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Vážená hodnotící komise, 

vítejte v kraji pod památným vrchem Třemšínem.  

 

Dovolte, abychom vám krátce představili naši obec Hvožďany se všemi jejími 

místními částmi  - Leletice, Vacíkov, Roželov, Planiny a Pozdyně.   Na následujících 

stránkách najdete povídání o celém Hvožďansku, abyste poznali, jak žijeme 

v místech, která jsou naším domovem. 

 

 

Markéta Balková, starostka obce, v.r. 

 

 

 

1. Obec a její koncepční dokumenty 

1.1 Stručná charakteristika obce  

 

Byl to pravděpodobně bývalý brdský pralesní hvozd, který dal jméno naší obci, neboť 

podle jazykovědců jsou Hvožďany vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu.   

Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m.n.m. Poloha 

Hvožďan na trojmezí krajů Středočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich 

správní začlenění. Historicky byly součástí Prácheňského kraje, poté do roku 1960 byly součástí 

okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme do Středočeského kraje jako jedna z 

jeho nejvzdálenějších vesnic. Správní území obce o rozloze 49,73 km
2
 řadí Hvožďany mezi 

největší správní území na Příbramsku. V současnosti zde žije 764 trvale hlášených obyvatel. Na 

Příbramsku tak patříme mezi obce s nejmenší hustotou zalidnění na Příbramsku. Samotné 

Hvožďany tvoří přirozenou "střediskovou obec", a to nejen pro vlastní místní části, ale i pro 

vesnice jako je Tisov či Březí ze sousedního Jihočeského kraje. 

Od  ledna 1996   užíváme obecní symboly - znak a vlajku, které nám  byly uděleny 

Poslaneckou  sněmovnou   Parlamentu ČR. 
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Hvožďansko 
 

 
 

1.1.1 Historie obce  

 

První písemnou zmínku o Hvožďanech nalezneme v rukopisném spisku nazvaném: 

"REGISTRA DECIMARUM PAPULIUM" neboli "Registra desátků papežských z diecéze 

pražské". S velkou jistotou lze předpokládat, že ves Hvožďany vznikla o několik století dříve. Již 

ve středověku stál ve vsi gotický kostel sv. Prokopa a  vodní tvrz. Od roku 1408 drželi ves páni 

z Třemšína a od roku 1474 získali ves postupně rytířské rody Vydunů z Obytec, Koupských 

z Břízy, Koců z Dobrše a Vitanovských z Vlčkovic. Kolem roku 1500 byla stará tvrz opuštěna 

a při jihozápadním okraji obce založena tvrz nová a spolu s poplužním dvorem je poprvé 

připomínána v roce  1542.  V roce 1666 se ves stala součástí rozsáhlého lnářského panství. Jeho 
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součástí byl zdejší poplužní dvůr až do roku 1924, kdy byl  zcela rozparcelován a rozprodán 

drobným zemědělcům.  

Nejcennější stavební památkou ve Hvožďanech je gotický kostel Navštívení Panny 

Marie a sv. Prokopa  ze 14. století.  Zajímavostí hvožďanského kostela je umístění zvonice, která 

stojí vedle něho a byla postavena až roku 1691. Hvožďany leží na staré křižovatce formanských 

cest ze Lnář do Rožmitálu a z Nepomuku do Březnice. S farním kostelem a později i školou 

se staly přirozenou spádovou obcí pro okolní vesnice.  

Mezi největší zajímavosti v našich místních částech patří lovecký zámeček hraběte 

Pálfyho ve Vacíkově, Arcibiskupský zámeček - bývalé  letní sídlo pražského arcibiskupa v 

Roželově, Pozdyňská kaplička a Vacíkovská kaple.   

 

1.2 Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace 

Obec má zpracovaný územní plán pro všechny místní části, který byl projednán a 

odsouhlasen obecním zastupitelstvem v roce 2012. Tento plán navázal na urbanistickou studii z 

roku 2003. 

1.3 Program rozvoje vesnice  

Na podzim roku 2015 byl schválen „Program rozvoje obce Hvožďany 2015 – 2020“. 

Během tvorby dokumentu „PRO Hvožďany“ jsme vycházeli z podnětů všech občanů, včetně 

školních dětí, v rozsáhlém dotazníkovém šetření. Bylo vyhodnoceno téměř 200 dotazníků a 

výstupy z nich byly do dokumentu zapracovány. Následně bylo svoláno veřejné projednání. 

Věříme, že tento materiál není jen strohým dokumentem, ale opravdu vychází z potřeb lidí, kteří 

zde žijí.  

Obec Hvožďany je součástí  území MAS Podbrdsko, z.s.. Jako aktivní člen místní akční 

skupiny se naše obec podílela na tvorbě „ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS PODBRDSKO  2014 – 2020“, která  byla schválena mezi prvními 30 v České republice. 

V současné době je již vypsána I.výzva na čerpání dotací z programu OPZ - Prorodinná opatření I.  

Naše základní škola plánuje  uspořádání příměstského tábora pro hvožďanské děti během letních 

prázdnin z tohoto programu Obec má v současnosti připravenu řadu projektových dokumentací 

jako například: Statické zajištění špejcharu a kompletní obnova střechy, Výstavba nového 

multifunkčního hřiště ve Hvožďanech, Výstavba chodníku při komunikaci II/176, Hvožďany - 

oprava kapličky na Javory,  Studii na využití historického mlýna v čp. 5, Lesní cesta - Pod Javory 

V letošním roce víme, že  budeme realizovat: z dotačních titulů - Obnovu rybníka Kalisťák 

s podporou 2,6 mil, Kč,  z vlastních zdrojů realizujeme: opravu kapličky ve Vacíkově s rozpočtem 

500 000  Kč, změnu zdroje vytápění v komplexu budov KD a výměnu oken s rozpočtem 700 000  

Kč. V současné době máme podáno 9 žádostí o dotace a čekáme na vyhodnocení žádostí.  Obci se 

daří naplňovat svůj PRO Hvožďany na dané období.  
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1.4 Rozpočet obce 

Od roku 2010 má obec vždy schválený rozpočet na následující kalendářní rok v řádném 

termínu, tudíž nemusí první měsíce nového roku hospodařit na základě rozpočtového provizoria. 

Toto vnímáme, jako velkou výhodu.  

Rozpočet obce Hvožďany na rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 14 999 500 

Kč v oblasti  příjmů i výdajů. V závěru roku 2016 nám činily příjmy do rozpočtu 18 607 000 Kč a 

výdaje 16 339 000 Kč, obojí po konsolidaci.  

 

Obec Hvožďany provozuje hospodářskou činnost  v oblasti  lesního hospodářství, 

vodního hospodářství, ČOV a vývozu fekálů, proto má oddělený obecní  rozpočet  a hospodářské 

činnosti. Hospodářská činnost   se řídí  Plánem nákladů a výnosů hospodářské činnosti na daný 

kalendářní rok ve výši cca 3.040.000,- Kč.  

 

PŘÍJMY 2016 (výňatek) 

daňové příjmy obce 12 502 901 Kč 

nedaňové příjmy                                                      2 229 685 Kč 

kapitálové příjmy                                                            7 400  Kč 

Dotace celkem                                                      3 501 610 Kč 

  

PŘIJATÉ DOTACE (výňatek) 

veřejně prospěšné práce 1 384 000 Kč 

 Hvožďany - Základní škola oprava střechy                                                      1 492 778 Kč 

Ministerstvo kultury - havarijní program-

špejchar 

                                                       330 000  Kč 

 Péče o EVL Velký Raputovský rybník  234 640 Kč 

 

Rozpočtové výdaje obce činily  16 339 000 Kč               

 

DALŠÍ VÝDAJE 

údržba místních komunikací 536 653 Kč 

zdravotnictví 232 196 Kč 

Požární ochrana   178 841 Kč 

Provozní dotace ZŠ a MŚ Hvožďany  1 750 000 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj    1 839 297 Kč  

  

Tvorba rozpočtu vychází v oblasti výdajů z podnětů od jednotlivých zastupitelů a dále 

z podnětů občanů na veřejných schůzích, které svoláváme pravidelně v jednotlivých místních 

částech. Návrh rozpočtu obce je vždy podrobně představen zastupitelům a následně pečlivě 

prodiskutován.  
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Obec Hvožďany jako zřizovatel Základní a Mateřské školy každý rok financuje provoz 

školy. V roce 2016  činil příspěvek na provoz školy 1.750.000,-  Kč a na rok 2017 činí 1.700.000,- 

Kč. Další investice ve výši cca 600.000,- Kč jdou každoročně  do oprav a vybavení školních 

budov. 

V novodobé historii obce byla obec zadlužena pouze jedenkrát a to v roce 2008 

překlenovacím úvěrem ve výši 2.000.000,- Kč, který sloužil k dokončení výstavby domu s 

chráněnými byty. Úvěr byl splacen za 2 roky, do konce roku 2010. Od roku 2011 dokáže  obec 

zvládat veškeré finanční spoluúčasti na projektech z vlastních zdrojů  a to především ujasněním 

priorit a  odpovídajícím nastavením finančního kalendáře.  

 

1.5 Přehled dotací v letech 2009– 2016 

Viz přiložená tabulka -  příloha č. 1 

2. Společenský život 

  

2.1 Kontinuita společenského života  

Hvožďansko žije bohatým kulturním, sportovním a společenských životem. Je tu stále 

živo! Velmi aktivní v této oblasti je naše kulturní komise při obecním zastupitelstvu, která v obci 

zastřešuje, pořádá a spolupořádá mnoho akcí. Mimo jiné si v posledních letech vzala za úkol 

navrátit zpět některé dříve tradiční akce místních spolků. Jednou z nich je například stavění máje 

tradičním ručním způsobem, kdy členové SDH Hvožďany staví máj na návsi ve Hvožďanech bez 

pomoci moderní mechanizace.  

Musíme zmínit akce, které díky spolupráci obce a spolků za posledních pár let zakořenily a 

těší se velké  oblibě  mezi občany: Dětský maškarní bál, Den dětí, Drakiáda na Hůrce, Pálení 

čarodějnic, Mikulášská nadílka. Od nepaměti se začátkem července koná  Svatoprokopská pouť, 

která je vyhlášená široko daleko. V letních měsících ožívá venkovní parket u koupaliště, kde se 

v pohostinství Vagón koná několik letních tanečních zábav. Během léta nezůstávají pozadu ani 

naše další části obce. Při příležitosti vacíkovské pouti pořádá SDH Vacíkov  oblíbenou pouťovou 

taneční  zábavu a s tradiční zábavou je spojený i každoroční nohejbalový turnaj na Mýtech.. 

Třemšínská pouť se koná vždy první srpnovou neděli, a přestože není na našem správním území, 

tak tuto tradiční pouť na vrchu Třemšín zajišťujeme společně s  SDH Roželov.  Svátek svatého 

Václava  je již 6 let nerozlučitelně spojen  s benefičním koncertem ve prospěch našeho 

hvožďanského  svatostánku. Na benefici vystupuje místní patriotka, přední česká 

mezzosopranistka Edita Adlerová.  V listopadu 2015 proběhla první Svatohubertská mše, kterou 

pořádal myslivecký spolek Javory ve Hvožďanech jako poctu patronovi myslivců a lesníků. Tato 

netradiční mše s bohatým výřadem zvěře, v čele s uloveným jelenem, se těšila velkému zájmu 

z řad veřejnosti ze širokého okolí. 
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Samostatnou kapitolu tvoří akce v období Adventu a Vánoc. Slavnostní zahájení adventu 

a rozsvícení vánočního stromu probíhá na návsi ve Hvožďanech. Pravidelně se ho účastní 

několik stovek občanů a je pro nás důležitou součástí našeho života. Poslední vánoční setkání 

proběhlo u nového obecního betlému umístěného pod vánočním stromem. Ručně vyřezávaný 

betlém jezdili obdivovat lidé ze širokého okolí po celý adventní čas.  

 Předloni  zazněla 23. 12. ve hvožďanském kostele historicky poprvé Česká mše vánoční 

skladatele Jakuba Jana Ryby, který působil v nedalekém Rožmitálu a neodmyslitelně patří k 

našemu kraji pod Třemšínem. Rekordní počet návštěvníků kostela vyslechl mši v podání 

Pražského komorního sboru sólistů. Letos opět připravujeme v předvánoční čas koncert České 

mše vánoční.  

Před Vánoci navštěvujeme v nedalekých domovech pro seniory naše bývalé občany 

s drobnými vánočním dárky, abychom jim dali najevo, že patří stále mezi nás. Nový rok  na 

Hvožďansku tradičně vítáme obecním ohňostrojem a výstupem na nedaleký vrch Třemšín.  

           Samozřejmě nesmíme zapomenout na akci, kterou obec pořádá pro naše zejména starší 

občany, a to  festival dobré muziky „Třemšínská heligónka“, který se koná vždy v říjnu. Letos 

nás čeká již XIX. ročník.  

Hvožďany se staly letos v lednu již po deváté místem setkání přátel fuchsií z Čech a 

Moravy, které pod záštitou starostky obce pořádá Ing. Jaroslava Dvořáková.  Tato uznávaná 

pěstitelka fuchsií každoročně otevírá během hvožďanské pouti svoje pěstitelské království 

veřejnosti, kde vystavuje na 200 druhů fuchsií. 

Jako zajímavost uvádím, že na Hvožďansku se nacházejí 2 „muzea“,  a to Drátenické 

muzeum v maringotce ve Hvožďanech a  také  Vacíkově - Muzeum  kočárků pro děti.    

V  zimě také  nezahálíme a společně se základní školou pořádáme  autobusové zájezdy na 

večerní lyžování na sjezdovku  Kobyla na Zadově. 

  V rámci spolupráce naší základní školy a Římskokatolické farnosti ve Hvožďanech  si 

nedovedeme Vánoce ani Velikonoce představit bez hudebního vystoupení  školního pěveckého 

sboru Rolnička v našem  kostele. Rolnička  vloni oslavila 25 let  od svého založení a chystá oslavy  

s koncertem na  sobotu 21. 5. 2016. 

Od jara roku 2013 pravidelně pořádáme Jarní výstup na Petráškovu horu aneb 

překrásnou brdskou přírodou proti průzkumu a těžbě zlata. Tento pochod vede po naučné 

stezce vybudované obcí ve spolupráci s Lesy ČR kolem zlatonosné Petráškovy hory.    

O tom, že obec žije opravdu bohatým kulturním a společenských životem svědčí  

pravidelně  vydávaný  přehled akcí  "Jaro / léto na Hvožďansku" (příloha č. 2). a stejně tak 

přehled " Advent na Hvožďansku" (příloha č.3) 

 

2.2  Činnost spolková 

Spolkovou činnost považujeme za velmi důležitou a klíčovou pro život v obci, proto 

pravidelně již několik let přidělujeme finanční prostředky z rozpočtu obce na podporu činnosti 

jednotlivých spolků a zájmových sdružení dle schválených spravedlivých  pravidel.  
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Také u nás na Hvožďansku patří mezi nejstarší spolky jednotlivé sbory dobrovolných 

hasičů. Máme jich několik:  SDH Hvožďany – letos oslaví 130 let od svého založení, SDH 

Leletice  - 113 let, SDH Vacíkov – 110 let, SDH Roželov – 114 let. Jsou to právě hasiči, kteří 

jsou zejména v místních částech obce nositeli kulturního a společenského života. SDH Roželov 

provozuje již 11let Klub u Hasiče na Mýtech. SDH Leletice využívá místní kulturní dům také jako 

klub, který slouží jako místo pro setkávání občanů. Mezi poslední počin SDH Hvožďany patří 

založení kroužku „mladých hasičů“. Mezi našimi hasiči jsou i nositelé významných hasičských 

ocenění, ať už řádu sv. Floriana nebo dokonce titulu „Zasloužilý hasič“. Všechny tyto výše 

uvedené sbory tvoří samostatný 10. hasičský okrsek.  Oslavy kulatin našich SDH máme 

naplánovány na 3. 6.  ve Hvožďanech a  19. 8. 2017 ve Vacíkově. .     

V obci funguje několik sportovních klubů z nichž nejstarší je TJ Sokol Hvožďany, který 

byl založen před 46 lety. V současné době TJ Sokol Hvožďany hraje příbramskou fotbalovou   

soutěž III.  třídy. Pod TJ Sokol Hvožďany patří dospělé mužstvo, mladší žáci a družstvo „staré 

gardy“. 

V Roželově funguje od roku 1998 nohejbalový klub NK Třemšín, který   již několik let 

hraje okresní přebor družstev na jižním Plzeňsku. Posledních několik let tento klub sdružuje i 

nadšence dalších sportů jako tenisu, stolního tenisu atd. Po dohodě se ZŠ Hvožďany trénuje třetím 

rokem NK Třemšín i s dětmi z hvožďanské a rožmitálské školy. Tato aktivita se těší velkému 

zájmu. 

Zatím „nejmladším“ sportovním klubem v obci je vacíkovský SK Vacíkov, který vznikl 

v roce 2013 z iniciativy vacíkovských nadšenců pro fotbal, nohejbal a volejbal. Již tradičně tento 

klub pořádá v letních měsících na hřišti ve Vacíkově několik  turnajů pod širým nebem.  

Z   dalších spolků v obci nesmíme zapomenout na „včelaře“. ZO ČSV ČR má již více jak 

pětaosmdesátiletou historii a včelařství se zde dědí z generace na generaci. 

Myslivecký spolek Javory sdružuje myslivecké nadšence několika generací. Spolek nese 

jméno po poutním místě, nedalekém kopci, kde se nacházel nedostavěný kostel. 

Obec nemá žádný typicky ženský spolek, ale mnoho žen je členkami Spolku Beneše 

z Blíživy. Tento spolek v čele se svým rychtářem pořádá řadu kulturních akcí, přednášek a výletů 

nejen pro své „zralejší“ členy a členky.  

V únoru 2013 bylo založeno občanské sdružení (dnes již zapsaný spolek) Brdy nad zlato. 

Důvodem založení spolku bylo hlavně zamezení průzkumu a následné těžbě zlata na Petráškově 

hoře u Vacíkova, ale i  v dalších lokalitách, které jsou těžbou zlata ohroženy.  

  V rámci hvožďanské školy působí od roku 1992 Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ 

ve Hvožďanech. Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i 

finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti. Přispívá dětem na školní 

pomůcky, výlety a jiné aktivity. Každoročně pořádá tradiční Rodičovský ples. Finančně se podílí 

na sportovních a kulturních akcích pro děti i rodiče, které zlepšují spolupráci rodičů, žáků a 

pedagogů. Úzce spolupracuje s vedením školy, seznamuje jej s náměty a připomínkami rodičů a 

podílí se na jejich řešení. 
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Dále působí při škole volnočasový klub Třemšín, který je určen pro děti, které nechtějí 

trávit čas doma u počítače, ale chtějí se hýbat a poznávat přírodu.  

V obrazové příloze č. 4 naleznete fotografie z vybraných pořádaných akcí. 

 

2.3 Podpora obce  

Obec Hvožďany je členem Mikroregionu Třemšín. Ten již od roku 2000 vydává 

měsíčník Třemšínské listy, který občany jednotlivých obcí informuje o dění v členských obcích. 

Vydávání měsíčníku v rámci svazku obcí vítáme i z důvodu sdílení informací v rámci našeho 

mikroregionu.  

Obec se prezentuje i na vydaných pohlednicích, které si mohou zájemci zakoupit 

v pokladně OÚ Hvožďany, v místním pohostinství nebo v obchodě. V minulých letech byla obec 

spoluiniciátorem vydání turistické známky č. 1791 Třemšín, který je dominantou našeho kraje.  

Na nedávno vydaných turistických kartách jsou vyobrazeny naše největší  památky kterými jsou 

tvrz a kostel svatého Prokopa.  

V roce 2011 byla vydána brožura k 40. výročí založení TJ Sokol Hvožďany.  V roce 2014 

jsme vydali publikaci o hvožďanském rodáku Mistru Janu Šentygarovi u příležitosti 500. 

výročí jeho narození. V loňském roce v rámci oslav 70. výročí konce II. světové války obec 

vydala publikaci „ Konec II. světové  války na Hvožďansku“. Všechny tyto publikace a brožury 

vydává obec vlastním nákladem. V současné době připravujeme vydání knihy“ Hvožďanyskona 

starých pohlednicích“, kde se objeví 130 nejen historických pohlednic. 

Několikrát jsme přiblížili  život a dobu na Hvožďansku v dobách minulých vydáním 

stolního kalendáře s reprodukcemi starých pohlednic. V roce 2015 jsme naopak vydali stolní 

kalendář ze současnosti, který přiblížil nejen krásy Hvožďanska, ale i zdejší spolkový život.  

Odkaz  budoucím generacím jsme zanechali v časovém pouzdru, které jsme uložili 1. 10. 2013 

do podlahy ve foyeru budovy ZŠ a  může být  otevřeno nejdříve 1. října 2063. 

Obec Hvožďany vede obecní kroniku nepřetržitě od roku 1924, tak abychom mohli předat 

budoucím generacím věrný obraz života na Hvožďansku. V minulých letech jsme pořádali při 

dlouhých zimních večerech čtení ze starých hvožďanských kronik a dokumentů. V roce 2016 jsme 

získali Diplom za vzorné vedení kroniky obce v krajském kole Středočeského kraje. Kresby 

v záhlavích zápisu kroniky  od paní Aleny Smotlachové  představí vždy dominantu jedné místní 

části obce.  

V budově obecního úřadu je umístěna obecní knihovna, která je pobočkou knihovny 

manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Ta v rámci tzv. výměnného knižního fondu 

zajišťuje čtenářům z Hvožďan a okolí dostatečné množství beletrie i naučné literatury nejen pro 

dospělé, ale i pro děti. Knihovna je již deset let vybavena výpůjčním systémem Clavius, díky 

němuž se provoz v knihovně výrazně zrychlil a zmodernizoval. V roce 2010 byla knihovna 

kompletně zrekontruována. V současné době má knihovna zhruba 50 stálých čtenářů, z toho menší 

polovinu tvoří dětští čtenáři. Knihovna má k dispozici dataprojektor a přenosné plátno pro akce,  
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které pořádá v prostorách OÚ. Knihovna má sice omezené prostory, ale díky dobré spolupráci je 

řada akcí pořádána i v prostorách základní a mateřské školy nebo přímo na OÚ.  V průběhu roku 

pořádá knihovna ve spolupráci s obecním úřadem několik hojně navštěvovaných akcí - Noc s 

Andersenem, Pasování předškoláků na prvňáky, Pasování na čtenáře a Halloweenskou noc. 

O naší knihovně by se dalo říci, že je malá, ale šikovná!  

 

3. Aktivity občanů 

 

3.1 Dobrovolná práce občanů  

 

Dobrovolná práce občanů není samozřejmostí, ale poslední dobou se nám začíná v této 

oblasti dařit. Každým rokem přibývá lidí, kteří se prostě chtějí zapojit do dění v obci, není jim 

jedno, kde žijí, a snaží se nám pomoci to mít u nás hezké. Naopak pro spolky jako jsou hasiči a 

sportovci je tato činnost samozřejmostí a  vždy se podílejí na  údržbě  obecního majetku a 

prostranství. Každý rok mají řadu odpracovaných brigádnických hodin, ať už na údržbě svých 

sportovišť nebo techniky. Nicméně v této oblasti máme ještě nějaké rezervy a pořád je co 

zlepšovat.  

3.2 Začlenění dětí a mládeže do života vesnice  

Obec velmi úzce spolupracuje s Mateřskou a Základní školou, a to zejména na společných 

akcích, které pořádáme. Mezi ty již tradiční patří vždy Slavnostní zahájení nového školního 

roku a přivítání nových prvňáčků. Naopak v měsíci červnu společně s paní knihovnicí 

v historických kostýmech  pasujeme naše prvňáčky na čtenáře a  předškoláky na školáky. Se 

žáky 9. ročníku základní školy se slavnostně loučíme v obřadní síni Obecního úřadu, abychom jim 

předali jejich poslední vysvědčení a popřáli jim úspěšný vstup do studentského života. Pravidelně 

děti ze školy docházejí na Obecní úřad v rámci výuky, aby se seznámily s chodem obce a 

obecního úřadu.  

Děti školou povinné mají širokou nabídku v rámci mimoškolních aktivit. V  rámci zájmové 

činnosti mohou navštěvovat celkem jedenáct kroužků, které nabízíme zdarma. Většinu kroužků 

zajišťují učitelé naší školy. Žáci se sportovně vyžijí  na  fotbalovém nebo turistickém kroužku. 

Dále v rámci kroužků  škola rozvíjí u dětí MŠ a mladších žáků dovednosti v anglickém jazyce, u 

starších pak v matematice a českém jazyce, zajišťujeme nápravu SPU. Mezi dětmi je velmi 

oblíbený kroužek stolních her. 

 Škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která 

má ve Hvožďanech již třináct let pobočku a nabízí tři obory – hudební, výtvarný a dramatický. 

Této spolupráce si velmi vážíme, neboť žáci nemusí dojíždět do Rožmitálu pod Třemšínem, ale 

vzdělávají se přímo v naší škole.  

3.3 Péče o vesnickou pospolitost  
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Vesnickou pospolitost se snažíme udržet především podporou spolkové činnosti. Naše 

starší občany zapojujeme do obecního života pořádáním různých kulturních, společenských akcí a 

přednášek. Již několikrát vystupoval školní sbor Rolnička v domě s chráněnými byty např. u 

příležitosti Dni matek. Na čtyřicet našich občanů je členy základní organizace Svazu tělesně 

postižených v Březnici, která pravidelně pro své členy pořádá rekondiční pobyty a nabízí zájezdy 

za kulturou do divadel a muzeí.  

3.4 Spolupráce s občany 

V posledních čtyřech letech proběhla dvě dotazníková šetření, která sloužila jako podklad 

pro tvorbu „PRO Hvožďany“  a pro tvorbu Strategie CLLD MAS Podbrdsko. Výstupy z těchto 

dotazníků jsou pro vedení obce velmi přínosné. Data z dotazníků vnímáme jako velmi cenná pro 

další práci zastupitelstva. 

Každoročně představitelé obce navštěvují veřejné schůze v jednotlivých místních částech, 

pravidelně jsou zváni a také se účastní výročních schůzí místních spolků. Obec se zdejšími spolky 

aktivně spolupracuje a finančně je podporuje, neboť považuje jejich činnost  za velmi důležitou a 

v životě obce za klíčovou či přímo nepostradatelnou.  

 

4. Podnikání 

  
V současnosti na celém správním území obce Hvožďany zemědělsky hospodaří několik 

zemědělských subjektů, z nichž  největší je Výrobně obchodní družstvo se sídlem ve 

Hvožďanech. Obec Hvožďany má s družstvem dobrou spolupráci v řadě oblastí, zejména v oblasti 

zimní údržby komunikací, půjčování techniky. VOD Hvožďany nabízí podporu místním spolkům 

formou brigád, které jsou finančně ohodnoceny. 

Dále v místě  působí několik drobných zemědělců  se kterými spolupracuje obec také. Mezi 

mladé farmáře patří nepochybně ve Vacíkově Farma Vacícow (čti Vacíkov)  pana Tomáše 

Krejčího a jeho ženy. Farma v roce 2008 začala hospodařit na 6 ha luk, dnes mají propachtováno 

na 90 ha zemědělských pozemků. Tento mladý zemědělec  spolupracuje s obcí. Farma Vacícow 

pořádá s  hasičským sborem každý rok brigády. Jak už je dobrým zvykem, farma dodá hasičům 

techniku a oni jako službu pomohou během roku sesbírat kámen na polích. Letos při přípravě 

pastvin pro dobytek pomáhali i sportovci.  Farma jim jako poděkování na oplátku věnuje prase, 

které se upeče při příležitosti pálení čarodějnic.  

  V obci se nachází několik drobných podnikatelů a provozovny živnostníků v oblasti služeb 

např. kadeřnictví, autoklempířství apod.  Z dalších podnikatelských činností jsou to zpravidla 

stavební práce – jako zemní práce, zednické práce, pokrývačství, ale i elektromontáže a 

opravárenství. Mezi výrazné zaměstnavatele patří již zmiňované VOD Hvožďany, dále Základní a 

Mateřská škola a v neposlední řadě samotná Obec Hvožďany. Obec každoročně vytvoří 6 - 8  

pracovních míst z programu podpory veřejně prospěšných prací z dotace Úřadu práce. V letošním 
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roce se přihlásila i projektu zajišťování Veřejné služby. V obci Pozdyni 25  let působí truhlářství 

Šindelář, které se specializuje na výrobu dřevěného nábytku z masivu. Další živnostenské profese 

souvisí s lesním hospodářstvím. V regionu je znát absence velkého zaměstnavatele a je zde velké 

procento sezónních zaměstnání.  Řada podnikatelských subjektů a živnostníků sponzorsky 

podporuje naše kulturní a společenské akce pro veřejnost, zejména pro děti. 

Obec Hvožďany vlastní lesy a sama hospodaří  na 229 ha pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Lesní pozemky se nacházejí  na pěti katastrálních území (Hvožďany, Pozdyně, 

Leletice, Roželov a Vacíkov).  V trvalém pracovním poměru zaměstnáváme lesníka, v sezóně 

zpravidla zaměstnáváme dělnice na pěstební činnosti. . Ostatní práce zadáváme dodavatelsky u 

živnostníků v obci.  Odbornou správu obecních lesů nám vykonávají  Lesy ČR ,s. p.,  Polesí 

Vacíkov. Náš lesní hospodářský celek Obecní lesy Hvožďany  leží v přírodních lesních oblastech: 

Brdská vrchovina (28 ha) a  Středočeská pahorkatina (198 ha). Jedná se o lesy hospodářské. 

Zastoupení dřevin: smrk ztepilý 56%, borovice lesní 11%, modřín opadavý 8%, olše lepkavá 6%, 

buk lesní 5%, ostatní 14%. Při hospodaření v prvcích Územního systému ekologické stability 

uplatňujeme podrostní způsob hospodaření, bez rozsáhlých holých sečí. Dřevinná skladba se 

postupně přizpůsobuje přirozené dřevinné skladbě – zvýšení podílu listnáčů. 

Za zmínku stojí spolupráce základní školy s Lesy ČR, kdy v minulosti byly uskutečněny 

akce –  tzv. lesní pedagogiky. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“. Tyto akce se ze 

strany dětí ZŠ setkaly s velkým ohlasem a bude se v nich i nadále  pokračovat.  

Obec Hvožďany je  členem MAS Podbrdsko a tudíž i  součástí území MAS. Podnikatelé i 

spolky již mají možnost čerpat dotační prostředky na své aktivity  v souladu se schválenou 

Strategií MAS. 

5.  Péče o stavební fond a obraz vesnice  

 

5.1 Péče o historickou zástavbu 

Zejména v dnešní moderní a přetechnizované době si čím dál více uvědomujeme potřebu 

zachovat historickou podobu a ráz v našich obcích pro budoucí generace. Je potřeba říci, že 

v posledních letech i naše zastupitelstvo zohlednilo hledisko  potřeby financování  památek, 

historických budov  a dalších drobných sakrálních staveb v obci. Obec v rámci svých 

rozpočtových možností  pravidelně věnuje finance na péči o památky. Opakovaně podáváme 

žádosti do různých dotačních programů. Ne, vždy jsme úspěšní, ale o to jsme vytrvalejší!!  Obec 

se finančně podílela na opravách kostela a kostelní zdi, a to ve spolupráci  s Římskokatolickou  

farností ve Hvožďanech.   

V roce 2009 obec odkoupila od soukromých vlastníků památkově chráněnou budovu 

špejcharu, která navazuje na gotickou tvrz. V současné době má obec zpracovanou projektovou 

dokumentaci na statické zajištění špejcharu a opravu krovu a výměnu střešní krytiny. V lednu 

2016 byla budova špejcharu staticky zajištěna z finanční dotace z havarijního programu  
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Ministerstva kultury. Letos bychom chtěli vyměnit střešní krytinu na části špejcharu. V minulých 

letech jsme investovali finance do kompletní opravy střechy Tvrze čp. 6, kam se podařilo navrátit 

původní obloukové vikýře  tzv. „volská oka“ a kompletně  vyměnit dřevěná  okna a dveře.  

Naše pozornost patří i dalším zajímavým objektům jako jsou například kapličky. Na 

podzim roku 2015, byla úspěšně opravena kaplička v Pozdyni. V letošním roce  proběhne 

kompletní oprava kapličky ve Vacíkově, V posledních letech se snažíme i v rámci našich 

finančních možností obnovovat „křížky“ a „boží muka“, které neodmyslitelně patří  do našeho 

prostředí. Jako samozřejmost bereme i péči o pomníky obětem obou světových válek. Pomníky 

byly v letech 2011 – 2015 kompletně opraveny v celkových nákladech  cca 250.000,- Kč 

z rozpočtu obce. K pomníkům se váže i jedna naše zvláštnost. Ve Hvožďanech máme dva 

pomníky padlým v první světové válce. Jeden je nedaleko kostela a druhý přímo na návsi. Je to 

důsledek doby bezprostředně po vzniku samostatného Československa, kdy se část místních 

obyvatel vymezila proti katolické církvi a prosadila si vlastní „republikánský“ pomník.  

V obci se nachází tři stavby, které jsou zapsány v rejstříku kulturních památek: Kostel   

Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa včetně kostelní zdi, hvožďanská fara a již zmiňovaná 

gotická Tvrz čp. 6 se špejcharem.  

V obci se nachází i několik velmi starých stavení,  např. mlýn čp. 5, kde obec  prozatím 

vlastní id ½ nemovitosti. V současné době jednáme  koupi druhé poloviny o jehož  koupi a 

renovaci jsme projevili zájem. 

 Zajímavosti Hvožďanska naleznete na fotografiích v příloze č. 5. 

 

5.2  Soulad v zástavbě 

Všechny obce, které máme ve správním území si vcelku uchovaly svůj vesnický ráz. 

Pozdyňská  náves s kapličkou postavenou v jihočeském selském baroku je toho příkladem.  

 

5.3  Nová zástavba  

Nová výstavba ve všech částech obce je povolována od  roku 2012  v souladu s platným 

Územním plánem Obce Hvožďany.  

V roce 2008 obec dokončila výstavbu domu s 25 chráněnými byty pro seniory, který je 

šetrně umístěn  v blízkosti ostatních bytových domů a obklopen zelení.  Další nový stavební počin 

obce pochází roku 2012, kdy obec postavila nové fotbalové kabiny pro sportovce na místním 

fotbalovém hřišti.  

Jinak se v současné době snažíme stávající obecní objekty postupně rekonstruovat, 

modernizovat a snižovat energetické ztráty na budovách. V roce 2013 jsme uskutečnili náročný 

projekt „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Hvožďany“, kdy došlo k výměně 

nevyhovujícího zdroje tepla za topení pomocí tepelných čerpadel systému země – voda. Během 

projektu bylo vyhloubeno 20 stometrových geotermálních vrtů ze kterých vytápíme celý areál MŠ, 
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ZŠ a tělocvičny. Dále v rámci projektu byla kompletně zateplena budova školky, vyměněna okna 

a vyměněn otopný systém ve všech budovách.   

Máme připravený projekt na výstavbu nového multifukčního hřiště ve Hvožďanech. Tento 

projekt jednak řeší samotné multifunkční hřiště s využitím několika sportů, ale i  běžecký okruh a  

vybudování zázemí ro sportovce a návštěvníky, bohužel hledáme zdroje financování.  

Obec má k dispozici pouze omezené množství pozemků určených k výstavbě nových 

rodinných domů. De facto ve Hvožďanech obec disponuje pouze pozemky v lokalitě „Panské 

zahrady“, kde musíme nechat zpracovat zastavovací studii. 

5.4 Organizační opatření 

Při obci není od 1. 1. 2007 zřízena stavební komise. Obec se k jednotlivým stavebním 

záměrům vyjadřuje. V  jednotlivých částech obce  jsou k jednání přizváni zastupitelé z dané části. 

Nové stavby musí být vždy v souladu s platným územním plánem. Obec v případě pochyb nebo 

nedostatku informací žádá o radu či konzultaci Stavební úřad v Březnici.  Obec se se zapojila do 

projektu MMR na řešení územní studie veřejného prostranství v obci.  

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory 

energií 

 

6.1  Stav občanské vybavenosti  

Obec je zřizovatelem mateřské a základní školy. Zastupitelstvo obce vnímá naší školu 

jako prioritu obce pro  další její  rozvoj.  V areálu školy se nachází i tělocvična,  dvě venkovní 

dětská  hřiště,  malé sportoviště  a nově i školní pěstitelská zahrada.   

Pro děti jsou dále ve Hvožďanech a na Mýtech k dispozici dětská hřiště.  Ve Hvožďanech 

je zřízeno také moderní fotbalový areál s novými kabinami a závlahovým systémem, který 

využívají děti i dospělí. Na Mýtech se nachází tenisové kurty a nohejbalové hřiště se zázemím 

pro sportovce a ve Vacíkově mají obyvatelé postavené hřiště na nohejbal s volnočasovým 

zázemím. 

Ve Hvožďanech a Leleticích jsou dva kulturní domy. Hvožďany disponují kulturním 

domem se sálem pro 400 lidí, hospodou a spolkovnou. Tento kulturní dům se snažíme postupně 

opravovat, rekonstrukcí prošla sociální zařízení, vyměnila se okna a postupně jej vybavujeme 

novým nábytkem. V Leleticích je kulturní dům s kapacitou 150 míst, byl renovován svépomocí 

před 2 lety. 

Ve Hvožďanech se nachází kostel, kde se konají pravidelné nedělní bohoslužby. Ke 

kostelu přiléhá hřbitov, který je ve správě  obce. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností 

Hvožďany se obec podílí na opravách kostelní zdi.  Náves v Pozdyni a ve Vacíkově zdobí krásné 

kaple.  
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V částech obce Leletice, Vacíkov a Roželov se nachází hasičská zbrojnice.  „Klub“ pro 

hasiče, jako místo setkávání funguje v Leleticích a v Roželově.  

V budově obecního úřadu je zřízena obecní knihovna, která je vybavena knihovnickým 

systémem  Clavius a je zde k dispozici  „Internet  pro veřejnost“.   

Obec má vlastní bytový fond o velkosti 19 bytů, od roku 2008 je ve Hvožďanech 

v provozu dům s 25 chráněnými byty pro seniory. V obci je k dispozici Zdravotní středisko 

s ordinací praktického lékaře pro dospělé, zubní ordinace a ordinace dětského praktického lékaře. 

Zdravotní středisko má moderní zrekonstruovaný interiér, který jsme svépomocí zrekonstruovali 

před 5 lety.  

V obci se nachází dva obchody, pošta, čerpací stanice pohonných hmot a 2 pohostinství 

z toho jedno sezonní u koupaliště tzv. Vagon. Ve Vacíkově funguje restaurace u Lišáka, 

v Pozdyni je spojena hospůdka V Ďolíčku s krámkem se smíšeným zbožím. Služby pro občany 

rozšiřují každý čtvrtek pojízdné řeznictví a drobní prodejci.  

 

6.2  Inženýrské sítě 

V roce 2006 byla dokončena stavba ČOV a vodovodu ve Hvožďanech. Obec má v majetku  

tři vodovody  včetně úpraven vod  v různých částech obce (Roželov, Hvožďany, Vacíkov              

a Leletice). Obec si vodní hospodářství sama provozuje pod dohledem oprávněné osoby Vak 

Beroun. V roce 2010 byl uskutečněn projekt na intenzifikaci ČOV ve Hvožďanech. Připravujeme 

pravidla pro poskytování dotace pro občany na pořízení domácích čistíren odpadních vod, s tím, 

že obec by na základě  vyhlášeného programu financovala ze svého rozpočtu podporu výstavby 

těhto individuálních ČOV.  

 

6.3  Odpadové hospodářství  

Systém s nakládání s odpady v obci je upraven obecně závaznou vyhláškou. Místní 

poplatek za svoz odpadu není stanoven, ale úhrada je formou nákupu ročních známek nebo 

známek za jednotlivé svozy.  V minulosti jsme již několikrát zvažovali přechod na místní 

poplatky, ale vzhledem k tomu, že na Hvožďansku úspěšně třídíme odpad, tak bychom přechod 

na poplatek za občana vnímali jako velký krok zpět. Do systému třídění je aktivně zapojena i naše 

ZŠ v rámci recyklohraní, kde dosahují vysoce hodnocených umístění.   

Svoz komunálního a nebezpečného odpadu je zajištěn smluvní firmou a do systému svozu 

odpadu jsou zapojení i podnikatelé. Na třídění odpadu v obci je kladen velký důraz. V každé části 

obce jsou umístěny kontejnery na bílé a barevné sklo. Třídění plastů probíhá do barevných pytlů, 

které jsou několikrát ročně sváženy obcí nebo je mohou občané odložit na sběrné místo ve 

Hvožďanech.  Obec nemá vlastní sběrný dvůr, ale pro občany nabízí zdarma odvoz 

velkoobjemového odpadu minimálně 1x do roka. Již tradičně  koncem dubna probíhá v naší škole 

Den země , kdy naši školáci vyrazí do přírody  na jarní úklid. Letos jsme zažádali z OPŽP na 



 

      

  Obec Hvožďany 

 
 

16 
 

dotaci na velkokapacitní štěpkovač,  traktorový kontejnerový nosič a  domácí kompostéry. Tímto 

vybavením bychom rádi zvýšili efektivitu třídění BRKa.  

 

6.4  Úspory energií 

Obec se k otázce úspory energií staví již řadu let aktivně. Již  při výstavbě domu s 

chráněnými byty, v  roce 2008, byla použita technologie ekologického vytápění - tepelná čerpadla 

s kombinací solárních kolektorů pro ohřev teplé vody. Dalším  významným  eko - počinem bylo 

vybudování 20 geotermálních vrtů na vytápění areálu základní a mateřské školy. Průběžně se 

snažíme obecní budovy zateplovat, dochází k výměně oken. Obec plánuje do budoucna v tomto 

trendu pokračovat. Letos provedeme výměnu zdroje tepla v komplexu budov KD. Na podzim 

bude osazeno tepelné čerpadlo, které bude vytápět budovu obecního úřadu.  

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň 

v obci 

 
Obec se v loňském roce zapojila přes ORP Příbram  do projektu na vypracování územní 

studie veřejných prostranství v jednotlivých částech obce. Disponujeme zpracovanou studií na 

prostranství ve Hvožďanech, která má řešit nejen prostor centrální návsi. Bráníme se masívnímu 

kácení letitých listnatých stromů a jdeme raději cestou prořezů pod odborným dohledem 

dendrologa. V roce 2012 byla zcela zásadně ošetřena památná lípa u kostela a v roce 2014  dnes 

již památná lípa ve Vacíkově. V letech 2014 a 2015 jsme provedli zásadní opravy pomníků 

padlých ve všech částech obce včetně nové okrasné výsadby. Nový betonový mobiliář je 

průběžně umísťován na prostranství ve všech částech obce od roku 2009.  Jako velmi praktický 

nápad se ukázalo umístění čtyř kusů zastřešeným  dřevěných odpočívadel v přírodě. Obec ve 

svém rozpočtu má stanovenou nemalou částku na pravidelnou údržbu zeleně a pravidelně 

investuje do svých strojů a zařízení. Údržbu zeleně včetně travních ploch provádí  obec se svými 

provozními zaměstnanci ve všech místních částech.. V jarních měsících v okolních obcích 

pomáhají občané.  Dále se podílíme na údržbě drobných toků v součinnosti s jejich správcem. 

Obec má ve vlastnictví několik rybníků o které se stará. V současné době  probíhaí přípravné 

práce na obnovu rybníka Kalisťák ve Hvožďanech, která proběhne na podzim 2017 - jaro 2018. 

Projektová dokumentace na rekonstrukci požární nádrže je před dokončením. Na řadu přijdou 

revitalizace i dalších vodních děl v obci. 

Klademe velký důraz na čistotu v obci, údržbu zeleně a sezonní výsadbu. Právě vzhled 

obce a  péče o veřejnou zeleň byla jednou z velmi kladně hodnocených  oblastí v rámci 

vyhodnocení dotazníkového šetření pro tvoru „PRO Hvožďany“.  

Obec má ve správě hřbitov, který se nachází u kostela. Nyí jsme zažádali naší farnost o 

převod „starého“ hřbitova do vlastnicví obce. O hřbitov se pečlivě staráme. Zajišťujeme zejména 
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sekání trávy, opravu a renovaci drobných staveb na hřbitově a plotů, udržujeme dřeviny, 

zajišťujeme odvoz odpadu na skládku a odvoz tříděného odpadu.  

V roce 2015  byla  kompletně opravena kaple na pozdyňské návsi včetně zvelebení jejího 

okolí a vysazení nové zeleně. Na podzim roku 2011 byla odborně ošetřena památná lípa u kostela 

ve Hvožďanech. 

Finančně podporujeme Centrum ochrany fauny v Hrachově. Základní a mateřská škola 

dlouhodobě spolupracuje  v rámci výukových projektů s tímto  centrem.   

 

8. Péče o krajinu 

  
Hvožďansko se nachází v malebné krajině  na úpatí jihozápadních Brd. Je zde velké 

množství lesů a zároveň směrem k jihu se krajina otevírá a oživuje ji  množství rybníků  

Nový územní plán obce řešil i lokality, které jsou ohroženy erozí půdy.  V této 

problematice obec spolupracuje i s Českým pozemkovým úřadem. Byly vytipovány ohrožené 

lokality.  V rámci řešení komplexní pozemkové úpravy na k. ú. Roželov a byla navržena řešení 

např. suchými poldry, vhodnou skladbou zemědělských kultur nebo zatravněním. 

Obec se snaží udržovat polní cesty a účelové komunikace v lesních porostech nebo podél 

nich.  

Na našem území se nachází několik evropsky významných lokalit (EVL)  soustavy Natura 

2000. Na  leletickém a vacíkovském katastru se rozkládá přírodní památka a zároveň  EVL Velký 

Raputovský rybník. Na rozhraní vacíkovského a roželovského katastru EVL Závišinský potok,  a 

na pozdyňském a hvožďanském katastru EVL rybník Vočert a Laz, které jsou zároveň vyhlášeny 

přírodní památkou. Část území  Roželova a Vacíkova jsou součástí nové CHKO Brdy. Část 

katastrů Hvožďany, Leletice, Vacíkov a Roželov jsou začleněny do Přírodního parku Třemšín. 

Ochranu našeho životního prostředí a péče o krajinu  považujeme za samozřejmost. Obyvatelé 

Hvožďanska zdejší krajinu vnímají jako obrovskou devizu.  

Obec se aktivně zapojuje do různých ekologických  projektů, jako je tvorba biologických 

tůní. V posledních několika letech jsme jich vybudovali deset. Tyto záměry jsou pečlivě 

konzultovány a realizovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR  nebo Mgr. Davidem 

Fischerem zoologem Hornického muzea v Příbrami. 

Obec Hvožďany nezapomíná ani na obnovu prvků kulturní paměti  krajiny.  Během 

posledních let byla  obnoven řada křížků  podél cest a ve vesnicích.  V roce 2013 byl obnoven 

z iniciativy spolku Brdy nad zlato a za podpory obce Bartoňův kříž u loveckého zámečku ve 

Vacíkově. Pravidelná péče o zeleň, solitérní dřeviny a stromořadí je pro obec samozřejmostí. 
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9. Připravované záměry 

 
Obec Hvožďany  je připravena realizovat tyto projekty: 

•  

• Vacíkov - oprava kaple, termín realizace: červen - srpen 2017, celkové náklady: 500 000 

Kč, vlastní zdroje 

• Hvožďany - obnova rybníku Kalisťák,  termín realizace říjen 2017 - březen 2018, 

celkové náklady: 3 mil. Kč, dotace MZE  

• Hvožďany - multifunkční hřiště - předpokládaný termín realizace 2016 - 2018, celkové 

náklady 12 mil. Kč 

• Hvožďany - oprava kapličky na Javory - předpokládaný termín srpen 2017, celkové 

náklady: 250 000  Kč  

• Tvrz Hvožďany - výměna střešní krytiny na špejcharu,  termín realizace: 2017 - 2018, 

celkové náklady 3 mil. Kč (1. Etapa - 500m2 střechy  - srpen 2017) 

• Výstavba chodníku podél komunikace II/176 v obci, předpokládaný termín realizace 

2018 - 2019, celkové náklady 1,5 mil. Kč 

• Hvožďany - oprava hasičské zbrojnice, předpokládaný termín realizace: srpen 2017 - 

prosinec 2017, celkové náklady stavby: 900 000 Kč  

• Hvožďany - oprava místní komunikace pod kostelem I. , II. a III. Etapa-  

předpokládaný termín realizace všech etap do roku 2020, celkové náklady: 3 mil. Kč 

• Hvožďany - vybudování komunitního centra, předpokládaný termín realizace: říjen 

2017 - březen 2018, celkové náklady: 1,9 mil. Kč  

• Hvožďany - pořízení CAS 20 pro jednotku JPOIII, předpokládaný termín realizace: 

květen 2018, celkové náklady: 5,5 mil. Kč 

•  

Výše uvedené akce jsou projektově zpracovány, územně či stavebně projednány 

 

Realizace projektů je závislá na tom jaké dotace budou v následujícím období vypsány a 

v takovém pořadí budou realizovány. 

Tyto akce máme pouze záměrem a rádi bychom pokračovali v přípravě PD: 

• Výstavba nové kotelny pro zdravotní středisko a  bytový fond ve Tvrzi 

• Oprava vodojemů 

• Rozšíření zdrojů pitné vody 

• Rekonstrukce sociální zařízení v tělocvičně ZŠ 

• Revitalizace prostranství kolem špejcharu 

• Obnova historického budovy  mlýna v čp. 5 ve Hvožďanech  
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10. Informační  technologie v obci 

 
Obec má plně funkční webové stránky na adrese www.hvozdany.cz, které jsou redakčně 

propojeny s webovými stránkami Mikroregionu Třemšín, MAS Podbrdsko a novým informačním 

portálem www.podbrdskeinfo.cz. Na webových stránkách zveřejňujeme nejen informace a 

dokumenty dané zákonem, ale i veškeré aktuality o dění  v obci.  Máme zde zřízenou i  

zjednodušenou verzi pro seniory, tak aby se neztratili v záplavě informací. Mají zde jednoduché 

piktogramy, podle kterých se snadněji orientují v obecním webu. Je zde i rozsáhlá fotogalerie 

z akcí. Obecní webové stránky v lednu 2017 dostaly nový look, v nejbližších dnech bude spuštěn i 

mobilní aplikace k našim webových stránkám. Samozřejmostí je mobilní verze našich 

internetových stránek.  

Na budově obecního úřadu je volně přístupná úřední kamenná deska.  Ve všech částech  

obce je funkční obecní rozhlas. Hlášení rozhlasu zasíláme občanům také formou sms  pomocí 

GSM brány.  

Obec Hvožďany společně se členskými obcemi Mikroregionu Třemšín již  19 let  vydávají 

Třemšínské listy, které vychází jako měsíčník. Výtisk obdrží zdarma všichni občané Hvožďanska 

do svých schránek.  

V roce 2008 bylo zřízeno na OÚ pracoviště Czechpoint, kde mohou občané v místě žádat 

o různé výpisy z rejstříků apod.  

V 2016 roce byla provedena kompletní rekonstrukce datové sítě v budově OÚ. Včetně vybudování 

nového datového úložiště.  

Všechny části obce jsou pokryty vysokorychlostním internetem, který zajišťuje regionální 

provozovatel.  

 

Vedení obce si zakládá na pravidelném a otevřeném informování veřejnosti o dění v obci. 

 

 

11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova 

 
A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu 

„Oprava kaple v Pozdyni „ 

Na podzim roku 2015 byla provedena kompletní oprava kapličky v Pozdyni, která byla 

provedena na základě vypracované projektové dokumentace. I když kaple není zapsána v rejstříku 

kulturních památek, byl rozsah a návrh oprav konzultován s odborem památkové péče Města 

Příbram. Stavba byla spolufinancována z dotace MMR  - Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul č. 4 a z rozpočtu obce.  

http://www.hvozdany.cz/
http://www./
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Kaple pochází ze začátku 18. století a je  postavena ve stylu jihočeského selského baroka, je 

nejstarší kaplí v okolí. Kaplička se nachází pozdyňské návsi, která je  přirozeným místem 

setkávání místních obyvatel. Na základě besedy s místními pozdyňskými občany byla nahrazena 

pamětní deska obětem světových válek , která byla původně umístěna nad vchodem kaple,  novým 

pomníkem obětem I. a II. světové války. Nový pomník je osazen z boční strany  kaple. Pomník 

tvoří  velký žulový neopracovaný kámen  se jmény všech obětí a je důstojnou památkou na padlé 

Pozdyňské občany.  

V rámci oprav kaple byla provedena kompletní oprava venkovních omítek, dále k omezení 

vlivu vlhkosti byla odstraněna betonová obruba lemující patu zdiva, Z vnější strany byla odkopána   

obvodová konstrukce stěn i  do hloubky  a vytvořena drenáž. U terénu byl  nově proveden 

okapový chodníček ze žulových kostek  se spádem od objektu. 

Vnější omítka bude odstraněna v celém rozsahu a provedena nově v původním členění. 

Konstrukce krovu byla impregnována bezbarvým nástřikem proti plísním, houbám a 

dřevokaznému hmyzu Krov byl kompletně nově nalaťován a opatřen krytinou z keramických 

tašek – Bobrovek. Dřevěná zvonička ukončená žerdí s makovičkou byla opatřena novým nátěrem 

kovové vrchní části. Veškerá lemování a klempířské prvky byla provedeny z mědi. Dřevěná část 

báně tvořená dřevěným šindelem byla pečlivě opravena a některé šindele byly vyměněny. Na 

žerdi s makovičkou byl pravděpodobně umístěn křížek, který byl v rámci prací doplněn. 

Vzhledem k špatnému stavu vstupních dveří do kaple, bylo odstoupeno od opravy a bylo byla 

osazena replika  původních dveří. Kamenná podezdívka ohraničující vstup do kapličky byla silně 

narušena kořeny a kmeny přilehajících vzrostlých stromů. Stromy jsme zachovali avšak dendrolog 

provedl odborné řezy.  Tarásky z žuly byly rozebrány a nově poskládány s  tím, že byl vynechán  

pro další růst stromů.   

Kaplička oblékla nový kabát, který si vybrali sami pozdyňští, z několika barevných studií.  

Do výklenku nad vchod do kaple byla nově nainstalována Panna Marie.  

V sobotu 21. 11. 2015  proběhl obřad svěcení kaple, která byla zasvěcena Panně Marii 

Jerusalémské.  

 

 

 

 

 

Za obec Hvožďany sepsala Markéta Balková, starostka obce, v. r.  
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