Zpravodaj č.2 zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 16.4. 2012
Vážení občané,

V tomto čísle obecního zpravodaje bychom Vás chtěli informovat o akcích a krocích
zastupitelstva obce připravovaných na nejbližší měsíce. Jedná se především o stavební
úpravy menšího rozsahu a kulturní či společenské události. Zastupitelstvo věří, že se
většina z Vás připojí a aktivně se zúčastní.
1) Informace z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednalo tyto záležitosti:

• Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu obce, neboť platnost stávajícího
končí v roce 2013. Zastupitelstvo doporučilo zpracovateli zapracovat především
posílení stávajícího vodovodního řádu ve správě VaK Beroun, rozšíření
kanalizace na povrchovou vodu,zpevnění dalších místních komunikací
asfaltoživičným povrchem a zachování plánu další zástavby v rozsahu stávajícího
ÚP.
• Byl schválen závěrečný účet obce a zpráva auditora o provedené finanční
kontrole – bez výhrad.
• Bylo schváleno zhotovení praporu a znaku obce

• Byl odsouhlasen plán konkrétních stavebních akcí v roce 2012: úprava cesty
k domu paní Paškové včetně odvodnění do stávajícího trativodu, zpevnění cesty
od parcely manželů Matějkových k rozcestí ke Kořínkům,zhotovení 2 ks
informačních tabulí, dokončení oplocení obecního pozemku kolem skladiště,
pořízení pískoviště na dětské hřiště, úprava veřejného prostranství kolem
budovy obecního úřadu, zhotovení plotu kolem požární zbrojnice. Dále budou
realizovány akce financované za přispění dotací.
2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví

V měsíci dubnu
Pan Dezider Petrikovič

Paní Růžena Kubrichtová
Pan František Nezbeda

V měsíci květnu
Paní Božena Voříšková
V měsíci červnu
Paní Marie Houbová
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Zastupitelstvo přeje všem jubilantům pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti do
dalších let.
3)Splatnost místních poplatků

Upozorňujeme občany že do 31.5. 2012 je podle platných obecně závazných
vyhlášek nutné uhradit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů.
Poplatek za komunální odpad činí stejně jako loni 500,- Kč za osobu a rok, platí
nejvýše 4 osoby za objekt. U rekreačních objektů se platí 500,-Kč na rok bez
ohledu na počet osob.

Poplatek ze psů činí 50,- Kč za 1 psa. Poplatky je možné hradit v úředních
hodinách (Po a Čt – od 18.00 do 20.00 hodin). Splatnost poplatků je do 31.května
2012.
3) Svoz velkoobjemového odpadu

Chcete se po zimě zbavit starých koberců, matrací, textilu, obuvi,
nábytku a podobně? Využijte kontejneru na velkoobjemový odpad,
který bude přistaven v pátek 4.května 2012 od 7.00 do 15. 00hodin
u hasičovny.(Firma AVE nenodlá na katastru naší obce ponechat kontejner
přes noc z důvodů časté krádeže kontejnerů- viz u hřbitova)

4) Pozvánky
Pálení čarodějnic- letos se uskuteční v režii hasičů a mládeže opět na Čihadle,
v pondělí 30.4. 2012. Zapálení hranice proběhne kolem 20.00 hodin. Pořadatelé
zvou všechny občany k účasti na této tradiční akci.
Zveme všechny děti –od 18. 00 hodin ČARODĚJNICKÝ VÍCEBOJ - HRY, SOUTĚŽE A
OPÉKÁNÍ VUŘTŮ. Kostýmy čarodějnic, kouzelníků a hejkalů vítány !!!!!!!!

Pietní akt
Ve středu 9. května 2012 se bude konat na hřbitově v Mrtníku od 18.00 hodin vzpomínkové
setkání při příležitosti 67. výročí Osvobození a ukončení 2. Světové války. Zastupitelstva obcí
Hvozdec, Chaloupky a Komárov Vás zvou k účasti.
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Staročeské máje ve Hvozdci
V sobotu 12.května 2012 se ve
Staročeské máje.

Hvozdci a Mrtníku

budou konat

Program: 13.00 – průvod v Mrtníku
14.00- průvod ve Hvozdci
16.30- odchod pro májovnici
17.00- Česká beseda u Hasičovny
20.00- Taneční zábava ,hraje J .Hejtmánek a spol.
6) Požadavek Zastupitelstva obce Hvozdec

Vážení občané,

v poslední době se stalo zejména ve Hvozdci módní záležitostí umístit na veřejné prostranství v blízkosti
domů či plotů velké balvany. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o veřejné prostranství v majetku obce
a navíc v blízkosti veřejných komunikací, je toto počínání nepřípustné, zejména z hlediska dodržení
bezpečnosti v dopravě. Pokud by došlo o takto umístěný kámen k újmě na zdraví či majetku, jako majitel
by byla odpovědná obec, která tam ovšem balvan neumístila………Prosíme Vás o pochopení této situace a o
odstranění těchto kamenů, které do blízkosti komunikací nepatří.
7)Ocenění
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří po zimě provedli úklid posypu a veřejných ploch, a tím
se svým přístupem podílejí na hezkém vzhledu obce a na udržování pořádku a čistoty.

8) Informace o přidělených dotacích

V listopadu 2011 místostarostka Květa Křivánková podala 2 žádosti o dotace z dotačního programu
Krajského úřadu Středočeského kraje. V závěru měsíce března jsme obrželi informaci, že žádosti byly
Zastupitelstvem Středočeského kraje schváleny. Jedná se o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst na
rekonstrukci veřejného rozhlasu ve Hvozdci a Mrtníku ve výši 159 828 Kč,- a o dotaci na opravu
barokního sloupku s kapličkou v Mrtníku ve výši 38 000,- Kč ( z Fondu kultury a obnovy památek, oblast
podpory Obnova drobných kulturních památek).O třetí dotaci z Krajského úřadu požádal SDH Hvozdec z
Fondu kultury a obnovy památek,,oblast podpory Podpora kultury,historických akcí a slavností. Byla
schválena ve výši 20.000 Kč. Tato dotace bude použita na zajištění oslav 110 .výročí založení SDH a
Setkání rodáků Hvozdce a Mrtníka dne 8. září 2012.
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Výhodou těchto dotací je, že žadatel(obec, SDH) se podílí 5% nákladů, 95% hradí poskytovatel dotace,
ovšem za dodržení předem stanovených podmínek.

8) Noc kostelů

Se zajímavým projektem přišel farář zdejší farnosti, pan Stefan Vojdyla.

1.června 2012 se ve zdejším kostele Narození Panny Marie v Mrtníku uskuteční Noc kostelů.
Program:

19.00- komentovaná prohlídka kostela
19.30- Kreslení pro děti

20.00- přednáška Vývoj mikroregionů a farnosti při kostele NPM v Mrtníce,profánní a sakrální
život místních obyvatel
21.00-Koncert duchovní hudby
21.45- Společná motlitba

Věřím, že si z bohaté nabídky vyberete . Přeji všem hezké jaro a doufám, že se na některých veřejných a
kulturních akcích uvidíme.
Zpracovala: Marie Ernestová
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