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HVOZDNICKÝ
ZPRAVODAJ

Ráda bych vás stručně seznámila s nej-
zajímavějšími úkony a událostmi obce, 
k nimž došlo v právě skončeném roce 
2022. Za nejzásadnější můžeme nepo-
chybně označit volby do obecního zastu-
pitelstva, které se konaly v září 2022. Ke 
stávajícím 6 členům zastupitelstva se při-
dali 3 další, takže nyní již zasedáme v tra-
dičním devítičlenném složení. Zastupiteli 
jsou vedle mé osoby paní místostarostka 
Adéla Krausová, a dále podle abecedy 
pan František Fafejta, Ing. Zdeněk Ráž, 
Ing. Jan Rindt, paní Lenka Salomonová, 
Ing. Martina Slancová, pan Martin Sma-
žík a paní Markéta Vodičková.

Ze stavebních akcí je nejrozsáhlejší Re-
vitalizace naší Hasičské zbrojnice, která 
proběhla za fi nančního přispění Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje. Z celkové 
částky cca 1 045 000,- Kč činila dotace 
540 000,- Kč, zbylé prostředky uhra-
dila obec z vlastních zdrojů. Lví podíl 
na stávajícím reprezentativním vzhledu 
vnitřních prostor budovy „hasičárny“ 
mají naši hasiči, členové Jednotky požár-
ní ochrany, kteří po celý rok nezištně ve 
svém volném čase neváhali přiložit ruku 
k dílu; za to jim tímto moc děkuji a sou-
časně ze srdce přeji, aby naší jednotce 
nově opravená zbrojnice dobře sloužila.

Obec myslela i na děti a ve spolupráci 
s maminkami a zejména za významného 
přispění Kulturní komise (za což patří 

všem jejím členům v čele s předsedkyní 
vřelé díky) zmodernizovala dětské hřiště 
v obci, konkrétně na louce pod obchodem 
s potravinami. S žádostí o dotaci jsme ne-
uspěli, skončili jsme sice nehluboko pod 
čarou, ale bez nároku na dotaci, tak jsme 
hřiště vybudovali z vlastních obecních 
zdrojů (cca 300 000,- Kč).

V roce 2022 po dlouhé řadě let jednání 
a komplikovaných příprav došlo k vydání 
Změny č. 2 Územního plánu obce Hvozd-
nice a současně jeho Úplného znění – oba 
dokumenty jsou k dispozici na webových 
stránkách naší obce (www.hvozdnice.eu) 
nebo v listinné podobě na Obecním úřadě. 
A také na Městském úřadě v Černošicích, 
který je naší obcí s obecním úřadem s roz-
šířenou působností (www.mestocernosice.
cz). Hlavním cílem novelizovaného do-
kumentu je trvale udržitelný rozvoj obce 
Hvozdnice.

V létě byly dále zrekonstruovány dvě 
místní komunikace v obci, a to část ulice 
K Vodojemu a ulice Krátká, celkem 204 
bm, tj. 765 m2 nového asfaltového po-
vrchu. Jednalo se o akci neinvestičního 
charakteru, za kterou obec z vlastních 
zdrojů zaplatila cca 836 500,- Kč.

Zastupitelstvo obce také o ohledem na 
sociální aspekt rozhodlo o podpoře míst-
ního obchůdku s potravinami a hospůd-
ky U rybníka, která představuje centrum 
kulturního a společenského dění v obci.

Obec se po 10 letech usilovného sna-
žení stala plnohodnotným členem Dob-
rovolného svazku obcí Posázavský 
vodovod. Posázavský vodovod je vodo-
hospodářským dílem, z něhož Hvozdni-
ce čerpá vodu a jako jedna z mála obcí 
nebyla členem. Zajištění dostatku pitné 
vody pro Hvozdnici představuje jednu 
z priorit stávajícího zastupitelstva. To je 
ostatně důvodem, proč obec vstoupila 
také do dalšího DSO, a to Dobrovolného 
svazku obcí Společná voda, jehož cílem 
je řešit provozování a koncepci rozvo-
je vodohospodářského majetku 17 měst 
a obcí v regionu, a to včetně Hvozdnice 
(za všechny jmenujme sousední Davli, 
Petrov, Jílové u Prahy, Benešov nebo 
Vlašim). Hlavními důvody vstupu jsou 
zejména zajištění zásobení obyvatel ne-
závadnou pitnou vodou a dále zajištění 
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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

připadá mi to jako včera, kdy jsem psala zdravici do roku 2022, a přitom před pár dny 
jsme se s  tímto rokem, plným zvratů a  nepříjemných okolností, kterým jsme odvykli 
a kterým společně mnohdy s obavami z dalšího vývoje čelíme, rozloučili. Jsem od přírody 
optimistka, věřím, že rok 2023 přinese uklidnění situace nejen na východ od našich hra-
nic, ale také v oblasti energetického trhu a ekonomiky vůbec.

Pokračování na další straně
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likvidace odpadních vod. Uvedený DSO 
se stal 50% majitelem společnosti VHS 
Benešov, a.s., obec Hvozdnice se majet-
kově podílí, a to 0,9% podílem, za který 
zaplatila cca 773 500,- Kč. 

Kulturnímu a společenskému životu 
v obci včetně promítání našeho Hvozd-
nického biografu se věnuje jiná část naše-
ho čtvrtletníku.

V lednu, konkrétně ve dnech 13. a 14. 
ledna 2023 (druhé kolo pak 27. a 28. ledna 
2023), nás čeká velmi důležitá volba pre-
zidenta. Prosím, využijte svého práva 
volit, přijďte k volební urně a volte moud-
ře. Naše nádherná maličká země v samém 
středu Evropy potřebuje na Hradě osobu 
moudrou, na jejíž morální profi l se jako 
občané České republiky budeme moci 
spolehnout, člověka, který nám pomůže 
vyvést zemi ze zmatků, jež nás v součas-
né době vlivem situace ve světě obklopují.

Ve chvíli, kdy píši toto pozdravení, se 
již pomalinku, po minutkách, začíná pro-
dlužovat den a noc se zkracuje. Věřím, že 
všichni jsme si užili vánoční svátky a do 
roku 2023 vstoupili s jasnou myslí; přeji 
nám všem, ať je rokem úspěšným, ať jej 
prožijeme ve zdraví ve společnosti našich 
blízkých a ať se za ním jednou můžeme 
ohlédnout s pocitem, že se jednalo o rok, 
na který budeme rádi vzpomínat.

Opatrujte se, po zaslouženém odpo-
činku během vánočních svátků a můžete 
těšit na některé z četných obecních spole-
čenských, sportovních a kulturních akcí, 
kde se budu těšit na viděnou.

A stejně jako na počátku roku 2022, 
i teď připomínám, že když budete po-
třebovat radu, pomoc nebo jinou formu 
podpory, Obecní úřad ve Hvozdnici je tu 
pro vás. 

Vaše starostka

Informace Obecního úřadu

Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás se-
známila s výší místních poplatků v roce 
2023:

Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství 
Uvedený místní poplatek zůstává na 
úrovni roku 2022, tedy základní sazba 
činí 700,- Kč. Úleva ve výši 100,- Kč se 
poskytuje osobě, které poplatková povin-
nost vznikla z důvodu přihlášení v obci 
a která dosáhla v kalendářním roce splat-
nosti poplatku věku 80 let nebo je starší, 
nebo je v době splatnosti poplatku držite-
lem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Splatnost 
poplatku je do 30. 4. 2023.

Místní poplatek ze psů
Rovněž výše místního poplatku ze psů 
se pro rok 2023 se oproti rokům před-
cházejícím nemění, tedy poplatek činí za 

kalendářní rok za prvního a jediného psa 
100,- Kč, za druhého a každého dalšího 
psa 200,- Kč. Za psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo 
poživatel sirotčího důchodu, činí popla-
tek 50,- Kč a za druhého a každého dal-
šího psa, jehož držitelem je taková osoba, 
je roční poplatek 100,- Kč. Splatnost po-
platku je do 15. 2. 2023.

Cena vodného pro rok 2023 byla sta-
novena ve výši 62,73 Kč vč. DPH za 1 m3, 
z původní ceny 56,77 Kč vč. DPH za m3 se 
tedy jedná o navýšení, vyvolané zejména 
cenami energií, o +5,96 Kč;

Cena stočného pro rok 2023 se opro-
ti roku 2022 nemění a činí 32,99 Kč vč. 
DPH.

Starostka

Místní poplatky 
a vodné a stočné 
v roce 2023

Bleší trh 
a burza 
oblečení
Ve dnech 11. 2. 2023 od 9.00 do 
17.00 hodin a 12. 2. 2023 od 9.00 do 
14.00 hodin se uskuteční Bleší trh 
a burza oblečení ve velkém sále KD 
Hvozdnice. 

Zájemci o prodej, hlaste se do 1. 2. 
2023 na tel. 602 279 269 Lenka Salo-
monová. Vzhledem k tomu, že kapa-
cita prostoru je omezena, mohou být 
zájemci i odmítnuti. Proto volejte co 
nejdříve.

•  Poplatek za psa je splatný do 15. 2. 
2023

•  Termín pro úhradu hrobových míst je 
do 31. 3. 2023

•  Poplatek za odvoz komunálního odpa-
du je splatný do 30. 4. 2023

UPOZORNĚNÍ

DO NOVÉHO ROKU 
2023 

ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, 
OSOBNÍ 

I PRACOVNÍ 
ÚSPĚCHY VÁM 
ZE SRDCE PŘEJÍ  

VAŠI ZASTUPITELÉ
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Křížovka

„Viděl jsem se ve zpětném . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
AVENA, EKA,
FAFRNOCH,
LAEN, OKE,
PESEL

INICIÁLY
HERCE
ZEDNÍČKA

LATINSKY
„STŘÍBRO�

OHÁŇKA

NÁSTROJ
NA VÁLENÍ
TĚSTA

INICIÁLY
MIMA
TURBY

FINSKY
„PRVNÍ�

ROZTRHA-
NÉ (řidčeji)

OVES
(botanicky)

MÍSTO
PRODEJE
VSTUPENEK

TURECKÁ
DUTÁ MÍRA

SUMERSKÉ
MĚSTO

KEMPY

OZDOBA
OMÍTKY

ANTOUŠEK

OZNAČENÍ
NAŠICH
LETADEL

POMAČKAT
(expresivně)

ZAJIŠTĚNÍ

DIVOKÁ
OVCE

ČLEN JISTÉ
JAZYKOVÉ
SKUPINY

ZAKOVAT

SMUTEK
(knižně)

SPOJOVACÍ
SOUČÁST

1. DÍL
TAJENKY

NESMĚLE

KELT

BÝVALÁ
LITEVSKÁ
MĚNA
ÚTOČNÉ
NAPADENÍ

LÉČKY

NÁSTROJ
K OSTŘENÍ
NOŽŮ

BALETIT

INICIÁLY
HERCE
ZOUNARA

BAVORSKÁ
SLAVNOST-
NÍ SÍŇ

HESLO

ÚDER
(slovensky)

POPRSÍ

VÝDUMEK
(nářečně)

TICHO

VRCHOLNÝ
(z angličtiny)

INICIÁLY
BÁSNÍKA
NOVOMES-
KÉHO

CÍRKEVNÍ
OBŘAD

JAPONSKÉ
ODĚVY

HOKEJOVÁ
FORMACE

LIDOVÝ
PĚVEC

KOLOVÝ
TANEC

POCTIVĚ

ZNAČKA
ATMOSFÉRY

ZNAČKA
KRYPTONU
KARAMELO-
VÁ CUKRO-
VINKA

NÁSTROJE
K ŘEZÁNÍ

ÚSTA

BARMSKÝ
SÁH

KULMA

ŠEPTATI

LIDOVÝ
NÁSTROJ
(bukač)

RUKA (bás.)

ČIŽBÁŘ

NEODBORNÍ

BÝVALÝ
BRAZILSKÝ
JEZDEC F1

2. DÍL
TAJENKY

OBYVA-
TELKA
PŘEDNÍ
ASIE

SLOVENSKÝ
BRAKÝŘ

NĚJAKÁ
(slovensky)

SEVERSKÝ
PTÁK

OBCHODNÍ
ŘETĚZEC

LETMÝ DO-
TEK MÍČE

SAMEC
KOSICE

TŘEBA
(nářečně)

NĚMECKÝ
SPISOVATEL
ŽIDOV-
SKÉHO
PŮVODU

VODNÍ
HLODAVEC

DRŽITEL
LÁNU

MPZ
LIBANONU

EVROPAN
(slovensky)

ŽLUTO-
HNĚDÉ
BARVY

ČÁST VÍDNĚ

JEDNIČKA
VE ŠKOLE
(slangově)

DOMÁCKY
IZABELA

NÁŠ BÝVA-
LÝ TENISTA

VELMOŽ

SPZ
BENEŠOVA

TÝKAJÍCÍ SE
PLAVIDLA

ZNAČKA
KILO-

NEWTONU

ZÁVAZEK

3. DÍL
TAJENKY

LIBERÁLNÍ
KONGRES
(zkratka)

ČESKÝ
SPORTOVNÍ
KOMENTÁ-
TOR (Petr)

RUDNÁ
ŽÍLA

(zastarale)

INICIÁLY
HEREČKY
ANTALOVÉ
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Informace Obecního úřadu

S přípravou všeho potřebného od výběru nových herních prvků 
po přípravu zadávací dokumentace jsme započali již na začátku 
roku 2022, abychom v červnu v rámci výběrového řízení vybra-
li dodavatele, kterým se stala společnost Bonita Group Service 
s.r.o. Následovala příprava pozemku, fi nální výběr nových her-
ních prvků, návrh na jejich rozmístění a montáž, která proběhla 
během prázdninových měsíců, v červenci a srpnu. Hřiště tak 
bylo doplněno o lanovou pyramidu, další pružinové houpadlo, 
skluzavku do svahu, šikmou lezecí stěnu do svahu, hrazdu a pro-
lézací tunel. Kompletně vyměněno bylo také rozpadlé pískoviště 
a nově instalovány lavičky pro větší pohodlí návštěvníků hřiště. 
Původní herní prvky, které nadále splňují veškerá kritéria pro 
bezpečné používání, byly opatřeny novým nátěrem a dětské hři-
ště bylo na konci srpna zpřístupněno pro naše nejmenší. Věříme, 
že nové herní prvky budou nabízet dětem bezpečné, atraktivní 
a kreativní herní prostředí. Pro udržení kvalitního vyžití dětí 
na dětském hřišti je rovněž důležité zachování pořádku v celém 
prostoru včetně zakrývání pískoviště, o které vás, návštěvníky 
hřiště, prosíme. Dětem přejeme spoustu legrace a zábavy.

Nové herní prvky 
na dětském hřišti
Prostor dětského hřiště nacházející se v klidné části obce naproti místnímu obchodu je hojně využíván. S ohledem na vzrůstající počet 
dětí již přestal být svým vybavením, zázemím a kapacitou dostatečným a nabízel jen omezené vyžití. Dovybavení hřiště novými herními 
prvky bylo dlouhodobým přáním nejen rodičů, ale především dětí, které si na hřiště chodí hrát. Proto zastupitelé obce zařadili investici do 
rozšíření hřiště mezi plánované akce loňského roku. 
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Informace Obecního úřadu

Prvním krokem bylo vysazení jedle 
a okrasných keřů v okrajové části podél 
silnice, což bylo provedeno již na podzim 
roku 2021. Pro loňský rok jsme napláno-
vali další etapu, kterou jsme na jaře za-
počali výměnou původního rozpadlého 
pískoviště za nové. Následně jsme řešili 
potřebu upravit část mezi altánem a kul-
turním domem a nahradit tak stávající 
povrch skládající se ze směsi štěrku, as-
faltu a prachu povrchem novým, který 
bude nejen estetický, ale zároveň bezpeč-
ný pro pohyb návštěvníků. Z možných 
variant byl nakonec vybrán zátěžový 
trávník, jehož výsadby a s tím souvisejí-
cích úprav se ujal Tomáš Novotný, jehož 
fi rma se realizací podobných zakázek 
dlouhodobě zabývá. V posledním srpno-
vém týdnu vše začalo nejprve vybagrová-
ním a odvozem zhruba 20 cm stávajícího 
povrchu, navezením nové zeminy a ná-
sledným vysázením travní směsi. Po více 
než dvou týdnech intenzivního zalévání 
se prostor zazelenal a dále byl opečová-

ván tak, aby tráva dostatečně zakořenila 
a vytvořila hustý porost. Tento prostor 
je momentálně stále uzavřen a trvání to-
hoto uzavření předpokládáme až do jara 

letošního roku. Důvodem je dostatečné 
zhutnění nově navezené zeminy a zako-
řenění vysetého trávníku. Na tomto místě 
bychom rádi zdůraznili, že tato plocha již 
není určena k parkování vozidel, a to ze-
jména z důvodu dostupnosti pro příjezd 
vozidel hasičského záchranného sboru 
ke koruně hráze rybníka, který je v naší 
obci i v IZS (integrovaný záchranný sys-
tém) veden jako jediná požární nádrž. 
Pro parkování vozidel nadále slouží do-
statečně velká asfaltová plocha v přilehlé 
části mezi kulturním domem a rybníkem.

V revitalizaci uvedeného prostoru 
chceme pokračovat i v následujícím 
období. Během tohoto roku plánujeme 
například instalaci ohniště, nových se-
dacích prvků a úpravu prostoru v altánu. 
Pokud sami máte jakékoliv podněty jak 
tento prostor dále vylepšit, neváhejte nám 
je sdělit.

Úprava prostoru 
u kulturního domu
Venkovní prostranství mezi rybníkem a kulturním domem je místem, kde se odehrávají nejrůznější setkání a společenské akce. V pod-
statě supluje náves, kterou ve Hvozdnici nemáme. Tento prostor si tedy zaslouží vypadat reprezentativně, a proto jsme přistoupili k jeho 
postupné revitalizaci. 
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7. 12. jsme minutou ticha uctili památku 
zesnulého dobrovolného hasiče ze Ska-
lice u České Lípy, který tragicky zahy-
nul při zásahu, kdy se na něj zřítil strop 
v době, kdy hledal v hořícím domě osobu.

Celý podzim jsme se věnovali dokon-
čení rekonstrukce hasičárny. Byla to pro 
nás opravdu úleva, když jsme dílo dokon-
čili, a nyní se opět začínáme věnovat teo-
retické i praktické přípravě. 

Koncem října jsme připravili techniku 
na zimní údržbu obce. Koncem listopa-
du se na Hvozdnici snesly první sněhové 
vločky a tím začala letošní zimní sezo-
na. K polovině prosince máme na zimní 
údržbě najeto necelých 100 km, odsypá-
no přes 450 kg soli a 800 kg štěrku.

Chtěli bychom veřejnosti ukázat, jak 
to nyní v hasičárně vypadá, jakou pou-
žíváme techniku. Pro ty, kdo mají zájem, 
jsme uspořádali den otevřených vrat. 
Ten proběhl dne 18. 2. 2023 od 15:00 do 
17:00 hod. v hasičské zbrojnici.

Pokud by se někdo z vás chtěl stát dob-
rovolným hasičem a doplnit zásahovou 
jednotku, má nyní skvělou příležitost. 
Aktuálně potřebujeme doplnit naše řady 
a rádi mezi sebou přivítáme jednoho 

nového člena či členku. Podmínkou je 
dosažení věku min. 18 let, fyzická schop-
nost, mít pro strach uděláno a být ochoten 
věnovat svůj čas, když je hasičiny třeba. 
Scházíme se pravidelně každé pondělí 
od 18:00 hod. v hasičárně. Máš-li zájem, 

přijď se mezi nás podívat, nebo se zastav 
v sobotu 18. 2.

 Přejeme vám všem pohodový rok 2023 
a ať se nám v té naší vesničce krásně žije.

Vít Řezáč a Petr Vodička 

Hasičovo hlášení
Poslední část roku byla pro nás nezvykle klidná, od října jsme neměli žádný ostrý výjezd k mimořádné události, i přesto, že v obci hasiči 
byli potřeba, nicméně profesionální hasiči z Jílového si poradili bez nás.
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„Promiňte, doktore, že k vám cho-
dím tak často, ale žena mi . . . (viz
tajenku).�

POMŮCKA:
GRAD,

ISARA, NNI,
OKLIK, PUL

JMÉNO
NEURO-
BIOLOGA
ŠERÉHO

BALŠÁM

OSPRAVE-
DLNĚNÍ

VYŠINUTÉ

PRACOVNÍ
SKUPINY

NORMALI-
ZAČNÍ OR-
GANIZACE
NIZOZEMÍ

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

BÝTI V NE-
JISTOTĚ

PLANETKA

NEROZ-
HODNÉ
ZAKONČENÍ
ŠACHOVÉ
HRY

SLOVENSKY
„JESTLIŽE�

ZPŮSOBIT
DUŠEVNÍ
UTRPENÍ

PROSTÝ
VOJÁČEK

PLOVOUCÍ
KUS LEDU

NĚMECKÉ
HISTORICKÉ
ÚZEMÍ

RÁJ
(knižně)

JMÉNO
HUDEBNÍKA
LUČENIČE

POPRÁŠITI
MOUKOU

OKRASNÝ
SAD K PRO-
CHÁZKÁM

PATRNĚ

POŽERÁK

2. DÍL
TAJENKY

CITOSLOVCE
ZASMÁNÍ

3. DÍL
TAJENKY

OŠTĚPAŘI

ATLET

NÁJEM
STATKU

MĚKKÝ
NEROST

RUKOJEŤ

SPOLE-
ČENSKÉ
VEČERY

OSLÍ
KŘÍŽENEC

DRUH
LEMURA

VZ. ANTIMO-
NIDU NIKLU

KRÁTKÁ
(sukně)

LESK NA
TKANINÁCH

INU
(nářečně)

POČÍTAČ
(slangově)

MÓDNÍ
ZNAČKA

NÁZEV
ZN. VOLTU

KRÁTKÝ
KABÁT

DÁLNIČNÍ
POPLATKY

ŽÁRU-
VZDORNÁ
HMOTA

TUMÁTE

RUMIŠTNÍ
BYLINY

ZNAČKA
MANGANU

VYPRO-
JEKTOVAT

JEDOVATÝ
STROM
S OSTRÝMI
TRNY

OTÁZKA
NA ČAS

ZVÝŠENÝ
TÓN F

JAPONSKÝ
POKRM

ODKLÁDAT
ZAČÁTEK

ZVÝŠENÝ
TÓN D

OPATŘIT
OBRUBOU

NŮŠE

OBČANSKÝ
INSTITUT
(zkratka)

ZÁPOR

PŘEDSTA-
VITEL
COLUMBA

KŘOVINATÝ
LESÍK

UKLIZENO

ÚHLOVÁ
JEDNOTKA

ÚZKONOSÁ
OPICE

ČESKÁ DER-
MATOVENE-
ROLOŽKA

DRUH
KÁVY

VODNÍ TOK

ASIAT

TÝKAJÍCÍ SE
TRESTÁNÍ

ČIRÁ
PÁLENKA

ZNAČKA
REG. TUNY

ZAKRÁTKO

DRUH
LOSOSA

KÓD LETIŠTĚ
POULSBO

AUTOR
VINNETOUA

STARŠÍ
NÁZEV
THAJSKA
HOLANOVY
INICIÁLY

HLEMÝŽDÍ

MLÁTIT

KONĚ
(básnicky)

PŘEDLOŽKA
S 2. PÁDEM

STOVKY

ZKR. BÝV.
OCELÁREN
V KLADNĚ

RYCH-
LOSTNÍ
ZKOUŠKA
(zkratka)

ŘÍMSKÝCH
1050

STŘEVÍCE

PACINOVO
JMÉNO

LEŠTIDLO
NA KOV

1. DÍL
TAJENKY

OBLOUK
(nářečně)

MAJÍCÍ
VELKOU
DRŠŤKU
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Nový rok nás přivítal opravdu klidným 
a teplým dnem. Denní teplota byla +8 °C. 
Téměř celý leden je teplo přes den se 
pohybují teploty nad nulou jen v noci 
klesají málo pod nulu. Je lepší počasí 
než bylo minulého roku v začátku lis-
topadu. Počasí bez deště sněhu a mrazu 
trvá i v únoru. Jsou v obci staří lidé a ta-
kovou zimu nepamatují. Sněhu a vláhy 

by bylo třeba jako soli. 36 dní nepadal 
sníh a ani trochu nezapršelo. Nevelký 
déšť je až 13.února a pak celý týden 
jsou malé dešťové přeháňky a přes den 
je teplota do +10 °C. Zima stále nepři-
chází v noci teplota klesla k nule, ale 
přes den vyšplhá teplota až k +10 °C. 4. 
března dešťové přeháňky a odpoledne 
bouřka 2× zahřmělo  a i druhý den prše-

lo. 7. března ráno mráz -6 °C a přes den 
+22 °C tepla na březen až neuvěřitelné 
a druhý den jen +10 °C a prší. Do konce 
března pěkné počasí až na poslední den 
v březnu, kdy přišla velká bouřka jedna 
byla hned odpoledne a v noci bouřilo 
celou noc a tím nastala změna tak, že 1. 
dubna začalo chladné počasí které trvá 
po celý měsíc, jen pár dní bylo hezky. 
Proti měsíci březnu je měsíc duben 
opravdu chladnější. 28. dubna do rána 
napadlo 5 cm sněhu a držel po celý den. 
29. pršelo a byla stále zima. I 1. máj byl 
chladný, všechno kvete a bylo by třeba 
teplo, aby vše dobře odkvetlo. 7. 8. 9. 
znovu zima teploty klesají až k nule. 
Po celý květen neprší a ke konci měsíce 
je teplé letní počasí kdo využil těchto 
teplých dní dobře usušil seno. Začát-
kem června několikrát zapršelo, ale 
deště nebylo tolik, kolik by bylo třeba. 
Ke konci měsíce znovu pěkné počasí, 
ale je stále hrozivé sucho. Dešť se naší 
obci vyhýbá. V začátku měsíce červen-
ce jsou vedra přes +30 °C bouří kolem 

Kronika
obce 1989

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

VE HVOZDNICI 2023

Bližší informace o konkrétní kulturní akci naleznete vždy v předstihu na plakátech vyvěšených na vývěskách 
(obě autobusové zastávky, obchod paní Hudečkové, Obecní úřad, hospoda U Rybníka, fotbalové hřiště).

Data dalších akcí budou průběžně doplňována. Změna programu vyhrazena.

7. 1. Novoroční koncert
pro celou rodinu

21. 1. Hvozdnický Biograf
odpoledne pohádka, 

večer fi lm pro dospělé

11. 2. – 12. 2. Bleší trh 
a burza oblečení
pro celou rodinu

18. 2. Disco
pro dospělé

4. 3. Hvozdnický Biograf
odpoledne pohádka, 

večer fi lm pro dospělé

11. 3. Maškarní ples
pro dospělé

25. 3. – 26. 3. Velikonoční trhy
pro celou rodinu

15. 4. Hvozdnický Biograf
odpoledne pohádka, 

večer fi lm pro dospělé

30. 4. Pálení čarodějnic
pro celou rodinu

3. 6. Dětský den
pro celou rodinu 

17. 6. Hry bez hranic Jíloviště
pro celou rodinu

30. 9. Hvozdnické posvícení
průvod pro všechny, 

večer pro dospělé
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Hvozdnice a zde stále neprší až přichá-
zí 14. července kdy se prudce ochlazuje. 
Chladné noci trvají až do 20. července. 
V tomto období přešlo přes naši ves 
několik dešťových přeháněk. Od 20. se 
otepluje a 23. je už +30 °C tak pěkně je 
až do 30. července. Od 31. července je 
10 dní škaredě noční teploty se pohybu-
jí kolem +6 °C a na horách padá sníh. 
Po 10 srpnu znovu letní počasí s tep-
lotami až +32 °C. Je opravdové sucho 
v obci lidem dochází voda ve studních. 
Pěkné letní počasí bylo až do 28. srpna 
a pak se počasí kazí v noci jsou už nízké 
teploty a 3. a 4. září po celý den i noc 
prší a pak je pěkně až do 26. září. Po 
tomto datumu znovu prší celé dva dny. 
Po těchto deštích již začíná podzim 
v noci jsou teploty do +10 °C a přes den 
+15 °C. 4.října teplota v noci jen +1 °C. 
Od 10. října pozdní babí léto je oprav-
du pěkně až do 3. listopadu. V tomto 
období byly teploty až do +25 °C. 
Takovéto teploty byly zaznamenány 
před 200 lety. 6. listopadu celý den 
i noc prší a částečně se i ochlazuje. 
21. listopadu padá sníh přes noc a den 
napadlo 10cm sněhu a začíná oprav-
dová zima. V neděli 26. listopadu při 
silném větru znovu padá sníh a noční 
teploty klesají pod -10 °C. Ke konci 
měsíce listopadu a v začátku měsí-
ce prosince klesá teplota v noci až na 
-12 °C -14 °C. Obrat nastává 13. a 14. 
prosince kdy je teplota v noci +8 °C 
a přes den +12 °C. 20. a 21. je teplota 
v poledne +20 °C. V Praze v Klementi-
nu, kde se údaje o počasí zaznamenávají 
léta zatím takové teplo nebylo. O vá-
nočních svátcích se teplota pohybova-
la málo nad nulou, ale již takové teplo 
nebylo. Ke konci roku začíná mrznout.

Ozimním porostům lednové počasí 
mnoho neprospívá. Příroda si téměř 
neodpočine, celý leden nenapadlo ani 
centimetr sněhu. Jinak jsou přihnojo-
vány louky a pastviny. Ječmen a pšeni-
ce, které byly zasety na podzim pěkně 
sešly, ale i malé mrazíky opravdu těmto 
ozimům neprospívají, pomalu řídnou 
a ztrácejí se. 24. února JZD koná vý-
roční členskou schůzi ve Velké Lečici. 
Hodnotí uplynulý rok a dává si závazek 
na rok 1989, kde přijdou změny v hos-
podaření i v tomto družstvu začíná 
přestavba na co si vydělá s tím bude 
i hospodařit. Bude se muset šetřit 
a dělat takovou výrobu, která přinese 

družstvu fi nanční efekt. 10. března po-
řádá družstvo pro všechny ženy mezi-
národní den žen v kulturním domě ve 
Hvozdnici. 3. března všechny porosty 
ječmene i řepky jsou přihnojovány le-
tecky na celé farmě Hvozdnice. Pěk-
ným počasím  po celý březen se ozimy 
pěkně zazelenaly a zhoustly. Všechny 
porosty jsou ošetřeny chemickým pro-
středkem. Třeba, že byl duben chlad-
nější proti únoru a březnu vše pěkně 
narostlo. Na farmě Hvozdnice všechny 
porosty směrem k Bojanovicům, pod 
Žižkovem je vše v rozkvětu, je zde na-
seta řepka, je to krásný žlutý koberec. 
Letos JZD využilo pěkného počasí 
v měsíci květnu a co se dalo vše usu-
šilo. Tak, že na měsíc červen zůstalo 
velmi málo sena k sušení. V JZD se ne-
zahálí a je v plném proudu příprava na 
žně. Letos vzhledem k dobrému počasí 
žně budou aspoň o 14 dní dříve. Velká 
část porostu okolo Hvozdnice je ozim-
ní ječmen, který už žloutne 25. června. 
Letošní žně začaly opravdu brzy 6. čer-
vence. Na farmě Hvozdnice se začalo 
se žněmi 11.července. Ozimní ječmen 
na Suších Vrších, v Křemelkách a na 
Plazích byl posečen za dva dny, a 15.
července začíná svoz slámy do stohu 
a 18. července je celkem uklizena 
a brzy začne i sklizeň řepky, která je 
nasetá na celé levé straně Hvozdnice 
až k cestě do Masečína. Také řepka je 
posečena za dva dny a schází posekat 
pšenici u Požár a na Dlouhých Lukách 
a 10arů žita kolem lesa pod Žižkovem. 
Všechno je posečeno 12. srpna tak, že 
jsou ve Hvozdnici dožínky. Celé druž-
stvo má dožato 16.srpna. Na Hvozdnic-
ké farmě se již připravují k setí. Bude 
zde naseta řepka. Příprava je těžká, je 
velké sucho a za traktoristy se vznášejí 
oblaka prachu. Déšť přišel 3. a 4. září. 
Na farmě Hvozdnice je z poloviny zase-
to. V Křemelkách a na Plazích je zaset 
ozimní ječmen a od Kříže až ke Slou-
pu je zaseta řepka olejnatá. Jinak je vše 
zoráno a připraveno k setí. Do 15. října 
je na farmě Hvozdnice zaseto. Smě-
rem k Bojanovicům je nasetá pšenice. 
Pěkný podzimek přál všemu ozimu, že 
dobře zakořenily a sešly. Porosty řepky 
a ozimného ječmene jsou chemicky 
ošetřeny. Porosty jsou částečně po-
kryty sněhem, ale snad ještě do konce 
roku bude sníh padat. Sjezd jednotných 
zemědělských družstev který se konal 
v době pohnuté a převratu 17. listopadu 

nemusí být platný a snad se má konat 
v roce 1990 ve svobodných podmín-
kách. Výnos obilovin v tomto roce je 
49,7q po hektaru. I v našem družstvu 
dochází ke změnám. Komunisté jsou 
zbavování vedoucích míst. K dalším 
změnám má dojít až na výroční členské 
schůzi. Na závodě jsou zrušeny závodní 
organizace KSČ.

Přepisováno bez oprav a úprav. 
Dokončení příště. 

Lenka Salomonová – kronikářka obce

NAROZENINY
Ve druhém pololetí roku 2022 osla-
vilo své životní jubileum 19 našich 
spoluobčanů.

Jitka Maříková  94 roků
Jaroslav Vrňák 93 roků
Slávka Marešová 92 roků
Jana Svobodová 89 roků
Jarmila Hrubá 85 roků
Jiří Lebeda 85 roků
Ivo Šimánek 85 roků
Bedřich Pilát 82 roků
Milan Moudrý 82 roků
Věra Novotná 81 roků
Bohuslav Knirsch 81 roků
Josef Fafejta 80 roků
Libuše Štědrá 80 roků
Miloš Jirec 75 roků
Jaroslava Rybníčková 75 roků
Hana Toušková 70 roků
Hana Knytlová 70 roků
Jana Jehličková 65 roků
Zdeněk Ráž 65 roků

Všem gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví, štěstí a optimismus.

Ve dnech 25. 3. 2023 od 9.00 do 
17.00 hodin a 26. 3. 2023 od 9.00 do 
14.00 hodin se uskuteční Velikonoč-
ní trhy ve velkém sále KD Hvozdni-
ce. Budou přijímáni pouze prodejci 
s vlastními výrobky, které se vztahu-
jí k tomuto svátku. Hlaste se do 13. 3. 
2023 na tel. 602 279 269 Lenka Salo-
monová. Vzhledem k tomu, že kapa-
cita prostoru je omezena, mohou být 
zájemci i odmítnuti. Proto volejte co 
nejdříve.

VELIKONOČNÍ TRHY
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Následující víkend loňské kulturní a spo-
lečenské dění v obci završily vánoční 
trhy, na jejichž přípravě se podílely míst-
ní i přespolní šikovné dámy. Mohli jsme 
tak zakoupit spoustu krásných šperků, 
obrázků, svícnů a jiných vánočních deko-
rací. Nechyběly ani tvořivé dílničky pro 
naše nejmenší.

A co nás čeká v letošním roce? Nebu-
dou chybět tradiční akce, jako je pálení 
čarodějnic, dětský den, promítání Hvozd-
nického biografu, posvícení, trhy bleší 
i velikonoční. Nově se uskuteční také 
jarní ples, který bude pojat jako maš-
karní. Kulturní přehled pro tento rok je 
samostatnou přílohou tohoto zpravodaje. 
Můžete si jej vyvěsit třeba na lednici, ná-
stěnku, nebo kamkoli jinam, abyste vě-
děli, kdy a na co se můžete těšit. A pokud 

je něco, co vám v obci chybí, nebo máte 
nápad jak místní společenský život ještě 
vylepšit, neváhejte nám to říci, budeme 
rádi za jakoukoliv inspiraci.

Na tomto místě bych ráda poděkovala 
členům kulturní komise za jejich práci 
a neskutečné množství času, který akti-
vitám pro společenský a kulturní život 
v obci věnují. Poděkování patří i všem 
našim kamarádům a známým, kteří nám 
s organizací a přípravou jednotlivých 
akcí pomáhají. 

Těšíme se na vás všechny v tomto roce, 
do kterého vám přejeme, abyste jej pro-
žili ve zdraví, lásce, štěstí a vzájemném 
porozumění.

Za kulturní komisi
Markéta Vodičková

Rozsvícení vánočního 
stromečku a vánoční trhy
Na první adventní neděli, která v loňském roce připadla na 27. 11., se na hrázi našeho 
rybníka za hojné účasti vás, našich občanů, opět rozzářil vánoční stromeček. K vánoční 
atmosféře přispěly svým vystoupením v podobě pásma říkanek a básniček děti z místní 
mateřské školy. Vánoční koledy pak v doprovodu kytary zazpíval Hvozdnický pěvecký 
sbor a všichni přítomní si mohli tento krásný zážitek ještě zpestřit horkým čajem, lahod-
ným svařeným vínem a na ohýnku pečeným špekáčkem. Příjemně jsme se tak naladili na 
nadcházející adventní období.
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„Mámo, superúroda, to . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
AAM, BELG,
DELIBAŠA,
NOHOPLOD,
ROHAS, SEKI

ŽEMLOVKA

JMÉNO
FOTBALISTY
BLOCHINA

HARCOVNÍK
V TURECKÉ
ARMÁDĚ

ZKRATKA
NÁRODNÍ
KNIHOVNY

ŘECKÉ
PÍSMENO

JMÉNO
VÝŠKAŘKY
MRAČNOVÉ

UPRAVO-
VATEL

INICIÁLY
HEREČKY
NOVÁKOVÉ

DO TOHO
MÍSTA

OTOČNÝ
NOSNÍK
U NÁKLAD-
NÍCH
VOZIDEL

HÁZETI
SNĚHOVÉ
HROUDY

PRIMÁT
(knižně)

STÍRAČ
PRACHU

HUDEBNÍ
STYL

2. DÍL
TAJENKY

DOBA OD
VÝCHODU
DO ZÁPADU
SLUNCE

POPLATEK
ZA VODU

ROZPADLÉ
ZDIVO

DRUH LÉKU

PÁDOVÁ
OTÁZKA

NÁNOSY
PÍSKU

KRÁLOVNA
VÍL

3. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
BITTOVÉ

MALÝ PO-
SUN VOZEM

SLONÍ ZUB

HYMNUS

SVATOZÁŘ

PŮVODCE
DÍLA

ASIJSKÝ
JELEN

SOUSED
TOGA
KONZER-
VAČNÍ PRO-
STŘEDEK

ITALSKÁ
NAFTAŘSKÁ
FIRMA

JAPONSKÝ
MATEMATIK

TRHAVINO-
VÁ NÁLOŽ

RUDOZOBÝ
PTÁK

PŘÍSLUŠNÍK
KELTSKÉHO
KMENE

TAMTEN
(slovensky)

JEDINÝ

KYJOVITÝ
SLIZNIČNÍ
ÚTVAR

JMÉNO
ORBISONA

HLUBOKÝ
HLAS

PLAT

DEKORATIV-
NÍ SOUČÁST
STAVBY

ZPĚVNÝ
PTÁK
STÁLE-
ZELENÝ
JEHLIČNAN

NA KRAJI
(řidčeji)

BALIT
DO PYTLŮ

CHARAKTER

ZRANĚNÍ
(dětsky)

KOUPACÍ
NÁDOBY

OPAK ZA

ZKRATKA
VODNÍ ELEK-
TRÁRNY

JEDLÁ
HOUBA

ZNAČKA
LYŽÍ

MUŽ

JEDOVATÉ
LÁTKY

MEDUŇKA

REAKTIVNÍ
STŘELA

TUNEL

NÁZEV
ČESKÉHO
PÍSMENE

MRTVOLNĚ
BLEDĚ

JMÉNO
REŽISÉRA
KREJČI

ZNAČKA
ATMOSFÉRY

LEHKÁ
ČÁSTICE

SEVERSKÁ
ZVÍŘATA

ROV

HORSKÉ
JEZERO

KROKOVA
DCERA

BORDURA

ZLOST

EGYPTSKÝ
BŮH
SLUNCE

NÁROČNĚJ-
ŠÍ HORSKÁ
TÚRA

PLATIT

BAHENNÍ
PTÁK

KONČETINY

PANOV-
NICKÝ
STOLEC

STŘEDOVĚ-
KÁ KLATBA

HOVOROVÝ
SOUHLAS

LETADLO
(knižně)

ZNAČKA
KILOMETRU

VÝNOS
Z VKLADU

ECOVY
INICIÁLY

HOLANDSKÁ
DUTÁ MÍRA

1. DÍL
TAJENKY

MEZINÁ-
RODNÍ
KÓD
ITÁLIE

ÚTOČNÁ
AKCE
V ŠERMU

JMÉNO
CYKLISTY
SAGANA
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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

Jarní mobilní svoz vytříděných nebezpečných složek 
komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční 

v sobotu dne 1. 4. 2023 
od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka. 

Pozor – není to apríl.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených 
ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří v obci Hvozdnice 

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

Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového 

odpadu

Zastupitelstvo obce Hvozdnice na svém 
veřejném zasedání konaném dne 12. 12. 
2022 usnesením č. 28/7/2022 schválilo 
s účinností od 1. ledna 2023 nový sys-
tém poskytování příspěvků na obědy. 
Příspěvek bude poskytován osobám 
pobírajícím starobní nebo invalidní dů-
chod, jejichž čistý průměrný měsíční 
příjem nepřevyšuje částku 18 000,- Kč 
(počítáno průměrně na jednoho člena do-
mácnosti společně posuzovaných osob). 
Příspěvek činí 20 % ceny oběda podle 
aktuálních cen ZŠ Davle. Podmínkou je 
podání řádně vyplněné žádosti na přede-

psaném formuláři, který je k dispozici na 
webových stránkách obce či na Obecním 
úřadě v listinné podobě. Další podmín-
kou přiznání příspěvku je trvalý pobyt 
v obci Hvozdnice, 252 05. 

Vzhledem k valorizaci důchodů a situ-
aci ve společnosti je pravděpodobné, že 
se limitní částka pro přiznání příspěvku 
bude v průběhu roku upravovat.

Starostka

Nový systém poskytování 
příspěvku na obědy 
seniorům v roce 2023


