Zpravodaj č.3 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 11.8.2015
Vážení spoluobčané,
i v těchto horkých letních dnech, které vybízejí spíše k odpočinku, se snaží zastupitelstvo
obce zajišťovat úkoly vyplývající z jeho záměrů pro toto volební období i běžnou agendu
státní správy a samosprávy. I naše malá obec musí reagovat na změny v legislativě, které se
dotýkají hlavně účetnictví, evidence obyvatel a vzniku různých centrálních registrů (registr
domů a adres, registr přestupků atd.), připravuje se novela stavebního zákona i zákona o
veřejných zakázkách. Přesto je pro nás prioritou rozvíjení sousedských vztahů a spolkového
života, ať už formou kulturních a společenských akcí či zdokonalováním nejvýznamnějšího
místa pro tyto akce , společenského klubu.Věříme, že se po parném létě a dovolených, při
jejichž prožívání vám přejeme mnoho klidu a pohody, na mnoha akcích v co nejhojnějším
počtu sejdeme.
1) Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce v uplynulém období řešilo hlavně následující záležitosti:
 Plány zastupitelstva mírně narušilo sdělení KÚSK, že v letošním roce naší obci
nebude přidělena žádná z požadovaných dotací. První z nich, „Rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě K Hačkám „ obec uskuteční na své náklady . Již bylo provedeno
výběrové řízení a na jeho základě uzavřena smlouva o dílo s firmou Vildmon –
elektromontážní práce. Montáž osvětlení bude realizována do 30.9. 2015.Druhá a
rozsáhlejší stavba, kanalizační stoka , je v hodnotě cca 800 000,- , a tedy i nad
možnosti obecního rozpočtu. Zastupitelstvo se bude snažit využít jiné než krajské
dotační tituly, a podá žádost na SFŽP. Pokud se podaří dotaci získat, stavba se
uskuteční počátkem roku 2016.
 Byla dokončena akce „Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy pro budovu
OU Hvozdec“ firmou Teza Hořovice. Akce byla financována částečně obcí –
392 238,90 Kč a částečně z dotace EU a SFŽP – částka 707 908,19 Kč.Děkujeme
všem hasičům, kteří pomohli při úklidu sklepa, kde je umístěno strojní zařízení
čerpadla a při stěhování starých kamen na tuhá paliva.
 Byly podány přihlášky zastupitelů na školení a vzdělávací akce.
 Na základě žádosti občanů z Mrtníka byla řešena problematiky neudržované farské
zahrady . Zastupitelstvo se proto obrátilo na představitele církve, farníků a odbor
výstavby a ŽP MěÚ Hořovice. Nyní o víkendu došlo k nápravě a nepřehledný travní
porost na obou farských pozemcích byl vysekán. Ještě před tím však zasáhly i
obyvatelky nedalekých chat a upravily a uklidily zpustlou předzahrádku před budovou
fary. I jim patří poděkování.
 Byl projednán a schválen Dodatku č. 1 k partnerské smlouvě mezi obcí Hvozdec a
MAS Brdy. Smlouva se týká hlavně ujednání o vkladu peněžních prostředků do MAS
Brdy , a to pro rok 2015 příspěvek 47,- Kč na obyvatele, tj.
11 985,- Kč . Od roku 2016 bude roční vklad činit 1 500,-Kč ročně.
 Obec platí i příspěvek do Mikroregionu Hořovicko, a to 10,- Kč na obyvatele, takže
pro tento rok příspěvek činí 2580,- Kč.
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Obec podala žádost na KÚSK, aby mohla od 1.1. 2016 provádět vidimaci a
legalizace ( úřední ověření skutečností a ověřování podpisů) . Žádost se týká zařazení
obce Hvozdec do seznamu obecních úřadů,které mohou dle § 1 vyhlášky 36/2006 Sb.
provádět tuto činnost. Právo vidimace bude míst místostarostka a starosta.
Zastupitelstvo se rozhodlo upravit nádvoří obecního skladiště ve výši nákladů cca
10 000,- Kč za účelem lepší údržby zeleně a sečení trávy
Obec vede dlouhodobě korespondenci s panem Ing. Karlem Rodovským a jeho
právním zástupcem ohledně oprávněnosti či neoprávněnosti prodeje hrobky na
veřejném pohřebišti v Mrtníku, k níž se od roku 2004 nikdo nehlásil.
Zastupitelstvo obce schválilo drobné stavební úpravy a opravy v prostorách
společenského klubu - zejména položení keramické dlažby a obkladů na pánském
WC i na chodbě a vymalování výčepu. Obec uhradí stavební materiál a práci provede
provozovatel Společenského klubu pan David Kindl svépomocí na DPP ( o vlastní
dovolené)
Zastupitelstvo oznamuje, že projednalo zajištění kontejneru na objemný odpad
(nábytek, matrace, staré koberce atd.) na měsíc říjen. Termín bude ještě upřesněn.
V poslední době se stává,že podobný odpad končí v lese, zejména při komunikaci
Hvozdec – Hořovice. I když původcem jistě nejsou místní občané, starosta Zdeněk
Mottl zařídil odvoz a likvidaci těchto nelegálních odkladišť.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci červenci
Pan Pavel Diviš
Paní Olga Abrahamová
Paní Věra Kramariková

V měsíci září:
Pan Josef Křivánek
Paní Josefa Potužníková
Paní Dana Oplová

V měsíci srpnu
Paní Marie Štěpničková
Paní Věra Jonáková
Paní Eva Břížďalová
Pan Petr Ernest
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.
V měsíci srpnu má významné životní jubileum i akademický malíř pan Zbyněk Novotný,
kterého si považujeme nejen pro jeho umění „ vládnout štětcem“, ale i znalost přírody, hub,
bylin a kaktusů. Je pro nás příjemným sousedem , zábavným společníkem v hospůdce i těžko
porazitelným soupeřem při stolním tenise. Jeho 65.narozeniny byly i impulzem pro město
Hořovice, které uspořádalo v galerii starého zámku výstavu jeho obrazů- a mnozí z nás jeho
díla mohli obdivovat při slavnostní vernisáži. Je potěšitelné, že jsou často inspirována i naším
krásným krajem – zejména venkovskými kostely.
Panu Zbyňkovi přejeme do dalších let mnoho životní pohody, zdraví a tvůrčích sil.
2

3) Opatření

obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad ve
veřejném zájmu, a to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a
v souladu s § 115a vodního zákona
zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP
Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.
Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro
příští období žádáme občany o co nejšetrnější nakládání s vodami, a to také s vodou pitnou,
ať už z veřejného vodovodu či z vlastní nebo obecní studny. Voda ze studní by měla být
využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.
Rovněž žádáme návštěvníky veřejného pohřebiště v Mrtníku o co nejšetrnější postup při
zalévání květinové výzdoby na jejich hrobových zařízeních. Řešením by mohlo být využití
umělých květin.
Celé znění vyhlášky je umístěno na elektronické i pevné vývěsní desce.

4) Ještě jednou sekání trávy
I Když letos tráva spíše vyhořívá než roste, přesto byla první seč poměrně hojná. Někteří
majitelé pozemků v obci však dosud žádnou seč neprovedli, což samozřejmě jejich okolí vadí
a dožaduje se na obci nápravy. Obec k této problematice nepřijala žádnou vlastní vyhlášku,
neboť ji dostatečně upravuje zákon, který jsme všichni povinni dodržovat:

 Veřejné zasedání

POZVÁNKY

V pátek 11.9. 2015 zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Hvozdec, které se bude konat od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na
programu budou zprávy předsedů komisí, hospodaření obce, zajištění stavebních akcí
a veřejných zakázek a samozřejmě diskuse občanů – přijďte zastupitelstvu sdělit své
názory, návrhy a připomínky.
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 Vítání občánků
Na neděli 20.9. 2015 připravuje komise pro kulturu, sport a sociální otázky spolu
s místostarostkou obce Ing. Květou Křivánkovou
Vítání občánků
Od 14.30 v zasedací místnosti OÚ.
Těšíme se, že přivítáme Petříka Chvojku, Marušku Šilhavou a Pavlíka Kleknera, zváni
jsou s rodiči i prarodiče a ostatní hosté.


Havelské posvícení
V sobotu 17.10. 2015 jste všichni srdečně zváni na
Posvícenskou taneční zábavu – tentokrát se známou západočeskou muzikou –
Mysliveckou kapelou Atlas pod vedením p. Mirka Čepického.
Od 20.00 hodin ve Společenském klubu
vstup 80,- Kč
Pozvěte i své přátele a přij´dte se společně pobavit!!!!!!!



Loučení s prázdninami aneb na Drahách to žije
Na sobotu 29.8. 2015 chystáme oživit místní areál Na Drahách , a to akcí

Loučení s prázdninami pro malé i velké.
Program: 14. 00 – koncert Dixiland Band Zdice – pro všechny generace
15.30 – Procházka hvozdeckým pohádkovým lesem – na děti od narození do 15 let čeká
plnění úkolů pod taktovkou pohádkových bytostí, trasa asi 800m, vhodné i pro kočárky.
Po celou dobu je připraven zážitek pro malé i větší kluky, možná i holky- budeme moci obdivovat
Montáže Brož racing team,
který se od roku 2003 profesionálně věnuje silničním motocyklovým závodům.
Tým se od založení zaměřil na účast v Mistrovství České Republiky, šampionátu AlpeAdria a
Mistrovství Evropy Supersportů.
Během své historie tým používal motocykly Yamaha, Aprilia, Honda, Kawasaki v různých úpravách
dle tříd, kterých se účastnil a ve třídě moto2 speciál Suter MMX2.
Tým představí kamion s pracovním stanem, kde budou vystaveny motocykly Kawasaki ZX6, který
tým získal z Mistrovství svět Supersport po jezdci Fabienu Foretovi a Suter MMX2 z Mistrovství
světa MotoGP (třída moto2), který v roce 2013 pilotoval jezdec Thomas Lüthi. S těmito motocykly se
tým účastní závodů v letošní sezóně.
Mimo vystavených motocyklů budou k dispozici plakáty a podpisové karty.
Možnost občerstvení zajištěna!
Srdečně zveme!!!!
Večer bude pokračovat soukromá hudební akce.

Zpracovala : Marie Ernestová
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