Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015
Vážení občané,
V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to
nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách lidstva, který vzal život téměř 60 milionům lidí
a číslo je o to smutnější, že téměř polovinu tvořili civilisté – tedy ti, co rozpoutání válečné
vřavy neměly žádný podíl. Nemůžeme přehlédnout ani materiální škody – zničená města,
továrny, infrastrukturu v hodnotě asi 4 biliony dolarů. Válce byl podřízen veškerý život
v našich obcích a městech a samozřejmě i osobní a rodinný ž život ……Zvláště vůči některým
skupinám obyvatelstva se Německo chovalo velmi krutě, zejména k Židům a Romům, kteří
byli vyhlazováni v koncentračních táborech. S těmito traumaty se poválečný svět vyrovnává
dodnes.
70 let je dlouhá doba, téměř celý lidský život. Ačkoli se za tuto dobu svět změnil, zase
nedaleko od nás některé státy řeší problémy zbraněmi, zase vítězí politika nadvlády a
krutosti, zase tisíce lidí musejí opouštět své domovy. Neměli bychom zapomínat a dopustit,
aby lokální konflikty přerostly v celosvětové a vše zničující.

1. Pozvánka
Zastupitelstvo obce Hvozdec zve všechny občany a spolky v obci ke

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí
osvobození naší země a ukončení 2.sv.války
Ve středu 6. 5. 2015 od 16.30 u Pomníku obětem válek v parčíku u budovy OU
Program:
1. ) 16.15 – shromáždění u Hasičovny, průvod k pomníku
2. ) 16.30- pietní akt u pomníku
3. ) 17.30 – setkání se zástupci obce Chaloupky a městyse Komárova u hrobů padlých
vojáků sovětské armády a bratří Nelibů na hřbitově v Mrtníku
4. ) Posezení s harmonikou v sále Společenského klubu
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2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci dubnu

V měsíci květnu:

Pan František Nezbeda

Paní Marie Hráchová

Pan Jaroslav Kramárik

Paní Božena Voříšková

Paní Alena Mračková
Fraitagová Ludmila
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, mnoho štěstí a životní pohody do
dalších let.

3) Pozvánka na Čarodějnice
SDH a Společenský klub s polu s komisí pro kulturu, sport a sociální otázky Vás
srdečně zvou na

Tradiční pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4. 2015 na Čihadle
Od 18.00 – program pro děti – hry, soutěže, opékání hadů
Cca ve 20.00 – zapálení hranice
Vuřtíky a dospělí půllitr s sebou!!!!!
4) Okrsková soutěž v požárním sportu
V neděli 3.5. 2015 se koná v Oseku) Okrsková soutěž v požárním sportu, které
se zúčastní po důkladných trénincích i družstvo mužů našeho SDH . Držte našim
chlapcům palce nebo je přijďte osobně podpořit do Oseka.

5) Staročeské máje
Opět po roce připravuje hvozdecká omladina se svými přáteli z okolí
na sobotu 9.5. 2015

Staročeské máje
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Program: 13.00 – průvod Mrtníkem
14.00- průvod ve Hvozdci s muzikou KaKr
16.30 – odchod pro májovnici
17.00 – Staročeská beseda pod máji
20.00 – Taneční zábava ve společenském klubu hraje

Srdečně zveme k účasti .

DUO BOSS

Vstupné 80,- Kč

Dále prosíme děti školou povinné i menší s rodiči a prarodiči, aby nám přišli
v pátek 8.5. 2015 pomoci ozdobit břízky a máj před hasičovnu - asi v 15.30

hodin -předem děkujeme , májovníci.

6) Obchod ve Hvozdci
Po 8 měsících provozu se rozhodl pan Quang Linh Le ukončit živnost z důvodu nízkého výdělku
, či spíše nevýdělkuj. Určitě je to krok zpět v oblasti dostupných služeb v naší malé obci. Bohužel,
provozovatel se musel potýkat s mnoha problémy, např. brzy po zahájení prodeje se mu rozbilo
auto, komunikační bariéra, vysoká režie, málo zákazníků…..Přesné datum uzavření obchodu bude
vyhlášeno obecním rozhlasem.

7) Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 16.5. 2015 se v naší obci uskuteční Svoz nebezpečného odpadu firmou AVE.Odpad
ukládejte od 7.00 hodin (ne dříve) na točnu Na drahách.
Vlastní odvoz proběhne ve 13.50hodin.
Můžete odkládat vysloužilé elektrozařízení, barvy a plechovky od nich, chemikálie a jejich
obaly, léčiva, pneumatiky, baterie a autobaterie.
Využijte této možnosti a zbavte se těchto věcí, které nepatři do popelnic ani kontejnerů na
tříděný odpad!!!!

8) Poděkování
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří se sami od sebe starají o své okolí a udělali
něco pro veřejný prospěch.
Poděkování patří panu Emilovi Dlouhému z Mrtníka, který zpracoval velkou hromadu větví
vedle jeho zahrady. Větve tu „pozapomněli“ při průklestu kolem vedení pracovníci firmy ČEZ a
nepostarali se o jejich likvidaci.
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Děkujeme i manželům Čermákovým a panu Cegalskému
za pomoc při úklidu kanceláří OU po instalování nové
otopné soustavy.
Děkujeme všem, kteří v řádném termínu uhradili místní
poplatky za odpad a poplatek za psa.

9)

Svěcení kříže nad Mrtníkem
V neděli 24.5. 2015 po Mši svaté (cca ve 12.30 hodin) proběhne slavnostní
Znovuvysvěcení kříže nad Mrtníkem, který byl loni na podzim neznámým
vandalem podříznut a díky iniciativě zastupitele Petra Velicha, starosty Zdeňka
Mottla a našich hasičů znovu vztyčen . Místní farníci si toho velmi považují a
pan farář proto kříž znovu vysvětí.

10) Stručně ze zastupitelstva


Formou veřejně prospěšných prací byla provedeno vymalování a nátěr kapličky
na návsi i vysekání nevzhledné trávy nad zahradou pana Mračka



Právě probíhá instalace tepelného čerpadla a otopné soustavy v budově OU a
společenského klubu – provádí firma TEZA Hořovice



Požádali jsme o 2 dotace z Dotačního programu 2015 Středočeského kraje – na
rozšíření veřejného osvětlení (cca 72 000,-) a na výstavbu dešťové kanalizace
(cca 800 000,-), vše v lokalitě U Drůbežárny



Byla schválena smlouva o poskytování telekomunikačních služeb s firmou
Cheznet, což umožní větší kapacitu a zrychlení internetu



Proběhlo jednání se zástupcem Povodí Vltavy o prořezání dřevin v korytu
Červeného potoka v Mrtníku jako prevence před povodněmi v záplavové oblasti
naší obce



Místostarostka a finanční komice připravují podklady pro přezkoumání
hospodaření obce v roce 2014 ( tzv. krajský audit).
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