Zpravodaj č.4 zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 20.9.2014
Vážení občané,
i během letních měsíců se snažilo zastupitelstvo obce splnit své záměry, které si stanovilo
pro právě končící volební období 2010- 2014. Proto řešilo především:


Dokumentaci potřebnou k podepsání smluv o přidělení dotací od Středočeského
kraje



Výběrové řízení na akci „Oprava místní komunikace v Chrástce“



Žádosti občanů, např. o připojení ke stávající kanalizaci na odvod dešťových vod či
pokácení stromů



Zabezpečení budovy OÚ ve Hvozdci a hřbitova v Mrtníku před krádežemi a
vandalismem



Kontrolu přidělených dotací v roce 2009 (na volby a CZECH POINT)



Drobné opravy v rámci veřejně prospěšných prací- např. autobusová zastávka, plot u
kapličky



Zhotovení závory na Čihadlo a informační tabule o obci

Zveme všechny občany na poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním
období, které se bude konat v pátek 26.9. 2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti obecního úřadu.
Program: Zhodnocení volebního období , smlouvy o přidělení dotací, záležitosti občanů,
informace, různé a diskuse

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci září

V měsíci říjnu

Pan František Fraitag

Pan Miroslav Vyštejn

Paní Josefa Potužníková

V měsíci listopadu

Paní Hana Pekárková

Pan Vladislav Veselý

Pan Josef Mraček
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Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, mnoho štěstí a životní pohody do
dalších let.
3) Loučení s létem
Zastupitelstvo obce a snad i občané hodnotí jako zdařilou akci Loučení s prázdninami, které
se uskutečnilo ve spolupráci zastupitelstva, SDH, Klubu žen a Společenského klubu 23.9.
2014 v areálu Na Drahách a mělo podobu sousedského setkání pro všechny generace.
Dospělým zahrála pro dobrou náladu strašická Pohodovka, nechyběla ani možnost
občerstvení. Děti, kterých se sešlo 48, uvítaly nejen soutěže na hřišti či opékání buřtů, ale i
skákací hrad a loutkové divadlo pana Aleše Bílka z Olešné. Radost měly i z hezkých věcných
cen a zmrzlin, které od sponzorů a kamarádů získal pan Robert Horák a patří mu za to i za
podíl na celé akci velké poděkování.

4) Pozvánka
Nastává podzim a k němu na vesnicích vždy neodmyslitelně patřilo posvícení. I letos by pro
nás ve Hvozdci tradiční Havelské (připadne na neděli 19.10.) mělo znamenat nejen vůni
koláčů a husí či kachní pečínky, ale i obohacení společenského života.
V sobotu 18.10. - Na Zálesce pořádá SDH Hvozdec Posvícenskou drakiádu .Sraz dětí
s draky všech provedení a rozměrů je ve 14.00 na Zálesce. Připraveny jsou i další soutěže.
ČAJ A BUŘTÍKY ZAJIŠTĚNY, VÍTR OBJEDNÁN, ALE BEZ ZÁRUKY!!!!! Zveme též rodiče, prarodiče
a další diváky.
V pondělí 20.10. Vás zve Společenský klub na tradiční
Pěknou hodinku.
Začíná se od 15.00 hodin a těšit se můžete na příjemné posezení při hudbě, zabíjačkové dobroty a
rozličné nápoje podle chuti. Vstupným je dobrá nálada.
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V sobotu 25.9. Pořádá Klub žen od 20.00 hodin ve Společenském klubu
Mladé posvícení – taneční zábavu.
Hudba: Jaroslav Bárta a Marie Svobodová (GONG)

Vstupné 70,- Kč

Zveme Vás všechny k hojné účasti i se svými přáteli - je to poslední možnost si v letošním roce
zatancovat na domovské půdě!!!!!!!

5) Divadlo Na Vísce opět ve Hvozdci
Pokud chcete jít do divadla a necestovat přitom desítky kilometrů, využijte toho, že divadlo přijede za
námi.
V sobotu 1.11. 2014 od 18.00 hodin v sále Společenského klubu
Commedia finita
v podání Divadla Na Vísce

Vstupné dobrovolné

6) Obchod ve Hvozdci
Téměř po 9 měsících se blýská na časy a chystá se o víkendu otevření jediného obchodu ve Hvozdci – sortiment
hlavně potraviny, pečivo a smíšené zboží.V dnešní době je opravdu obtížné podnikat na malé vesnici, měli
bychom si asi této možnosti vážit a nabízené služby využívat. I provozní doba svědčí o vstřícnosti k nám
zákazníkům: Po –So od 8.00 do 17.00 hodinZastupitelstvo děkuje panu Hůrkovi a jeho synům za zajišťování
prodeje pečiva během krizového období, kdy v obci tato služba chyběla.

7) Komunální volby
V pátek 10.10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11.10. od 8:00 do 14.00 hodin se uskuteční
v celé republice volby do obecních zastupitelstev.
Podle §23, odstavce 3 písmene a) zákona o volbách zaregistroval Městský úřad Hořovice(ORP) pro
volby v naší obci kandidátní listinu volební strany KSČM.Žádný jiný subjekt ani jednotlivec o registraci
zájem neprojevil a tudíž registrací neprošel.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7.
října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Jak
hlasovat? Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru může volič hlasovací
lístek upravit . Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro
volby do zastupitelstev obcí.
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Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky,
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Nezapomeňte si doma platný průkaz totožnosti. Pokud se někdo ze zdravotních
důvodů nemůže do volební místnosti dostavit, může požádat volební komisi o
návštěvu s přenosnou schránkou.

8) Co jste hasiči, co jste dělali.......
......že vy jste se v létě trochu flákali, a nechodili na schůze, nehráli nohejbal...
Ale teď vážně, už 20.9. se naši hasiči zúčastní memoriálu J. Pose a J. Kůtka
v Komárově, kde jistě budou naši obec dobře reprezentovat.
Výbor SDH připomíná všem členům, že je třeba obnovit pravidelnou činnost ,
zase se začít scházet a do konce roku ještě nějaké akce uskutečnit. Takže ,
platí první sobota v měsíci – přijďte všichni 4.10. od 19.00 hodin do
hasičovny. Dobré nápady, návrhy na činnost a chuť do společné práce
vítána!!!!!!!!!
9) Ze života obce


O prázdninách začala oprava šindelové střechy kostela Narození Panny
Marie v Mrtníku, financvaná arcibiskupstvím pražským,Ministerstvem
kultury ČR a z darů věřících i nevěřících



V sobotu 20.9. připravujeme vítání občánků – místostarostka Květa
Křivánková se chystá přivítat 2 malé slečny, Elišku Ernestovou a
Magdalenu Perglerovou



Během minulého víkendu (z 12. na 13.9.) někdo podřízl dominantu
krajiny mezi Hvozdcem a Mrtníkem, velký dřevěný kříž s Ježíšem.
Rovněž byla zničeno vytyčovací značení vodovodu. Je to
nepochopitelná a neomluvitelná klukovina nebo promýšlená zákeřnost?
Obec již zahájila obnovu této památky.
Zpracovala Marie Ernestová
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