Zpravodaj č.4 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 29.9.2016
Vážení spoluobčané,
Letošní rok se pomalu přelomil do své poslední čtvrtiny a nastává období podzimu. Obecní
zastupitelstvo využívá poslední příznivé dny k uskutečňování svých záměrů v oblasti stavebních
aktivit – právě se dokončuje stavba kanalizační stoky G1 dešťové kanalizace v lokalitě nad Záleskou.
Než přijde zima, musíme ještě provést opravu střechy na bývalé škole v Mrtníku, kterou poničilo
květnové krupobití a jehož závažnost jsme zjistili teprve nedávno. Opravu hodláme provést ještě před
příchodem deštivého počasí, aby nedošlo k dalšímu poškozování objektu.
Vedle stavebních akcí budou podzimní měsíce vyplněny mnoha společenskými a zájmovými
aktivitami, na které Vás chceme srdečně pozvat.

1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví

V měsíci říjnu
Paní Hana Divišová

V měsíci listopadu:
Pan Zdeněk Břížďala

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.

POZVÁNKY
 Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Starosta obce Hvozdec podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2) Místem konání voleb je budova OÚ Hvozdec, adresa Hvozdec 12, 267 62
Komárov
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky.
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Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5) Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková komise vydá za chybějící nebo jinak
poškozené hlasovací lístky nové.

 Pěkná hodinka
Společenský klub Hvozdec Vás srdečně zve na

Pěknou hodinku ,
která se bude konat v pondělí 17.10. 2016 od 15.00 hodin v sále Společenského klubu
Hvozdec. K poslechu, zpěvu a možná i tanci hraje pan Jaroslav Mencl z Kařízka.
Pro potěchu chuťových pohárků bude připraveno bohaté občerstvení v podobě
zabíjačkových dobrot – polévka, jitrničky, tlačenka…..
Srdečně Vás zveme na posezení v kruhu svých sousedů a přátel.

 Drakiáda Na Zálesce
V sobotu 22.10. 2016 zveme všechny děti s rodiči a prarodiči na tradiční
Drakiádu na Zálesce, která se bude konat od 14.30. hodin . Budou
připraveny létací i nelétací soutěže, vítáni jsou draci všech tvarů, rozměrů
a barev. Pro účastníky je zajištěn teplý čaj a malé občerstvení.

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pátek 4.11. 2016 Vás srdečně zveme na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec, které se bude konat od 18.00 hodin ve velké zasedací
místnosti Společenského klubu. Na programu budou zprávy předsedů
komisí, plnění záměrů v roce 2016, zpráva o průběžném hospodaření
obce , informace a různé.
 Poslední leč
Myslivecké sdružení Máj PODLUHY pořádá v sobotu 12.11. 2016 ve
Společenském klubu Hvozdec

Poslední lěč s taneční zábavou
Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné 100,- Kč
K tanci a poslechu hraje Spektrum Bohatá myslivecká hra o ceny!!!
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 Turnaj v mariáši
Společenský klub Hvozdec pořádá v sobotu 26.11. 2016 od 9. 00 hodin pro
milovníky karet

Turnaj v mariáši.
Přihlášky : ve Společenském klubu Hvozdec nebo u pana Pavla
Rašky
Informace o pitné vodě
Počátkem měsíce srpna jste nás někteří upozorňovali na přechlórovanou vodu, která nám tekla
do našich domácností. Obrátili jsme se s prosbou o rozbor vody na VaK Beroun i s žádostí o
vysvětlení. Nejprve nám sdělili, že za rozbor obec musí zaplatit, po námitkách paní
místostarostky firma sdělila, že odběr a rozbor
provede bezplatně. Vzorky byly odebrány 15.8., ale dlouho nám nikdo nesdělil, s jakým
výsledkem. Po dotazu zastupitelky Ernestové technoložka VaK Beroun sdělila, že voda ve
Hvozdci je v pořádku, a to jak po stránce bakteriologické, tak i co se týče volného chlóru.
Předávkování bylo v prvním srpnovém týdnu způsobeno při opravě dávkovače, kdy jej
technik při zkoušce nastavil na maximum a pak jej zapomněl vrátit do běžně nastavené
polohy. Jak říká klasik
( Choholoušek) , tato politováníhodná chyba se stává našemu ústavu jednou za 100 let…….

Voda ještě jednou, tentokrát odpadní
Také jste při podvečerní procházce po vsi zaznamenali nelibý zápach, linoucí se z některých
šachet dešťové kanalizace? Tato smrdutá tekutina však nenapršela z mraků, tu do potrubí a
následně do přírody někdo vypouští, aby ušetřil za vyvážení septiku či žumpy. V poslední
době se zejména u budovy obecního úřadu zápach stává pravidelným jevem, někdy je i slyšet
proudění vody, ačkoli neprší….Při tomto jednání může dojít k průsaku fekálií do zdrojů pitné
vody a může to ohrozit všechny občany. Každí veřejné ohrožení na zdraví se stává trestným
činem. Z tohoto důvodu zastupitelstvo upozorňuje na

Zákaz vypouštění obsahu septiků a
žump !
Obecní úřad Hvozdec upozorňuje občany obce, že dle
platných zákonů ČR nelze vypouštět obsah septiků a jímek
(žump) do dešťové kanalizace nebo rozstřikem po svých či
cizích pozemcích.
Likvidace splaškových vod je možná jedině odvozem
fekálním vozem, popř. instalací domácí čističky odpadních
vod.
Telefonní kontakty na vývoz žump septiků:
Josef Božek, Chlustina – 603 259 598
Zdeněk Elgr, Praskolesy – 606 922 453
Krátké zprávy:
Kontejner na bioodpad bude v provozu do 15.11. 2016. Po té bude uzavřen a
jeho provoz bude obnoven v březnu 2017.
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Na sobotu 3.12. 2016 chystáme Zpívání koled s Macechami, od 15.30, nově
v zahradě Společenského klubu, kde je lepší provozní zázemí.
Máme za sebou 2 zdařilé akce, Loučení s prázdninami a Vítání občánků.Rádi
z nich zveřejňujeme
fotodokumentaci:

Adélka Alblová, Lea Benešova a Amálka Švarcová
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