Bleskový zpravodaj obce Hvozdec

Vážení občané, máme pro Vás několik aktuálních informací, které Vám chceme sdělit prostřednictvím
následujícího listu.
1) Jste nespokojeni s Vašimi internetovými službami?
Již několik měsíců v kanceláři OÚ i v domácnostech některých z Vás pociťujeme obtíže
s rychlostí internetu a s možnostmi kapacity odesílaných a někdy i přijímaných e-mailů. Je to
tím, že poskytovatel služby ,společnost O2, zde má koncové kabelové vedení. Chtěli bychom
tuto situaci změnit, a proto jsme oslovili několik provozovatelů internetu s prosbou o
provedení měření a o předložení návrhu na řešení. Nejvíce našim představám vyhovuje
společnost Cheznet . Nabízí internetové připojení 8 MB za cenu cca 300,- nebo 16 MB za
cenu cca 400,- Kč a možnost připojení TV zdarma. Žádáme zájemce o tuto službu, aby ser
přihlásili do 15.3. 2015 na obecním úřadě nebo na telefonu Ing. Jiřího Škrlanta 734157075.
2) Příprava Staročeských májí
Jako každoročně je čas na přípravu Staročeských májí , které jsou plánovány druhou
květnovou sobotu 9.5. 2015. Prosíme proto veškerou schopnou omladinu, aby se dostavili
v neděli 15.5. 2015 v 18.00 hodin do Společenského klubu, abychom vše domluvili .Řekněte o
tom, prosím, svým kamarádům, kamarádkám a tradičním posilám. Uvítali bychom i účast
mladších dětí, které by mohly vytvořit svoji kolonu nebo žactvo vyšších ročníků základní
školy, abychom si postupně vychovávali nástupce. Jejich rodiče prosíme, aby s nimi o tom
promluvili a na avizovanou zkoušku je poslali.
3 ) Nabídka práce pro obec
Obec Hvozdec oznamuje, že přijme na Dohodu o provedení práce
od 1.4. 2015 zájemce na úpravu veřejného prostranství,údržbu zeleně a sekání trávy ,
případně drobné údržbářské práce.
Vybavení a ochranné pomůcky poskytneme. Vhodné pro důchodce , aktuálně nezaměstnané
nebo jako brigáda. Zájemci mohou podat písemnou žádost v úředních hodinách na obecním
úřadě do pátku 20.3. 2015. Informace na telefonu 606 716 051 .

3) Pozvánky a informace
 Klub žen zve na 21.3.2015 na Jarní Pepícký bál od 20.00 v sále Společenského klubu
Pořadatelky oznamují, že tombola se bude vybírat v sobotu dopoledne od 9.00 do 12.00 – za
příspěvky předem děkujeme. K tanci a poslechu hraje GONG
 Začátkem května uplyne 70.let od konce 2. světové války . Zastupitelstvo obce chystá
pietní akt – ve středu 6.5. od 16.30 u pomníku padlých v parčíku u obecního úřadu a

v 17.30 na hřbitově v Mrtníku, kde bude společné setkání s účastníky okolních obcí –
Chaloupek a Komárova. Již nyní vás srdečně zveme k účasti.
 Za prodejnou je přistavena nádoba na kovový odpad – plechovky, staniol, pozlátka,
kovová víčka, hliníkové tuby, kovové rozbité drobnosti z našich domácností – naučme
se je třídit a nevhazovat do běžných popelnic.Dále připomínáme, že do kontejneru na
sklo nepatří autoskla – jsou podlepena fólií a zrcadla – jsou natřena kovem, proto je
firma AVE neodváží. Udržujte zde, prosím , pořádek a nestrkejte za kontejnery
odpad, který nepodléhá svozu. Počkejte si na nebezpečný nebo objemný odpad –
jeho odvoz na jaře zorganizujeme.
 Kontejner na bioodpad je již v provozu a bude otevřen ve středu14-18 hod.,
v sobotu 9-18 a v neděli 9-14.
 Prodejna potravin bude dle posledních informací provozovatele znovu otevřena od
23.3. 2015 od 8.00 hodin – věřme, že se nám po dovolené v rodné zemi pan Link
vrátí a bude pokračovat.

Na posledním jednání zastupitelstva v pondělí 2.3. 2015
zastupitelstvo projednávalo:
 Opravu rozbořeného mostního sloupku v Mrtníku – stavba je ve vlastnictví obce Chaloupky,
která již opravu zajišťuje
 Prodej a pronájem pozemků p.č. 60 a 596 v Mrtníku panu Tomáši Krosovi
 Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke zřízení věcného břemene
na poz.p.č. 404/2, kde jsou umístěny studny vodovodu. V současné době prý nelze pozemek,
který se bude vydávat církvi, zatížit věcným břemenem. Stát to bohužel i přes snahu
zastupitelstva neřeší a neposkytuje žádnou záruku za veřejně prospěšné stavby na dotčených
pozemcích.
 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavbě kanalizační stoky na
pozemku p.č.315/49 – U drůbežárny a nabídku na stavbu veřejného osvětlení tamtéž
 Smlouvu mezi obcí Hvozdec a SFŽP o poskytnutí podpory ve výši 42 572,- Kč na zřízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy v budově OÚ a Společenského klubu
 Potřebu prořezat lípy kolem místní komunikace v Mrtníku proti Voříškům (dopis majiteli –
římskokatolické farnosti) a potřebu prořezávky koryta Červeného potoka v Mrtníku a jeho
ústí do vodního díla Dráteník z důvodu průchodnosti vodní cesty jako prevence povodní i
údržby krajiny (dopis majiteli – Povodí Vltavy)
 Znovu vyzýváme občany k uhrazení poplatku za odpad a za psy v co nejkratší době, nejlépe
do 30.3. 2015, v úředních hodinách Po, Čt: 18.00 -20.00 hodin.
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