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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Chtěla bych na tomto místě podě-
kovat všem, kteří přišli do volební 
místnosti a svým hlasem nejen vy-
jádřili důvěru budoucímu zastupi-
telstvu, ale zejména tak poděkovali 
zastupitelstvu, jehož mandát příští 
pondělí skončí, za práci odvedenou 
v uplynulém volebním období. Za 
to bezesporu patří velký dík i jim; 
osobně jsem velmi ráda, že všichni 
pokračují do dalšího čtyřletého ob-
dobí. Víme, že nebude jednoduché, 
čekají nás složitá jednání s doda-
vateli energií, pitné vody, svozovou 
společností stran odvozu odpadů, 
jak komunálního, tak i tříděného, 
zkapacitnění čistírny odpadních 
vod a činnosti s tím související, akti-
vity směřující k záchraně obchůdku 
s potravinami a hospůdky U Ryb-
níka a také dokončení celé řady 
dalších projektů, o kterých jsem se 
široce rozepsala v minulém čísle 
Zpravodaje.

Hvozdnice je vesnička sice malin-
ká, ale nádherná, skýtající přehršel 
možností kulturního vyžití; v násle-
dujících letech se tak můžeme těšit 
nejen na práci, ale také na zábavu, 

za kterou nemusíme jezdit nikam 
daleko – máme vlastní Hvozdnic-
ký biograf a akční, činorodou kul-
turní komisi, která se o dění v obci 
stará s neutuchajícím zápalem. Nad 
naší bezpečností bdí rovněž akční 
hasičská jednotka, jejíž členové ve 
svém volném čase a z valné části 
bez nároku na odměnu pracují na 
zvelebování hasičské zbrojnice. 
Také milovníci kolektivních spor-
tů si u nás přijdou na své, když se 
Šakalíci stali hybnou silou Povl-
tavské fotbalové akademie, spolku, 
který nejen obsazuje přední příčky 
tabulek fotbalových soutěží s hráči 
velkého věkového rozpětí (od dětí 
až po věkově pokročilé), ale také 
vychovává děti a mládež a stará se 
o jejich mimoškolní aktivity. Fotbal 
není jediným druhem sportu v obci 
oblíbeným, v běhu je Hvozdnice 
také velmi často reprezentována 
zdatnými Šakalíky. O přivítání nej-
menších, a současně též o seniory 
se pak obětavě starají členky soci-
ální komise; tady mi dovolte jedno 
speciální poděkování Haničce Ku-
čerové, která tuto komisi dlouhá 

léta s náležitou péčí a láskou vedla 
a která byla, ač mladá, předčasně 
povolána k plnění úkolů vyšší in-
stancí.

Abych skončila optimisticky, 
osobně věřím, že procházíme ži-
votními zkouškami proto, abychom 
z nich vyšli posíleni a dokázali se 
radovat z každého jednoho dne, 
i když třeba prší nebo je pondělí 
a my musíme brzy vstávat do práce 
nebo k lékaři. 

Užívejte proto života, opatrujte se, 
a pokud vás zajímá složení zastupi-
telstva, které se o vás bude starat 
následující 4 roky, přečtěte si přilo-
ženou tabulku na straně 2.

Vaše starostka

ŘÍJEN–PROSINEC 2022 / Číslo 79 / ZDARMA

Slovo starostky

Milí spoluobčané,
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

je po volbách, a  pokud nedojde k  mimořádné nepředvídatelné události, 
v  pondělí 17. 10. 2022 se na ustavujícím veřejném zasedání chopí svých 
povinností noví zastupitelé obce Hvozdnice. Níže naleznete výsledky 
voleb ve Hvozdnici spolu se jmény nových zastupitelů.



Strana 2

Slovo starostky
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Křížovka

„Bratře Žižko, . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
LIAS,
SELINA,
VOLTI

STARO-
ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

STÁVAT SE
ZTUHLÝM
VLIVEM
MRAZU

FURUNKL

ŘEKA
TEKOUCÍ
MĚSTEM
OPOLE

MĚSTO
V OKRESE
SVITAVY

INICIÁLY
REŽISÉRA
TROJANA

ŠESTINA
TUCTU

ELEK-
TRICKY
NABITÝ
ATOM

JMÉNO
SKLADA-
TELE ŠOS-
TAKOVIČE

INICIÁLY
SPISOVA-
TELE ECA

CITOSLOVCE
BZUČENÍ

SPODNÍ
ÚTVAR
JURY

VYZVATI
K SEJITÍ

SVĚŠOVATI

TITUL
KARDINÁLŮ

POROD-
NOST

ZASKLENÝ
OTVOR
VE ZDI

CHEMICKÁ
ZNAČKA
BARYA

PLAVIDLA

ŠLECHTIT
DUCHA

DVOJNÍK
HERCE

SMOTEK
VLASŮ

SEVERSKÉ
MUŽ. JMÉNO

2. DÍL
TAJENKY

ZHLTNOUT

POKYN
V NOTÁCH

DOMÁCKY
ANNA

LÉKAŘSKÉ
PŘÍSTROJE

ZAVLHČIT

PEVNÉ

POBÍDKA
KONĚ

STŘEDOVĚ-
KÁ KLATBA

VÍZNEROVY
INICIÁLY

VESELÁ
KOPA

CENNÝ
PAPÍR

FILMOVACÍ
PŘÍSTROJ

RUSKÉ ŽEN-
SKÉ JMÉNO

TRINITRO-
TOLUEN
(zkratka)

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

JMÉNO KO-
MENSKÉHO

POŽÁR

DRUH
BICYKLU

LAHODNÝ
POKRM

ŠPLHAVÝ
PTÁK

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

PŘEDLOŽKA

VE
SCHÝLENÉ
POLOZE

ZAVÝSK-
NUTÍ

SLOVENSKY
„JINAM�

POŠT. KÓD
NEW YORKU

VZ. NIKLIDU
TITANU

JAN
SMIŘICKÝ
A JAN
ŽIŽKA

VÝTVARNÁ
TECHNIKA

ZKR. CECHU
TAXIKÁŘŮ

TĚKAVÁ
KAPALINA

EKZÉM

ŠKODLIVÝ
BROUK

JEDNOTKY
DĚDIČNOSTI

BROJIT

DRUH
PAPOUŠKA

POHYB PŘI
PLAVÁNÍ

ČESKÝ
SOCHAŘ

NÁZEV
SOUHLÁSKY

PES
(obecně)

PRUŽNÉ
SOUČÁSTI

NĚKAM

SPZ
OKRESU
HODONÍN

3. DÍL
TAJENKY

CEDNÍKY

PROTO

TRÁMOVÉ
SPOJENÍ

NEČAS

KDEPAK
(expresivně)

VELIKÁN

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
TISÍCOVKY

STAVITEL
ARCHY

TROPICKÉ
STROMY

ZN. PRACÍ-
HO PRÁŠKU

PÁKISTÁN-
SKÉ MĚSTO

MALÝ STÁT
U STŘEDO-
ZEMNÍHO
MOŘE

MPZ
VIETNAMU

ODSTRANIT
PÁRU

1. DÍL
TAJENKY

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
(zkratka)

SVAZEK
SLÁMY

DÁT NOHY
K SOBĚ

AUTORSKÝ
ARCH
(zkratka)



Strana 4

Společenská rubrika

První veřejné zasedání koná místní ná-
rodní výbor dne 27. února, účast na této 
schůzi byla velmi dobrá. Byl zhodnocen 
rok 1987 jak fi nančně tak i pracovně. 
V roce 1987 bylo vše splněno. Na rok 1988 
si dává místní národní výbor závazek ke 
40. výročí vítězného února a to pracovní 
úprava kolem obecních studní a vypraco-
vání studie pro vodovod a kanalizaci pro 
celou naši obec, zahájení stavby bytových 
jednotek u čísla 90. A vybudování sauny 
u kulturního domu, úprava vodní nádr-
že a oprava místního rozhlasu. Je to pro 
tento rok velký úkol. Při pomoci druž-
stva se dá udělat hodně. 4. března pořádá 
MNV s celou národní frontou MDŽ kde 
při malém občerstvení hraje hudba ,,Pod-
lesanky“ a kulturní vložku předvedli děti 
naší obce. 22. dubna se koná druhé veřejné 
zasedání na kterém byla zhodnocena práce 
rady místního národního a všech komisí. 
Zatím se plán práce daří plnit i na okres-
ní směně 16. února byla velmi dobrá učast 
brigádníku. Udělalo se hodně práce upra-
vilo se prostranství kolem veřejných stud-
ní. V obci byly osazeny dopravní značky 
a byla provedena úprava vodní nádrže. 24. 
června veřejné plenární zasedání kde byla 

přednesena zprávy za prvé pololetí uděla-
lo se hodně práce, až na fi nanční komisi 
kdy předseda komise rezignoval a tak že 
se do této funkce zatím zabíhá s. Rohrba-
chová. Dále byl projednán odvoz fekálie 
do čističky ústředí ve Hvozdech. 21. října 
veřejné zasedání národní fronty. Tuto 
schůzi řídil s. Petschl. Tajemník národ-
ního výboru s. Rohrbach vzpoměl oslav 
70 roků vzniku naší republiky. Několi 
roku se na tyto oslavy zapomělo, až letos 
znovu vzpomíná i na zakladatele tohoto 
státu T.G.Masaryka, Dr. Eduarda Beneše 
a Rastislava Štefánika. Bylo projednáno 
čerpaní rozpočtu na letošní rok. Dále po-
daly zpravy předsedové komisí. Kulturní 
komise se chlubí tanečními hodinami pro 
mládež, kurzem šití a kulturním progra-
mem který je bohatý. Poslední veřejné 
zasedání v tomto roce které se konalo 16. 
prosince se vyznačovalo bilancováním za 
celý rok 1988. Všechny komise podaly 
zprávy jak pracovaly. Vytyčené úkoly byly 
splněny a na příští rok zůstává projekt vo-
dovodu a sauny kde JZD nemá prostředky 
k budování této akce. Dále byl vytýčen 
úkol prodeje Jarouškovic hospody, který 
by měl být zlikvidován do 1. února 1989. 

Finanční částky v některých případech 
jsou přečerpány /na příklad veřejné osvět-
lení/ a některé jsou vyčerpány. Poprvé za 
dlouhá léta si může každý národní výbor 
částku peněz ponechat na příští rok. Tato 
nevyčerpaná částka se nemusí odevzdávat 
okresnímu národnímu výboru.

Vesnická organizace KSČ. Při výroč-
ní členské schůzi byl zvolen nový výbor. 
Do čela vesnické organizace byl zvolen 
s. Žalud Josef a tak vystřídal s. Krásu. 
Vesnická organizace pořádá 1. máj, který 
se koná v Davli. Práce organizace se 
zlepšila s příchodem nového předsedy. 
Schůze se konají pravidelně a mají svůj 
řád a vždy věcný program. Předseda se 
zúčastňuje všech veřejných schůzí i schů-
zí organizací v obci.

Požární ochrana. Svojí členskou schů-
zí 7. ledna se připravuje na svůj tradiční 
ples který koná 6. února. Tento ples jako 
každoročně je dobře navštíven. Je to je-
diný ples za celé zimní období. Žádná 
organizace v obci ples nepořádá. Bře-
zen měsíc prevence a to dá hodně práce 
všem členům svazu. Provést prohlídky 
ve všech rodinných domcích. Měsíc bře-
zen byl zdárně splněn a všechny úkoly 
a práce včetně hlášení byly oznámeny jak 
místnímu národnímu výboru tak i okres-
nímu výboru požární ochrany. 14. května 
je okrskové cvičení mužů a žen v Davli. 
Muži ve své věkové kategorii se umístnili 
na pátém místě. Naše ženy které soutěži-
ly po prvé se umístily na pěkném třetím 
místě. 18. června pořádá požární ochra-
na sběr železného šrotu. 25.června svaz 

Kronika obce 
– dokončení roku 1988

Naše obecní knihovna je pro vás otevřena 
každé pondělí od 17 do 18 hodin.

Knihovna
„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil 
pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula ne-
zájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých 
statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik 
statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.“

Miroslav Horníček
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Společenská rubrika
se zúčastňuje oslav 85. výročí požární 
ochrany v Bojanovicích. 9. července pořá-
dá požární svaz pouťovou zabavu na které 
nehraje Podlesanka, ale v zastoupení 
hraje Sigma Modřany za řízení s. Tomse. 
Vzhledem k malé návštěvě se na tuto zá-
bavu doplácelo. Schůzová činost je pravi-
delná. Hlášení je odesíláno dle termínů. 
Do konce října je provedená řádná inven-
tura. 2.12. koná požární ochrana výroční 
členskou schůzi. Tato schůze má bohatý 
program a je dobře navštívená členy po-
žární ochrany. Požární sbory s okolních 
vesnic a hosty všech organizací v naší 
obci. V diskusi hodnotí dobrou spolupráci 
se všemi složkami. Dobře hodnotili práci 
předseda MNV a i předseda vesnické or-
ganizace komunistické strany. 

Tělocvičná jednota Sokol odíl kopané 
také v novém roce nespí hned 9. ledna 
pořádá brigadu a 10. ledna trenuje a 15. 
ledna koná výroční členskou schůzi. 23. 
ledna I.A zajíždí sehrát přátelské utkání 
do Lečice kde prohrává 9:2. 13.2. hraje 
I.A mužstvo přátelské utkání se Soko-
lem Lečice nerozhodně 3:3. 20.2. zajíždí 
I.A mužstvo do Mníšku k přátelskému 
utkání kde vyhráva 2:0. Doma v přá-
telském utkání prohráva ze Zvolí 3:2. 
K prvnímu mistrovskému zápasu nastu-
puje naše I.A mužstvo doma proti Soko-
lu Bojanovic a remizuje 1:1 druhý zápas 
hraje v Jesenici a prohrava 1:0. Doma 
prohráva ze Sokolem Lešan 0:2 a remizu-
je doma ze Slavojem Davle 1:1 prohráva 
na Jiloviště 6:1 a v Měchenicích remizuje 
1:1 a doma poráží Klinec 2:1 a prohrava 
v Kameném Přívoze 2:1 doma vyhráva 
nad Slapama 3:0, ve Zvoli prohráva 3:2. 
Doma prohráva ze Sokolem Radlíka 4:2 
a v Jirčanech prohráva 0:1. Doma s Dol. 
Břežanama prohráva 2:1. Po dohrání mi-
strovských zápasu odjíždí odíl kopané 
na dvoudení zájezd na Moravu do Ra-
tíškovic u Slušovic kde sehrálo přátelské 
utkání a prohlídlo si JZD Slušovice. Za-
číná sezona turnajů. První turnaj se hraje 
v Klínci končí na 2. místě. Druhý turnaj 
hraje v Lečicích kde končí na l. místě. 
Třetí turnaj hraje v Bojanovicích a ve fi -
nále prohráva s Bojanovicemi 6:1 a tak 
končí na druhém místě. Čtvrtý turnaj se 
hraje doma memoriál Ladislava Jarůška 
a naš obsazuje I. místo. Na turnajích se 
našemu mužstvu daří. Naše mužstvo za-
jíždí do Líšnice k pohárovému utkání až 
na 10 metrové kopy výtězí a postupuje do 
dalšího kola. Mistrovské zápasy nezača-
lo I.A mužstvo ani B mužstvo prohrává 

doma i venku. 1.mystrák prohráva ve 
Štěchovicích 2:0 doma prohráva s Prů-
honicemi 3:0, dále hraje v Lešanech 1:1. 
V pohárovem utkaní byhrává z Jíloviš-
těm 3:2. Doma prohráva mystrák s Rad-
líkem 0:1 a v Klínci prohrává 3:1. Doma 
prohrává s Jesenicí 1:4. Doma výtězí ze 
Slapama 2:0 a v Bojanovicích vyhrává 
2:1. Zprávu doplním až po výroční člen-
ské schůzi. T.J.Sokol žije i kulturně pořá-
dá 25.12. tradiční vánoční zábavu která 
je vždy dobře navštívena a přináší i velmi 
pěkný fi nanční přínos.   

Svaz socialistické mládeže koná svou 
výroční členskou schůzi dne 29.1. kde 
hodnotí práci za uplynulý rok a dává si 
závazek na rok 1988. Byl zvolen nový 
výbor a v čele svazu je Humhalová Re-
náta. 20. března svaz pořádá diktéku pro 
děti tato dikoteka měla úspěch. V květ-
nu pořádá svaz zábavu kde hraje skupina 
Golem II. V červnu pořáda opět zábavu 
kde hraje skupina Grif. Tímto kulturním 
programem se řadí svaz na prvé místo 
v naší obci. 6. srpna 13. srpna a 19. srpna 
pořádá svaz diskotéku třeba, že byla tak 
často zasebou měla vždy úspěch. Svaz 
mládeže s kulturní komisí při MNV 
a osvětovou besedou kurzy tance v kul-
turním domě.  Svaz pořádá mikulášskou 
nadílku pro děti a večer pořádá mikuláš-
skou diskotéku pro dospělé. 17. prosince 
s osvětovou besedou pořádá prodlou-
ženou kurzu tance, které se zúčastnili 
mladí z Davle, Mělníka a Neratovic byla 
to pěkná podívaná.

Svaz chovatelů drobného zvířectva 
v naší obci tak trochu umlká. Předsedu 
přestal vykonávat přestárlý s. Nedomel 
a zatím se nenašel obětavec, který by tuto 
funkci dělal tak dobře jako starý předse-
da. Po velkých dohadech funkci předsedy 
začal dělat přítel Liška z Bojanovic. Přes 
tento přerod svaz plní závazky vůči stát-
nímu výkupu a i byly navštíveny v okrese 
výstavy.
Československý červený kříž pořádá 

28. května taneční zábavu spolu se sbo-
rem pro občanské záležitosti. Zaroveň je 
i porážení máje, zábava se vydařila. Svaz 
červeného kříže koná 4.10. výroční člen-
skou schůzi na které byla přednáška s. 
MUDr. Pletichové.  V tomto roce začala 
také fungovat  po dlouhé přestávce osvě-
tová beseda v čele stojí s. Rohrbachová 
Helena. Hned se dá do práce s kulturní 
komisí při MNV a za pomoci manželů 
Dusíkovic, s. Šťastné a svazu socialistic-
ké mládeže se rozběhly kurzy tance pro 

NAROZENINY
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 osla-
vilo své životní jubileum 11 našich 
spoluobčanů:

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 
pevné zdraví, štěstí a optimismus.

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

Dne 23. srpna nás navždy opustila 
naše předsedkyně sociální komise 
Hana Kučerová. Patří jí velké po-
děkování za práci v sociální komisi. 
Čest její památce!

Úmrtí

mládež a i pro dospělé pokročilé. Kurzy 
pro mládež Hvozdnice a Davle jsou za-
chyceny  na krásné fotografi e a budou 
uloženy v kronice a i fotografi e oběta-
vých pracovníků této krásné akce.

Ani v letošním roce naše obec nespala. 
Pokračovala v opravách svých rodiných 
domků, plotu a v úpravě svých květino-
vých zahrádek i zahrad. Pozadu nezůsta-
ly ani chaty v našem katastru.

Ve škole už se začíná něco dít. Je pro-
najmuta pro Prahu 6. Provádějí se různé 
úpravy. Je třeba uvolnit byt bývalé učitel-
ky s. Dyrhánové, aby mohla býti zřízena 
kuchyň a škola by měla sloužit jako škola 
v přírodě. Škola co týden je navštěvova-
ná školáky s Prahy 6. Zatím je to jen na 
sobotu a neděli, ale děti zde užijí opravdu 
čerstvého vzduchu a volnosti kde využí-
vají místní hřiště. Zatím dětem zde vyvá-
ří vojenská polní kuchyně.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Lenka Salomonová – kronikářka obce
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Jak vzniklo Hvozdnické posvícení 
Když jsme v roce 2019 přemýšleli, jak ještě více oživit kultur-
ní dění v naší vísce, pohrávali jsme si s myšlenkou, že bychom 
mohli uspořádat masopustní průvod. Líbil se nám davelský 
vzor, kdy lidé v maskách za doprovodu hudebníků prochází obcí 
a místní obyvatelé je hostí u svých obydlí na trase. Všichni se tak 
navzájem poveselí a poznají se i s těmi, kteří se nově přistěhovali. 
Začali jsme hledat možné termíny a zjistili jsme, že v období, 
které je masopustu tradičně a striktně vymezené, nejsme schopni 
takto náročnou akci nikam vtěsnat. Zároveň jsme došli k tomu, 
že jelikož partu davelských hudebníků tvoříme z větší části my 
„Hvozdničáci“, a to velice rádi, bylo by pro nás dosti náročné 
takovouto trachtaci absolvovat dvakrát téměř za sebou. Jelikož 
jsme nechtěli hvozdnické obyvatele ošidit o takovéto veselí, na-
padlo nás navázat na starou tradici svatováclavských slavností 
a uspořádat po vzoru davelského masopustu průvod Hvozdnicí 
za doprovodu hudebníků a lidových písní. Hodil se nám i termín 
poprázdninového období, kdy jsme vyhodnotili, že pro občany 
Hvozdnice v tomto čase žádnou událost nemáme, a tak bylo roz-
hodnuto. Jaké by to bylo ovšem posvícení bez večerní zábavy? 
Večerní zábava nesmí v takovém případě chybět. Takto vzniklo 
Hvozdnické posvícení, které nyní znáte. Někdo ze starších pa-

mětníků by mohl namítat, že posvícení má vypadat jinak. Nám 
se však tato podoba líbí a věřím, že i ostatní lidé nám odpustí pří-
padné odchylky od tradičních zvyků a opičení se po Davelských. 
Naší prioritou není striktní dodržování zavedených obyčejů. Naší 
prioritou je udržet Hvozdnici živou a pro žití příjemnou obcí. 
Nezvládneme to však sami. Vše záleží také na vás, na občanech 
Hvozdnice a vašem zájmu o tato setkávání. 

Uvidíme-li ze strany občanů zájem o tyto akce, třeba nakonec 
uspořádáme i ten Masopust v nějaké vlastní podobě. Všechno 
záleží na vás a vašem zájmu.

Hvozdnické posvícení
V sobotu 1. 10. 2022 se již potřetí konalo Hvozdnické posvícení. 
Stejně jako v minulých ročnících vyrazil v 10 hodin dopoledne 
za hlaholu lidových písní průvod na osvědčenou trasu hvozdnic-
kými ulicemi. Přestože jsme ke konci okolo 16. hodiny dostali 
drobnou dešťovou spršku, musíme konstatovat, že se počasí ve 
srovnání s předchozími dny vydařilo. Rádi bychom poděkova-
li všem, kteří se jakkoli podíleli na výborné náladě v průběhu 
tohoto dne. Ať už se jedná o pomoc s přípravami, o účast v sa-
motném průvodu, nebo vítání u svého domu či na trase s drob-
ným pohoštěním. Věřte, že bez takovýchto lidí nemá smysl tyto 

Hvozdnické posvícení
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akce pořádat. Nejvíce nás těší spokojené tváře a radost lidí, kteří 
nás hostili a třeba se i v průběhu trasy k nám přidali. Dobro-
ty a štamprličky, jimiž nás hostitelé cestou obšťastňovali, byly 
další kapkou ke spokojenosti všech zúčastněných. Na své si přišli 
také děti, které statečně ťapkaly za vozem a pomáhaly se zpěvem 
písní a konzumací laskomin. 

Posvícenská taneční zábava
Po celodenní veselici jsme se nestihli ani rozkoukat a následo-
vala večerní taneční zábava na velkém sále v Hospodě U Ryb-
níka. K tanci a poslechu nám hrála vynikající kapela s názvem 
idealBAND, jejíž repertoár uspokojí opravdu každého účastníka. 
Jejich rozsah začíná u dechovky, přes klasické taneční rytmy, 
disko, retro, modernu až po rockové skladby známých interpretů. 
Reagují na požadavky či reakce publika, proto si troufám říci, že 
dokáží nakrmit uši každému, kdo je má hladové. Účast, přestože 
máme největší sál v mníšeckém regionu, nebyla taková, jak by se 
slušelo na takovou událost, jako je posvícení, a to i přesto, že cena 
vstupenky byla velice příznivá, a navíc s pohoštěním na každém 

stole. My, kteří jsme se podíleli na přípravách a průběhu tohoto 
dne, jsme naskočili na taneční parket hned s prvními tóny hudby, 
za což nás lídr kapely zaskočeným hlasem pochválil, že se jim za 
celé jejich působení ještě nikdy nestalo, aby někdo začal tančit 
na úvodní znělku. Tato slova jsme přijali s rozpačitým úsměvem 
a zbytek večera jsme kapelu odměňovali potleskem a aktivitou 
na parketu. Děkujeme všem, kteří s námi skotačili, a i těm, kteří 
dorazili třeba jen si poslechnout muziku.

Celý večer proběhl ve skvělé náladě stejně jako celý den. Když 
jsme se loučili s kapelou, vysekla nám poklonu, že přestože nás 
nebylo v sále mnoho, si i oni večer ve Hvozdnici náramně užili 
a těší se na další setkání. 

Tato slova nás ujistila, že má smysl investovat energii do pořá-
dání těchto akcí. Moc by nás potěšilo, kdybyste naše úsilí ocenili 
také vy, a to ještě větší účastí. Doba není lehká pro nikoho z nás, 
a proto je potřeba si dělat alespoň malé radosti a naděje v životě. 
Tak prosím příště posbírejte sousedy a známé a přijďte na naše 
veselí, ať nám to v té naší Hvozdnici nezhasne…

Markéta Vodičková
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Co s dětmi 
na podzim?

Pouštění draka
Nejsnadnější způsob jak létajícího draka pořídit, je zakoupit již ho-
tový model. Ale výroba základních typů plochých draků je tak snad-
ná, že se do ní mohou pustit i ti, kteří nemají modelářské zkušenosti. 
Radost z vlastnoručně vyrobeného výtvaru bude jistě o to větší.

Tradiční český drak – diamant či deltoid
Za českou dračí klasiku lze považovat plochý typ, který má kon-
strukci ze zkřížených prutů, je potažený papírem a doplněný 
ocasem s fáborky. Podobné draky zachytil na svých kresbách 
Josef Lada. Zatímco v češtině máme pro tento tvar poněkud 
krkolomný název deltoid, v angličtině jej označují rovnou jako 
kite, tedy drak. V němčině zvolili výraz Drachenviereck, tedy 
dračí čtyřúhelník.

Co budeme potřebovat?
Aby drak dobře létal, neměl by být vyrobený z ničeho příliš těž-
kého.
•  dvě dřevěné laťky (např. smrkové tyčky nebo několik pevně 

k sobě slepených špejlí) o délce 75 cm a 60 cm a průměru 4 × 
4 nebo 5 × 5 mm, které použijete jako kostru, použít je možné 
i bambusové tyčky

•  materiál na potažení draka - balící papír, modelářský potaho-
vý papír, popř. igelit

•  na ocas – krepový papír nebo mašličky a tenký provázek
•  na pouštění silnější provázek nebo silonové lanko dlouhé nej-

méně 20 metrů

Na výrobu se nám budou hodit: nůžky, lepidlo na papír, nůž 
a barvy (vodové, temperové) na pomalování draka.

Jak postupovat?
Z latěk vytvoříme kostru draka. Laťky by měly mít poměr 3:2. 
Položíme je přes sebe, u kratší laťky se vyznačíme polovinu, 
u delší 2/3. V tomto místě laťky spojíme provázkem. Kousek od 
kraje latěk uděláme zářezy tak, abychom mohli dobře přichytit 
provázek. Provázek natáhneme po celém obvodu konstrukce – 
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tím se konstrukce zpevní, zároveň tak vytvoříme základnu pro 
potah.

Hotovou konstrukci položíme na papír a obkreslíme. K obrysu 
přidáme na všech stranách přesah 2 cm a vystřihneme. V tuto 
chvíli přichází ideální čas namalovat drakovi obličej. Využít 
můžeme nejen barvy, ale např. i washi pásky. Přesah ohneme 
a přilepíme přes kostru tvořenou provázkem. Je-li je papír dobře 
vypnutý, necháme lepidlo zaschnout.

Na ocas použijte asi 2 metry dlouhý provaz, na který přivá-
žeme mašličky z krepového papíru nebo novin. Kousky papí-
ru (velikost asi 20 × 10 cm) poskládáme do harmoniky (šířka 
mašle asi 2 cm) a přivážeme v půli pravidelně po celém pro-
vázku. Vzdálenost mezi mašlemi je asi 20cm. Ocas připevníme 
ke spodní špičce draka. Na závěr připevníme provázek, postup 
ukazuje následující video.

Zdroj: https://www.ireceptar.cz/hobby/
vyroba-draka-30000930.html

Vyrábění zvířátek z kaštanů

ČFLA

Středočeský krajský přebor

Středočeský krajský přebor (pokračování)

Praha-západ okresní přebor

Fotbalové výsledky
Sport
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Prázdniny byly ve znamení klidového 
režimu, každou chvíli byl někdo na dovo-
lené, proto naše společné setkávání bylo 
více odebatách než o cvičení.

To se však změnilo hned zkraje září, 
kdy jsme opět začali zvelebovat hasičár-
nu. Udělali jsme čistku v útrobách budo-
vy a vytřídili tři tuny znehodnoceného 
stavebního materiálu. Zde patří velký 
dík Michalovi Nesměrákovi, který za-
jistil odvoz a likvidaci materiálu. Další 
akcí v pořadí bylo vystěhování klubov-
ny a chodby v prvním patře hasičárny. 
Vzápětí následovalo vymalování těchto 
prostor s následnou pokládkou nových 
podlah rodinnou fi rmou Sucharda.

V pátek 24. 6. ve 12:46 nám byl vy-
hlášen poplach ve znění: ZÁCHRANA 
OSOB A ZVÍŘAT – UZAVŘENÉ PRO-
STORY. Po naší rychlé a nenáročné po-
moci jsme se odebrali zpět domů.

Z 24. na 25. 6. byl hlášen vydatný déšť 
s výstrahou na možné povodně. Déšť to 
byl opravdu vydatný a brzy nad ránem 
se naše malé potůčky opravdu silně roz-
vodnily. Byli jsme v pohotovosti s připra-
venou technikou a očekávali výjezd na 
čerpání sklepů. 25. 6. v 11:29 byl vyhlá-
šen poplach na pád stromu, který je opře-
ný o elektrické vedení. Na místě hlášené 
události jsme nic nenašli. Nikdo z přihlí-
žejících o ničem nevěděl. Obrátili jsme 
se proto na pracovníka ČEZu vedeného 
jako oznamovatele události a ten upřes-
nil, že strom není ve Hvozdnici, ale je ve 
Hvozdech… ovšem neví kde :-), protože 
ohledně této věci mu volal kolega a tomu 

to volal další kolega, který čeká na místě. 
Na předané číslo „kolegy na místě ve 
Hvozdech“ jsme se nedovolali. Spojili 
jsme se proto s operačním střediskem 

a dostali jsme povolení vyrazit do Hvoz-
dů, kde začala pátrací akce „najdi elektri-
káře“. Rozdělili jsme se na dvě skupiny 
a jedna zanedlouho opravdu našla pra-
covníka ČEZu, který nás dovedl hluboko 
do chatové oblasti, kde byl opřený velký 
strom o elektrické vedení. Požádali jsme 
o vypnutí elektřiny a povolali výškovou 
techniku. Po třech hodinách práce a na-
konec úspěšném zásahu jednotka zapar-
kovala zpět na základně.  

 14. 7. nám byl vyhlášen poplach, ten-
tokrát míříme do Bojova. V hlášení stálo 
„strom hrozící pádem na vozovku“. Po 
30 minutách jsme měli hotovo a vozovka 
byla opět bezpečně průjezdná.

14. 8. se rozezněl poplach znovu na 
odstranění stromu. Tentokrát však došlo 
na nejhorší, nikdo z nás nebyl přítomen 
v obci a jednotka nevyjela. I to se prostě 
může stát, přeci jenom, vše okolo hasičů 
děláme ve svém volném čase.

Hasičovo hlášení
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„Zhluboka se nadechněte . . .
(viz tajenku).�

POMŮCKA:
AFE, COE,
EDIKULA,
ISLA, OLIČ,
ŠTRUK

PLATOVÁ
SKUPINA
(slangově)

POSLUŠ-
NOST
LOVEC-
KÉHO PSA

ÚPLNĚ
OTEVŘENÉ

MORAVSKÝ
ZPĚVÁK
LIDOVÝCH
PÍSNÍ (Jožka)

ČESKÝ
BÁSNÍK
(Jiří)

VYSOKÉ
UČENÍ

TECHNICKÉ
(zkratka)

NÁZEV
PÍSMENE
„Ř�

PŘÍBUZNÁ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

KOV
ČERVENAVÉ
BARVY

INICIÁLY
FYZIKA
TORRI-
CELLIHO

NEZDAR

OHLEDU-
PLNÉ
CHOVÁNÍ

DIETLOVA
SERIÁLOVÁ
HRDINKA

4. DÍL
TAJENKY

POLEDNÍ
JÍDÉLKO

SPÍŠE
(obecně)

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ
STATEK

OBILNINA

LÁTKA NA
PODŠÍVKY

OSUDOVÉ
ZNAMENÍ

BÝVALÝ JU-
GOSLÁVSKÝ
PREZIDENT

2. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
REŽISÉR
(Vladimír)

SPOJKA

NEVALIT

PÍCE

CHUTNÁ
MOŘSKÁ
RYBA

SLOVENSKY
„VEN�

NÁSTRAHA

KEŘ
S HROZNY
VELKÝCH
BÍLÝCH
KVĚTŮ

ABSENTÉŘI
(slangově)

ZAÚPĚNÍ

SYMBOL
BEZBRAN-
NOSTI

DÁT SEME-
NA DO PŮDY

POBÍDKA

JMÉNO
LITERÁTA
McBAINA

ZÁVAZNÉ
UJIŠTĚNÍ

NÁSTIN

CVIČENCI
V JEDNÉ
LINII

ŠUTR

DOMÁCKY
HUBERT

TYP PARNÍ
LOKOMO-
TIVY (slang.)
CITOSLOVCE
PŘI SKOKU

PTAČÍ
PERO

ITALSKY
„VEDRA�

KNIHA
S VÝKLA-
DEM SNŮ

ŠATNÍ
MOTÝLEK

LASICOVITÁ
ŠELMA

TROJICE
(knižně)

TAŽNÁ
ZVÍŘATA

ŠPANĚLSKY
„OSTROV�

NOTES

VELKÉ
POLE

3. DÍL
TAJENKY

NEMNOHO

1. DÍL
TAJENKY

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA

BAKULKA

PŘEDNÍ
JEZDEC
BUGATTI

CINKAT

OLYM-
PIJSKÝ
REKORD
(zkratka)

ZNAČKA
SAMARIA

TĚLO
(anatomicky)

STARÝ
KONTINENT

OBYVATEL
JEREVANU

PŘEDLOŽKA

MENŠÍ
AMERICKÁ
ŠELMA

SUNDANÉ
KALHOTKY

BAVLNĚNÁ
TKANINA

SLOVENSKY
„JÍL�

ZAŘAZENÉ
ZA SEDMÝM

VYSOKO-
HORSKÁ
LOUKA

NAMOD-
RALÁ

DOMÁCKY
RUDOLF

KAZY
VE DŘEVĚ

RUSKÁ
POLÉVKA

SULFID
RHODNATÝ
(vzorec)

INICIÁLY
KLICPERY

BRITSKÝ
MÍLAŘ

KÓD
KIRIBATI

NEDOSTA-
TEK SVĚTLA

BRITSKÝ
TELEVIZNÍ
KUCHAŘ
(Jamie)

ZNAČKA
DYSPROSIA

RUSKÉ
MĚSTO

MUŽ
S ČÍREM

VÝKLENEK
VE STĚNĚ

ASISTENT
(slangově)

KOROPTVÍ
ZVUK
(řídce)



Strana 12

Tipy na podzimní detox
 Jak a proč se do něj pustit?

Je tu podzim. Před obdobím, kdy tělo od přírody dostává trošku zabrat zimou, větší dávkou 
lenosti a objemnějšími porcemi jídla, se hodí trochu tělesnou schránku očistit. Zevnitř. Při-
pravily jsme pro tebe tipy, jak takový podzimní detox provést.

Přes zimu je to jasné. Na kolo a běh to moc 
není kvůli studenému vzduchu a do fi tka 
se ti nechce, protože bys do té zimy stejně 
musela, než bys došla do cíle. Občas si 
proto zacvičíš doma, ale není to nic moc. 
S kamarádkami se radši scházíte v teple 
domova nebo někde, kde se dobře najíte 

a napijete. A tak se v tobě hromadí toxi-
ny, často dochází k překyselení organis-
mu, cítíš se špatně a přidávají se k tomu 
i nevzhledné tukové polštáře.

Proto by měl člověk na jaře podstoupit 
aspoň několikadenní detoxikační kúru. 
A proč na podzim? Přece proto, aby tělo 
očistil před tím zimním náporem, který 
jsme popsaly výše. Máme pro tebe 5 tipů 
na detoxikační proces, který ti pomůže 
cítit se lépe fyzicky a dost možná i psy-
chicky.

Jablečná kúra
Pokud máš ráda jablka, tahle kúra tě ne-
bude ani tolik bolet. Spočívá v konzuma-
ci 1,5 kilogramu jablek po dobu 3-5 dní. 
Jablka musí být vždycky syrová, musíš 
k nim vypít aspoň 3 litry vody a přidat 
můžeš speciálně vyrobený bylinkový čaj 
z vřesu, březového listí, truskavce, mě-
síčku lékařského a meduňky. Tenhle čaj 
můžeš pít i 14 dní (samozřejmě v kombi-
naci s čistou vodou), jablečnou kúru tím 
báječně podpoříš.

Ocet jako lék
Dobrou službu ti může v rámci podzimní 
detoxikaci prokázat i jablečný nebo ume-
-ocet. Pro tyto účely vybírej spíše bio vý-
robky. Octová kúra by měla trvat 3 týdny. 
Během ní každé ráno přidej polévkovou 
lžíci jablečného nebo ume-octu do skle-
nice neperlivé vody a vypij ji.

Jablečný ocet očišťuje organismus, 
navíc ještě snižuje vysoký tlak a pomáhá 
s kožními problémy. Ume-ocet má pozi-
tivní vliv na celý zažívací trakt a pomáhá 
proti únavě. A ruku na srdce – té je na 
podzim až až.

Zelenina kam se podíváš
Super, i když trochu náročnější, je více-

denní zeleninová a ovocná kúra. Když 
budeš tři dny jíst jablka, mrkev a řed-
kvičky, tvé tělo se úžasně pročistí. Jde jen 
o to, jestli máš pevnou vůli. Kromě toho 
se po třech dnech nemůžeš hned nacpat 
oblíbeným steakem s hranolky, protože 
by ti bylo špatně až hrůza.

Pokud chceš mít stravu v těchto dnech 
trochu pestřejší, přidej zeleninové šťávy 
– z červené řepy, z celeru nebo zelí. A ne-
zapomeň dodržovat pořádný pitný režim, 
při očistě je potřeba vypít aspoň 2,5 litru 
čisté vody, aby se mohlo tělo odpadních 
látek zbavit.

Pár dní v roce nikoho nespasí
Jarní i podzimní očista je pro tělo pří-
nosná. Leckdo si ale myslí, že když po 
celý rok jí fastfoodové pochoutky a večer 
u televize běžně spořádá balení chipsů 
a pak na několik dní nasadí tvrdý očistný 
režim, že to bude jeho zdraví stačit. Věř, 
že nebude. Očista je skvělý krok k tomu, 
aby ses cítila lépe, ale aby ti tenhle pocit 
vydržel, musíš vsadit taky na zdravou 
stravu, správný pitný režim a pravidelný 
pohyb.

Zdroj: https://www.jsmekocky.cz/clanek/
tereza-kvapilova/zdravi/tipy-na-podzim-

ni-detox-jak-proc-se-do-nej-pustit
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