Zpravodaj č. 3 zastupitelstva obce
Hvozdec ze dne 23.6. 2013
Vážení občané,
protože letní měsíce poskytují optimální podmínky pro stavební činnost , pobyt venku i
sportovně- společenské akce, chtěli bychom Vás informovat o dění v obci během léta a o
záměrech obecního zastupitelstva. Mnohé z Vás čeká zasloužená dovolená,a proto Vám
přejeme její příjemné prožití a mnoho letní pohody (pokud ji od letošního počasí můžeme
očekávat). přáním zastupitelstva je i to, abychom se všichni společně setkali i na některé z
plánovaných společensko-sportovních akcí a i nadále rozvíjeli příznivé sousedské vztahy, jež
naši vesničku odlišují od nicneříkající atmosféry satelitních městeček, kde obyvatelé buď
pobývají v zaměstnání nebo se před sebou ukrývají za vysokými zdmi svých vyzděných plotů a
jejich děti se světem komunikují přes počítač. Měli bychom se všichni snažit, abychom takhle
nedopadli.

1) Zájezd Klubu žen
Klub žen ve Hvozdci připomíná všem přihlášeným účastníkům zájezdu, že v sobotu 29.6. 2013
se odjíždí v 8.00 hodin od autobusové zastávky. Jedeme po trase : zámek
Radíč(Sedlčany),pivovar Vítek z Prčice a skanzen Vysoký Chlumec. Vstupné se pohybuje od
30,- do 60,-Kč. V Prčici je počítáno s obědem a kromě prohlídky i posezením v pivovarské
restauraci. Návrat mezi 17. –18. hodinou.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci červenci

V měsíci srpnu:

•

Paní Olga Abrhamová

Paní Věra Jonáková

•

Pan Ján Machálek

Paní Dana Vyštejnová

V měsíci září
•

Pan František Fraitág

•

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody
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do dalších let.

•

3) Odložený dětský den

Vzhledem k velmi nepříznivým červnovým víkendům jsme byli nuceni odložit pořádání
Dětského dne na hřišti Na Drahách. Pořadatelé však nechtějí zůstat dětem nic dlužni, a proto
jako náhradní akci hodlají uspořádat v srpnu Loučení s prázdninami. K zastupitelstvu, Klubu
žen a hasičům se přidají i někteří sousedé a „lufťáci“ a společně uspořádáme v sobotu 24.8.
2013 od 14.30 hodin na hřišti na Drahách Loučení s prázdninami. Na programu budou nejen
hry a soutěže, ale máme slíben i skákací hrad a další doprovodné akce.
Byli bychom rádi, abyste si tuto akci už předem naplánovali do vašeho prázdninového
programu a se svými dětmi přišli v co nejhojnějším počtu, třeba se svými příbuznými a
přáteli.

4) Krátce z práce zastupitelstva
Od posledního veřejného zasedání zastupitelstvo řešilo běžné administrativní záležitosti, ale i
nečekané události – především v souvislosti se zhoršenou kvalitou pitné vody vlivem
nadměrných srážek v regionu. Počátkem měsíce června nebyla příznivá situace především
v Mrtníku, kde se jednak zvyšovala hladina Červeného potoka i rybníčka nad Chvojkovic
domem, v části u skály se zase valila voda po cestě od Záskalské nádrže. Celou situaci zde
velmi obětavě monitoroval zastupitel Petr Velich a v neděli i zásahové družstvo SDH, které
zabezpečovalo i situaci v Podluhách. Naštěstí nedošlo k závažným škodám,jako na jiných
místech Středočeského kraje i celých Čech. Zastupitelstvo proto na podnět Diakonie Broumov
vyhlásilo sbírku ošacení, obuvi a textilu, do níž se mnoho občanů Hvozdce i Mrtníka zapojilo.
Zastupitelstvo Vám všem za tento projev lidskosti a solidarity děkuje.

Co se podařilo uskutečnit nebo je právě připraveno:


byla opravena místní komunikace v Mrtníku za využití hydrofilní směsi bez nutnosti
penetrace



v Mrtníku byly vyčištěny svody a opraveny kanalizační šachty na odtok povrchové
vody v okolí kostela, včetně jeho odvodnění



Zastupitel Petr Velich intenzivně pracuje na opravě starších herních prvků pro děti a
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umístí je v Mrtníku u rybníčka


po dlouhých administrativních peripetiích starosta obdržel rozhodnutí o přidělení
dotace na zateplení budovy obecního úřadu ve výši 1 410 238,- Kč, částečně ze
státních a částečně evropských fondů. . Začátkem července se bude konat výběrové
řízení na dodavatele a po podpisu smlouvy může rekonstrukce začít.



Během léta má zastupitelstvo ještě záměr opravit plot u kapličky na návsi, vyčistit
vodoteče na odvod povrchové vody a podle výsledku dotačního řízení Krajského
úřadu Středočeského kraje opravit schodiště u kostela Narození Panny Marie
v Mrtníku

5) Chráníme životní prostředí – jedno důležité
upozornění
MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný
vodoprávní úřad, provádí v rámci vodoprávního dozoru kontrolu
zneškodňování splaškových odpadních vod y nemovitostí.
Pokud není v obci nebo její části splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost
řešit zneškodňování odpadních vod pomocí čistíren odpadních vod(ČOV) nebo odpadní
vody akumulovat v bezodtoké odpadní jímce (žumpě) a předávat je k likvidaci oprávněné
osobě.Každá zmiňovaná stavba musí být zkolaudovaná. Jiné zneškodňování odpadních
vod není přípustné a podléhá sankcím. Žumpa musí být tak zabezpečena, aby
neohrožovala kvalitu povrchových nebo podzemních vod.
Každý majitel nemovitosti je povinen doložit způsob likvidace odpadních vod v souladu
s vodním zákonem, tedy smlouvu s provozovatelem ČOV NEBO, (COŽ JE V NAŠÍ OBCI
NEJBĚŽNĚJŠÍ, DOKLAD O ZAPLACENÍ VÝVOZU ŽUMPY ) ,doklad je nutno uchovat po
dobu 3 let).
Vážení spoluobčané, sáhněme si všichni do svědomí, zda toto nařízení dodržujeme.
Minimálně hřešíme v tom, že si neuchováme doklad, ale jsou asi i tací hříšníci, kteří
vypouští své žumpy přímo do dešťové kanalizace , jinak by naše vesnička občas
v podvečer tak v některých úsecích nezapáchala a vodotečemi směřujícími do Haček či
k Mrtníku by se nehrnuly mydlinky či dokonce cáry kvaltního toaleťáku. Nyní máte černé
na bílém, že je to velký přestupek, za jehož provedení můžete dostat poměrně vysokou
pokutu. Mnohem vyšší, než je poplatek za vyvezení žumpy.
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7) Poděkování
Zastupitelstvo děkuje Klubu žen, že se aktivně podílel v sobotu 15. 6. 2013 na prezentaci obce při
otevření naučné stezky Okolím Komárova ,kterého se zúčastnilo více než 350 návštěvníků všech
věkových kategorií. Naše obec financovala 1 informační tabuli v Mrtníku u kostela. Paní Blažena
Machálková, Eva Hochmannová, Věra Kramariková, Marie Šálková, Květa Mottlová a Ph.Dr.Milana
Alblová napekly výborné karásky, koláče, rohlíčky, buchtičky a preclíky a pak je členky klubu
v kostýmech chudých havířských či uhlířských žen rozdávaly unaveným poutníkům a prodávaly
propagační předměty obce.

Stezka vede z Komárova přes Mrtník, Dědovu horu, Chaloupky, Rokli a Ptákov zpět do Komárova
krásnou brdskou krajinou. Zkuste si ji někdy se svými dětmi či vnoučaty projít, dozvíte se mnoho
zajímavostí o našem regionu, ovšem buchty a koláče si musíte vzít vlastní.
8)Připravujeme


v měsíci září sousedské posezení při hudbě, neboť si v letošním roce připomínáme 470
let od založení obce Hvozdec



bylo nám nabídnuto obcí Chaloupky zúčastnit se společně zájezdu do Stavovského divadla
v Praze, v neděli 15.9. na Figarovu svatbu, odjezd po 16. H
odině, cena 300,- a 400Kč,doprava 150,- Kč. Přihlášky na obecním úřadě.



nohejbalový turnaj trojic

9) A na závěr námět na letní rozjímání:
Milí třicátníci a čtyřicátníci,
poslední dobou mám pocit, že se nám tak trochu vytrácíte z veřejného i společenského života. Na
veřejná zasedáních nechodíte –jak má potom zastupitelstvo vědět,co Vás v obci pálí a jaké máte
potřeby či názory na dění ve vsi. Mrzí mne, že se nejdete ani společně pobavit na zábavu (viz
Staročeské máje, kde to musela zachraňovat přespolní omladina). Poklesla i návštěvnost akcí pro děti,
(zaslechla jsem od jedné mladé maminy, že jsou trapné...) A mladých hasičů chodí na schůzky
poskrovnu . Možná Vám opravdu pořádané akce nevyhovují, ale všechno lze změnit, stačí jen dát
námět či připomínku. Klidně se dejte dohromady a pořádejte akce vlastní (např. v Broumech a na
Chaloupkách tato občanská sdružení fungují...) Hlavně se neuzavírejte sami pro sebe, to je začátek
konce tradiční venkovské pospolitosti. Tak příště určitě doražte!
Zpracovala: Marie Ernestová
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