Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 6.2.2015
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce Vás chceme informovat prostřednictvím našeho zpravodaje o dění v obci a
hlavně o tom, co právě řeší obecní samospráva či jaké úkoly musí obec plnit v oblasti
výkonu státní správy. Věříme, že se nám i nadále podaří zkvalitňovat podmínky pro
každodenní život ve Hvozdci a Mrtníku a že v tom budete svým aktivním přístupem a zájmem
zastupitelstvu obce nápomocni.
1) Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce od posledního zasedání dne 8.12. 2014 řešilo následující záležitosti:
 ustavení výborů a komisí pro následující volební období
 inventarizaci majetku obce
 provedení výběrového řízení na akci „Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné
soustavy pro budovu OU Hvozdec“ - komise pro veřejné zakázky vybrala firmu Teza
Hořovice, kterou následně schválilo i zastupitelstvo
 zpracování dokumentace k výše uvedenému projektu, neboť se jedná o finanční krytí
z dotace SFŽP
 rozpočet obce na rok 2015 – je sestaven jako vyrovnaný o objemu příjmů i výdajů ve
výši 2 092 051,-Kč
 žádosti občanů
 korespondenci s různými subjekty, např.byla napsána žádost Správě a údržbě
komunikací o ošetření, prořezání či odstranění poškozených stromů kolem silnice 3.
třídy mezi Hvozdcem a Hořovicemi a vysázení nových dřevin
 zadání zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace v lokalitě
Drůbežárna včetně odvodnění a veřejného osvětlení
 zabezpečení zimní údržby komunikací
 Přípravu na zasedání Zastupitelstva obce na 9.2. 2015 od 19.00 hodin.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci lednu
Pan Jaroslav Hůrka
Paní Milena Lesáková

V měsíci březnu
Pan František Ernest
Pan Jaroslav Vyštejn
Pan Josef Huml
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Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.

3) Likvidace odpadů a s ní spojené poplatky.
V souvislosti s novelou zákona o odpadech obec rozšiřuje možnosti pro shromažďování a
likvidaci dalších druhů odpadů:
- textil, boty a hračky – bílý kontejner nadace Sova vedle prodejny – je již v provozu
- plechovky, víčka od jogurtů, alobal a staniol – kontejner na tento vytříděný odpad bude
umístěn vedle prodejny v nejbližší době
- bioodpad – velký zelený kontejner na dvoře obecního skladiště, provoz bude obnoven
v březnu
Dále upozorňujeme občany, že poplatek za shromažďování, svoz a likvidaci komunálního odpadu
( za popelnice) je splatný od 9.2. do 30.3. 2015 v úředních hodinách PO, ČT od 18.00 – 20.00
hodin na obecním úřadě. Zůstává ve výši 600,- Kč za osobu, osvobozeni jsou držitelé průkazu
ZTP a dlouhodobě nepřítomní občané (např. pobývající několik let v léčebně).
Majitelé rekreačních objektů platí 600,- za objekt.
ve stejném termínu je splatný též poplatek za psa ve výši 50,- Kč za 1 zvíře.

4) Pozvánky na kulturní akce

Hasičský ples
V sobotu 14.2. 2015 od 20.00 hodin jste srdečně zváni do Společenského klubu na tradiční

Hasičský ples
Hra o ceny !!
Vstup 80,Příspěvky pro hru o ceny se vybírají v sobotu od 9.00 ve Společenském klubu.

Dětský maškarní karneval
Zastupitelstvo obce, SDH a Klub žen Hvozdec zvou všechny děti se svými rodiči a prarodiči na
tradiční

V sobotu 7. března 2014 od 14:30 hodin v sále Společenského klubu.
Masky jsou očekávány a vítány!! Vstupné dobrovolné!!!
Letos máme připraven pestrý program profesionálního klauna Jakuba Ruckého - alias Cucina,
tentokrát ve stylu Piráti. Čeká na Vás:
 Minidiskotéka
 Ukázka kouzel a čar
 Tvarovací balónky a drobné dárky
Moc Vás za všechny pořádající spolky prosíme – přijďte v co největším počtu, třeba se jen podívat.
Pozvěte i své přátele s dětmi, přiveďte příbuzné a vnoučata, ať nejsou pořadatelky v přesile.
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Klub žen Hvozdec Vás srdečně zve na svůj obvyklý

V sobotu 21.3.2014 od 20:00 hodin v sále Společenského klubu.Vstupné 70,- Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina GONG
Pořadatelky se obracejí na všechny, kdo budou ochotni přispět do hry o ceny, aby připravili své
příspěvky. Budou vybírány v sobotu 21.3. od 9.00 do 12.00 hodin. Předem děkujeme za Vaši
vstřícnost.
Přijďte se všichni společně pobavit.

5) Co je nového kolem Brd?
Senát ČR na své 5. schůzi 14.1. 2015 schválil zákon O zrušení VÚ Brdy a o změně hranic krajů a změně hranic
vojenských újezdů, který nabývá účinnosti 1. ledna 2016. Co to pro nás, jako obec sousedící s újezdem,
znamená? Částečně na tuto situaci odpovídá dopis středočeského hejtmana , který nám byl poslední lednový
den zaslán.
- Dne 31.12. 2015 dochází ke zrušení VÚ Brdy a Újezdního úřadu VÚ Brdy . Od 1.1. 2016 se připojují
jeho katastrální území pod státní správu v zákoně vyjmenovaných obcí.
- Místem trvalého pobytu občana, který byl trvale přihlášen na některém katastrálním území VÚ Brdy,
se stává obec, k jejímuž území je katastrální území připojeno.Pokud byl trvale hlášen v sídle
újezdního úřadu, bude místem jeho trvalého pobytu sídlo úřadu městyse Jince.
- Majetek České republiky zůstává ve vlastnictví státu. K přilehlým obcím bude připojeno pouze
katastrální území, majetek zůstává ve vlastnictví státu. I nadále zde budou hospodařit VLS a.s.
- Stavby a technická zařízení pro čerpání vody a její dopravu, pozemní komunikace nezbytné pro
dopravní obslužnost obcí, přejdou od 1.1. 2016 do vlastnictví obcí a krajů.
- Za účelem ochrany přírody a krajiny vznikne od 1.1. 2016 CHKO Brdy..Cílem bude zachování tohoto
území s jedinečnou přírodou a krajinou uprostřed Čech a jeho rozumné hospodářské využití pro
lesní a zemědělské hospodářství i šetrnou turistiku..
- Bude třeba v obcích postupně řešit otázky veřejné a soukromé dopravy,parkování, možnosti ubytování
- Spolu s KČT budou vyznačeny.sítě vhodných turistických cest a stezek i informačních tabulí.
- Krajský úřad Středočeského kraje žádá všechny občany, aby své nápady, připomínky a náměty ke
spolupráci obcí s CHKO Brdy a zaslali přímo nebo prostřednictvím svých obcí na Krajský úřad.
Na svém zasedání 9.2. 2015 se tímto dokumentem na bude zabývat i zastupitelstvo obce a přijme k
němu stanovisko.

6) Problematiky fary v Mrtníku
Na posledním veřejném zasedání vznesli někteří občané připomínku ke stavu fary a její
zahrady v Mrtníku. Zastupitelstvo proto připomínky odeslalo na Správu majetku
Arcibiskupství pražského a 22.1. 2015 byla odeslána následující odpověď:
„ Římskokatolická farnost Hořovice spolu s Arcibiskupstvím pražským jedná o pronájmu
celého areálu. Vzhledem k záměru potencionálního zájemce jsme čekali na vyřízení žádosti o
navrácení bývalých farních pozemků , které s areálem sousedí. V příštích týdnech bude
jednání o pronájmu pokračovat.“
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Takže zastupitelstvu nezbývá než čekat na výsledek a doufat, že nový nájemce přistoupí
k areálu fary jako dobrý hospodář, který zastaví další chátrání jedné z nejstarších staveb
v Mrtníku.
7) Krátce o SDH Hvozdec
 Velmi hezkou akcí, která umožnila protáhnout tělo po svátcích, byl Turnaj ve stolním
tenise, pořádaný ve spolupráci se Společenským klubem.Zúčastnilo se 19 hráčů, mezi
nimi 2 ženy. Na 3. místo se probojoval Pavel Vyštejn, na 2. místo ing. Jakub Múller a
na 1. příčku vystoupal Michal Hlavatý.

Velký podíl na uspořádání turnaje měli pánové Robert Horák a David Kindl, ale s organizací
pomohli i ostatní.
 Hasiči měli 9.1. 2015 valnou hromadu, kde hodnotili svou práci a volili nové vedení,
neboť pan Václav Plecitý ukončil své mnohaleté působení v čele sboru. Zastupitelstvo
mu ještě jednou děkuje za jeho práci starosty SDH,za zachování velmi dobré úrovně
požárního sportu v obci a celého kolektivu hasičů a přeje mu do dalšího období
pevné zdraví. Novým starostou SDH se stal pan Josef Ungr a velitelem pan Zdeněk
Vyštejn.
 Hvozdečtí hasiči během dosavadních zimních měsíců už 2x zasahovali - při požáru
kontejneru na hřbitovní odpad v Mrtníku a při hledání pohřešované osoby v okolních
lesních porostech. Pomohlo jim i nové vybavení, které v závěru roku 2014 získali
z dotace Středočeského kraje ve výši cca 160 000.- Kč.
8) Rúzné




Upozorňujeme občany, že firma ČEZ začne brzy s výstavbou kabelového vedení NN
v lokalitě od obecního skladu k nově stavěným rodinným domkům pod
Malašovkou.Bude se zde pohybovat technika provádějící výkop a pokládku kabelu,
proto je např. při vynášení odpadu do kontejnerů za obchodem potřebná zvýšená
opatrnost.
Právě vyšla velmi hezká kniha zdejšího rodáka pana Václava Fryše Vzpomínky
podbrdského rodáka. Některé kapitoly nás zavedou do Hvozdce a mrtnické školy
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těsně před 2. světovou válkou a samozřejmě do Komárova a firmy Buzuluk. Kniha je
k dostání v Komárově v knihovně a v papírnictví paní Kotenové za 249,- Kč.
Zpracovala: Marie Ernestová
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