
účast shrnula výstižně, že nejsme ani tak soutěživí, jako hraví, 
což přesně vystihuje náš záměr na těchto akcích, kde jde přede-
vším o zábavu a ne tolik o výsledek.

Velkou poctu nám vysekl moderátor Klíneckých, který se ve-
řejně vyjádřil, že Hry bez hranic pořádané v roce 2018 ve Hvozd-
nici považuje dodnes za nejlépe zorganizované, nejnápaditěji 
ztvárněné a zakomponované do historie i současnosti. Velice nás 
to potěšilo, čímž jsme jeho slova opětovali pokřikem „HVOZD-
NICE VÁLÍ“.  

Bez skvělých lidí, které ve Hvozdnici máme, se takováto akce 
pořádat ani nedá. O tom se přesvědčili také Klínečtí, na jejichž 
fotbalovém hřišti se letošní hry opět vydařily a všichni na ně 
budeme rádi vzpomínat. Děkujeme všem soutěžícím i divákům 
za podporu.

Naší prezentaci obce na HBH v Klínci můžete shlédnout na 
kanále YouTube zadáním:

Hry bez hranic 18. 6. 2022 Klínec
Nebo přímo na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=Nwl0CnpdTNs&t=16s 

Za kulturní komisi Martin Smažík
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V pondělí 28. 3. nám byl vyhlášen poplach na strom visící nad 
vozovkou mezi Hvozdnicí a Bojanovicemi. Po příjezdu na místo 
jsme zjistili, že jsou zde tři stromy zakleslé do sebe a jeden 
z nich zasahuje nad vozovku. Po domluvě s HZS Jílové jsme 
zastavili provoz na silnici a začali s odstraňováním polomů. 
Během půl hodiny jsme po úspěšném odstranění všech tří stro-
mu mířili k hasičárně.

V sobotu 9. 4. jsme se zúčastnili školení nositelů dýchací tech-
niky na Hradištku pod hlavičkou profíků z HZS Jílové. Nejdřív 
proběhla teoretická část zaměřená na zdraví zasahujícího hasi-
če a následně proběhla praktická část v zakouřeném bytovém 
domě. Na vlastní kůži  jsme si vyzkoušeli radiokomunikaci, prů-
zkum domu i záchranu člověka ze zakouřeného prostoru. Děku-
jeme tímto klukům z Hradištka za uspořádání a kolegům z HZS 
Jílové, že nám předali cenné zkušenosti.

3. května začala dlouho očekávaná částečná rekonstrukce ha-
sičárny. Stavební práce (výměna všech oken, vstupních dveří, za-
teplení půdních prostor, ústřední topení, elektroinstalace, okapy 
+ svody a přepažení + zateplení nové šatny v garáži) probíhaly 
velmi rychle (ve třech etapách). První fáze (okna, dveře, elek-

Hasičovo hlášení
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troinstalace a šatna) proběhla v rozmezí jednoho týdne. Díky 
této rychlé akci dodavatele jsme se mohli 11. 3. „provizorně“ 
nastěhovat zpět do hasičárny. Dle dohody nám zůstala po rekon-
strukci „hrubá stavba“ nové šatny.

Zbylé práce už byly na nás. V následujících týdnech jsme 
na šatně strávili téměř 132 brigádních hodin s tím, že materiál 
na dokončení jsme pořídili z fi nancí, které jednotka získala za 
údržbu silnic v zimních měsících. Každé pondělí jsme zde pra-
covali až do večera, mnoho z nás i v týdnu. Na fi nální stěhová-
ní šatny jsme si dali celou sobotu (20. 5.). Díky přístupu kluků 
z jednotky se dílo povedlo k naší spokojenosti. 

Součástí rekonstrukce je také nově instalované ústřední tope-
ní, které v zimních měsících zajistí nezámrznou teplotu celé bu-
dovy a komfortní teplotu v šatně pro úschovu a péči o hasičskou 
výstroj. Touto cestou chceme velmi poděkovat rodinné fi rmě 
Podlahy Sucharda za sponzorský dar ve formě zakoupení a po-
ložení nové podlahy v nově vybudované šatně jednotky a OÚ 

Hvozdnice za zajištění dotačního titulu a vlastních prostředků, 
ze kterých je rekonstrukce hasičárny fi nancována.

20. 5. byla vydána první výstraha v letošním roce na velmi ne-
bezpečné bouřky. Výjezd nakonec přišel až v pozdních nočních 
hodinách (23:51). Vyhlášený poplach nás směřoval do  Davle na 
Sázavu. Povolala nás davelská jednotka, neboť pro zásah bylo 
zapotřebí nízké zásahové vozidlo, které je ve výbavě JSDH 
Hvozdnice, a také potřebovali doplnit stav výjezdu o další členy 
disponující certifi kací na motorové pily. Pro „našeho Micáka“ 
byl příjezd na místo zásahu hračkou s tím, že jsme na místo 
dopravili potřebnou techniku. Na místě jsme zajistili a postupně 
odstranili stromy padlé na elektrické vedení, zahradní chatku 
a ploty. Bylo až k nevíře, ža tato spoušť v zastavěné oblasti nena-
páchala větší škody, než byly zjištěny. Po víc než dvou hodinách 
intenzivní práce v 6 lidech bylo hotovo. Po příjezdu do Hvozd-
nice jsme dali dohromady techniku a po 3. ranní jsme se ubírali 
zpět ke svým rodinám.

V pátek 1. 6. nám byl, po dohodě s operačním střediskem, vy-
hlášen poplach na odstranění stromu v Kopřivce. Součinnost na 
této akci zajistili kolegové z HZS Jílové. Místo zásahu bylo ide-
ální pro účastníky kurzu „pilařů“. Pod velením profesionálních 
hasičů jsme si osvěžili nabyté zkušenosti jak si poradit s padlým 
dubem zaklíněným v dalších stromech. Po dvou hodinách hodi-
nářské práce s motorovými pilami, bylo místo vyčištěno a za-
bezpečeno pro bezpečný pohyb na pozemku.   

Za JSDH Hvozdnice Vít Řezáč a Petr Vodička
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Po dvouleté „covidové“ pauze jsme konečně mohli v naší obci obnovit a uspořádat tradiční pálení čarodějnic a stavění máje. A kdy jindy 
než 30. 4., v den, který tentokrát připadl na sobotu, a kde jinde než u rybníka před naší hospůdkou. S přípravami začali hasiči s velkou 
partou dobrovolníků časně ráno. Zapotřebí bylo dovézt strom na postavení máje, přivézt a nařezat dřevo. Zdobení máje a věnce pentlemi 
se chopily především ženy a děti, stejně jako zhotovení sličné čarodějnice, která zdobila večerní hranici. Samotný program pak začínal 
v 18 hodin, kdy jsme zapálili táborák pro opékání špekáčků, které byly všem návštěvníkům zdarma k dispozici po celý večer. Za hojné 
účasti přišlo po setmění na řadu zapálení hranice s  čarodějnicí, která plamenům ohně odolávala nezvykle dlouho. Po celý večer nám 
zábavu a příjemnou atmosféru vytvářela kapela složená z místních i přespolních muzikantů, kteří hráli až do pozdních večerních hodin. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě programu podíleli, a vám všem, kteří jste si přišli užít tento skvělý večer. 


