Zpravodaj č.2 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.4. 2017
Vážení spoluobčané,
Jaro je cítit ze všech koutů, zejména pokud si vyjdeme do přírody – vnímáme sílu slunečních
paprsků, energii nového života i blížící se velikonoční svátky. To vše nás vede k jarnímu
úklidu, pracím na zahradě , těšíme se na první jarní posezení při grilování. Máme za sebou
zimní plískanice, nachlazení či chřipky a konečně můžeme na dno skříní odložit teplé
oblečení a boty.Podobně je na tom i vedení obce – po zimě je třeba dát obec do pořádku,
naplánovat možné investice na rok 2017, pokud možno s využitím vyhlášených dotačních
titulů, a při tom stále uspokojovat úředního šimla……různé tabulky,přehledy, hlášení, daňové
přiznání, administrovat veřejné zakázky, někdy ani úřední hodiny nestačí k vyřízení všech
úkolů a požadavků vyšších míst. Ale nebudeme naříkat , je jaro, čas nových nadějí a
očekávání.
1) Z jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo na svých 2 zasedáních projednalo:
▪ Střednědobý rozpočtový výhled na období 2017- 2019
▪ Podání žádosti o dotaci pro JSDH Hvozdec na pořízení nového dopravního
automobilu z MV ČR
▪ Rozšíření územního plánu o katastrální území Hvozdec v Brdech
▪ Přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací- jedná se o
komunikaci K Hačkám ( u Plecitých) a o komunikaci v osadě Mrtník (u Ernestů)
▪ Průběh rekonstrukce střechy na budově bývalé školy v Mrtníku
▪ Přidělení dotace z rozpočtu obce Hvozdec 2017 ve výši 20 000,- Kč
Společenskému klubu Hvozdec z.s.
▪ Legalizaci stavby márnice na veřejném pohřebišti v Mrtníku včetně vlastnických a
nájemních vztahů k pozemkům, na nichž se hřbitov nachází
▪ Nařízení zastupitelstva obce ohledně likvidace obsahu akumulačních jímek na
odpadní vodu

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :

V měsíci březnu
Pan František Ernest
Pan Vladislav Drnovec
Pan Jaroslav Vyštejn
Pan Josef Velich
Paní Josefa Hrdličková

V měsíci dubnu
Pan Dezider Petrikovič
Pan František Nezbeda
Paní Růžena Kubrichtová
Paní Ludmila Fraitagová

V měsíci červnu - Paní Marie Houbová
1

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

3. POZVÁNKY
Pálení čarodějnic
V neděli 30.4. 2017 se opět sejdeme po roce na Čihadle, abychom se zbavili všech čarodějnic,
divých žen a ježibab.
Hasiči jistě za tímto účelem připraví pořádnou hranici a dříví, Společenský klub zajistí dobrý
mok a Komise pro kulturu, sport a sociální otázky zve všechny děti k čarodějnickým
hrátkám, které vypuknou od 17.30 na Čihadle. Nebude chybět pomocný oheň na buřtíky a
na pečení hadů. Jste všichni srdečně zváni.
Staročeské máje
Hvozdecká omladina spolu se svými přáteli Vás srdečně zvou na
tradiční
Staročeské máje
V sobotu 13.5. 2017
Program :
13.00 – Průvod Mrtníkem - Duo KaKr
14. 00 – 16.00 – Průvod ve Hvozdci
16. 30- Odchod pro májovnici
17. 00 – ČESKÁ BESEDA POD MÁJÍ
20. 00 – TANEČNÍ ZÁBAVA ve Společenském klubu, k tanci a
podlechu hraje BOSS Band

Vstup 80,- Kč

4. Svoz objemového odpadu
Možnost zbavit se nepotřebných věcí je tu ! Ve dnech od pátečního večera 7. 4. do
pondělního rána 10. 4. 2017 bude u Hasičovny přistaven kontejner firmy AVE na
vyřazené objemné věci z našich domácností– starý nábytek,textilie, linolea, koberce.
Využijte přistaveného kontejneru k ekologické likvidaci nepotřebných věcí. Žádáme Vás,
abyste nevhazovali nebezpečný odpad.
Druhý kontejner bude přistaven u obecního skladiště, kde se o víkendu bude konat
brigáda SDH na vyklizení nepotřebných věcí. Dobrovolníci vítáni !!!

5. Svoz nebezpečného odpadu
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Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na zpětný odběr proběhne v naší obci
v sobotu 20.5. 2017 od 11.05 do 11.20 hodin na točně Na Drahách. Vybírají se:
✓ Obaly a plechovky od barev a olejů, zbytky barev a ředidel
✓ Zářivky, výbojky, televizory, rádia, rozbité elektrospotřebiče, lednice a mrazáky
✓ Pneumatiky, AKU baterie , monočlánky
✓ Vyřazené léky
Všem občanům děkujeme za spolupráci a kladný vztah
k životnímu prostředí
.
6. Upozornění na Rallye Hořovice
V sobotu 29.4. 2017 se bude na hořovicku konat XVII. ročník Rallye Hořovice 2017.
Přes naši obec bude docházet k přejezdu posádek na jednotlivé rychlostní zkoušky směrem od
Mrtníka do Podluh. Předpokládaný čas přesunu je v čase 8.30 – 9. 50, dále pak
11. 00 – 12.30 a 14. 00- 15.30. Dbejte při pohybu po obci v tento čas zvýšené opatrnosti,
zejména ve vztahu k dětem a domácím zvířatům, hlavně pejskům.
Posádky jsou povinny dodržovat všechna pravidla silničního provozu.
7. Upozornění na dodržování pravidel pro přidělování Povolení k vjezdu a stání
motorového vozidla v lesích obhospodařovaných VLS Hořovice
VLS Hořovice upozorňují, že povolení k průjezdu je občanům zapůjčováno na příslušném
obecním úřadě pouze pro mimořádný průjezd, např. k lékaři, a to na dobu nezbytně nutnou.
Obecní úřad je povinen evidovat zapůjčená povolení.
Povolení umožňuje pouze průjezd po komunikaci jednoznačně vymezené na povolení.
Povolení tedy neopravňuje ke stání vozidla a k vjezdu mimo vyznačenou komunikaci.
Při zneužití bude povolení bez náhrady odebráno.
8.Nařízení obce Hvozdec č.1
Likvidace odpadních vod jev naší obci vzhledem k její situační poloze složitá. To ještě
neznamená, že své domovní akumulační jímky budeme vypouštět do dešťové kanalizace a
obec nám bude páchnout. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo přijmou nařízení, které by
nakládání s odpadními vodami upravovalo:
Nařízení obce Hvozdec č.1/ 2017,
kterým se upravuje likvidace odpadních vod z akumulačních domovních
odpadních jímek
Zastupitelstvo obce Hvozdec se usneslo na svém zasedání dne 16.3.2017, usnesením
č.2/2017, v souladu s ustanovením § 11, § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 254//2001 Sb., o
vodách , ve znění pozdějších předpisů, (vodní zákon).
Předmět úpravy
Předmětem úpravy tohoto nařízení je likvidace odpadních vod z akumulačních domovních
jímek.
Článek 2
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Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných stavbách a provozovnách určených
k podnikání, službám a spolkové činnosti. a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu).
Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb, pokud může ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.
Článek 3
a) Tímto nařízením se zakazuje vypouštění obsahu domovních akumulačních jímek
umístěných na soukromých pozemcích občanů a provozoven do všech stok dešťové
kanalizace v katastrálním území obce Hvozdec včetně osady Mrtník
b) Tímto nařízením se jako jediný možný způsob likvidace obsahu domovních akumulačních
jímek umístěných na soukromých pozemcích občanů a provozoven stanovuje pravidelné
vyvážení odvozovými firmami, které k této činnosti mají živnostenské oprávnění a likvidují
odpadní vody odvozem na čistírnu odpadních vod .
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Občané a ostatní majitelé odpadních akumulačních jímek jsou povinni o provedení vývozu
odpadních vod uchovat doklad a předložit jej na požádání kontrolnímu orgánu obce. S tím,
kdo takto neučiní, bude zahájeno správní řízení Odborem výstavby a životního prostředí
Městskékho úřadu Hořovice ( orgánem přenesené působnosti státní správy a samosprávy).
Informace z MAS Brdy
Podnikáte na Podbrdsku? Uvažujete o investici do své živnosti či o
pořízení nových technologií či technického vybavení pro firmu? Máte
zemědělskou farmu nebo přemýšlíte o jejím založení?
✓ Pak právě Vám je určena dotace z Státního zemědělského intervenčního fondu
poskytovaná prostřednictvím MAS Brdy na základě fichí Zemědělské podnikání a
Nezemědělské podnikání, avizovaná již na jaře 2017.Co k tomu potřebujete:
Elektronický podpis, připojení k internetu , živnostenské oprávnění , čas na
administrativní práceVýše dotace se může pohybovat od 50 000 do
5 000 000,- Kč. Na co ji lze využít? Lze za ni pořídit:Stavby, stroje a
technologie v živočišné výrobě, stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a
školkařskou výrobu, peletárny, nákup nmovitosti pro podnikáníPředností j pro
úspěch žádosti je: Být začínajícím podnikatelem ( do 5 let existence firmy) či
zemědělcem do 40 let Vytvoření alespoň částečného úvazku pracovního místa,
Podnikání v malé obci Rychlá realizace projektu, nejlépe do 12 měsíců,
✓ Žádost o dotaci mohou v brzké době dát v oblasti Vzdělávání i spolky, které se
zabývají prací s mládeží nebo vzdělávací a osvětovou činnosti, např. Spol.klub.
Kde se dozvíte více?V kanceláři MAS Brdy, adresa Slunečná 372, 262 23 Jince,telefon 774
702 137, E-mail:info@masbrdy.cz,, web: www.masbrdy.cz. , osobní konzultaci možno domluvit
každý všední den od 7.30 do 16. 00 hodin.
Zpraciovala Marie Ernestová
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