Zpravodaj č.3 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8.6. 20172017
Vážení spoluobčané,
Opět bychom Vás chtěli po dvouměsíční přestávce informovat o nejdůležitějších událostech
v obci za uplynulé období a o záměrech zastupitelstva na letní měsíce. Máme za sebou
několik hezkých a díky Vaší účasti a podpoře vydařených akcích, spjatých většinou
s udržováním tradic - Pálení čarodějnic, Staročeské máje a Dětský den. Těší nás, že právě ti
nejmenší nejmladší občánci tyto společenské a sportovní akce aktivně navštěvují a společně
se při nich baví. Na mnohých z nich se podíleli též hasiči – pomohli s přípravou májů,
s vyklizením obecního skladiště i improvizované reorganizaci Dětského dne ( vlivem
deštivého počasí, jak je u nás dobrým zvykem). Také se zúčastnili soutěže v požárním sportu
v Olešné, kde obsadili krásné 4. místo. Také Klub žen se pravidelně schází, pořádá akce,
plánuje výlet, ačkoli zde převažují děvčata v seniorském věku. Ale trochu se nám z aktivního
života obce vytrácejí ta „ mladší děvčata“, ten !ženský element“ do 45 let. Jejich zastoupení
chybí i v zastupitelstvu. Chápeme, jsou to právě ony, na nichž stojí celá rodina – zaměstnání,
nákupy, domácnost, učení s dětmi…..ale přesto , jejich pohled na věc, šikovné nápady i
energie by byly pro komise zastupitelstva i pro spolky velkým přínosem, a do budoucna i pro
zastupitelstvo samotné. Mohly by najít uplatnění i ve Společenském klubu, zejména při
přípravě akcí zaměřených na děti a mládež. Takže milé dámy , zkuste při letním odpočinku
trochu popřemýšlet, zda byste nevyšetřily trochu času i pro rozvoj veřejného a komunitního
života v naší obci ( abychom příště mohli psát i o vašich aktivitách).
1) Z jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo na svých 2 zasedáních projednalo a některé body i následně
realizovalo:
▪ Rozmístění 5 laviček po obci
▪ Úklid obecního skladiště
▪ Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
▪ Očkování psů proti vzteklině
▪ Výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace K Hačkám a na místní
komunikaci v osadě Mrtník
▪ Výběrové řízení na doplnění územního plánu o katastrální území Hvozdec
v Brdech
▪ Nařízení obce Hvozdec, kterým se zakazuje vypouštět obsah akumulačních jímek
do kanalizačních stok dešťové kanalizace
▪ Žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace K Hačkám
▪ Závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání výsledků
hospodaření obce Hvozdec s hodnocením bez výhrad
▪ Vyjádření správce Povodí Vltavy k problematice likvidace odpadních vod v obci
Hvozdec
▪

Možnosti optimalizace stávající smlouvy o pronájmu budovy bývalé školy
v Mrtníku
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▪

Opatření obecné povahy, sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO
ČR ohledně zřízení bezpečnostních pásem a zákazu vstupu do některých částí
zrušeného VÚ Brdy na území CHKO Brdy.

▪

Instalaci měřičů rychlosti v některých částech obce na základě projektu
Mikroregionu Hořovicko

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :

V měsíci červnu - Paní Marie Houbová
V měsíci červenci – Paní Marie Velichová
V měsíci srpnu – Paní Zuzana Sokolová
Paní Věra Jonáková

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.
2. Poděkování
Zastupitelstvo obce Hvozdec děkuje všem občanům a majitelům rekreačních objektů za
včasné zaplacení místních poplatků, zejména za poplatek na likvidaci, shromažďování a svoz
odpadů a poplatek za chovaného psa. Ti , kteří tak neučinili, byli písemně vyzváni a
zastupitelstvo věří, že svou povinnost splní co nejdříve bez uplatnění sankcí.
Také děkujeme všem, kteří vlastními silami i technikou vysekávají zatravněné plochy a pásy
kolem svých plotů - tím šetříte obecní kasu i usnadňujete práci panu Zdeňku Vyštejnovi,
který i tak má co dělat, aby udržel větší plochy ( např. hřiště, parčíky, prostranství před
obecním skladištěm ) v přijatelné podobě.. I Zdeňkovi tedy patří poděkování za hezký vzhled
naší obce.
A do třetice, velký dík patří panu Zdeňkovi Hráchovi a jeho manželce Marušce, kteří mají
velký podíl na zvelebení naší obce – osadili lavičky , dali do pořádku autobusovou zastávku
instalovali obrubníky ke kontejnerům na návsi. Odvádějí velmi pečlivou práci, které si
zastupitelstvo obce velmi váží.
3. Místní obchod
Pan Šplýchal oznamuje, že s pomocí své nájemnice, paní Slávky, bude o letních měsících,
prodlužovat provozní dobu obchodu, aby projíždějící cyklisté měli možnost občerstvení a
děti si o prázdninách mohly koupit nanuky či něco sladkého, a samozřejmě, všichni, kdo
budou něco potřebovat, jsou vítáni. Znamením, že je otevřeno, bude přenosná tabule před
krámem.
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4.. Ohlédnutí

Díky všem tanečníkům a tanečnicím , našim májovníkům, proběhly v sobotu 13.5. 2017
Staročeské máje. Vydatně nás posílili i naši „ lufťáci“, takže jsme mohli vidět Českou
besedu v podání 3 tanečních kruhů. Škoda, že se nepodařilo postavit čtvrtý, a proto
někteří , ač chodili na zkoušky, nakonec nemohli tančit, ale zkrátka jsou vždy potřeba 4
páry. Děkujeme všem, kteří májovníky podpořili a pohostili a všem, kteří pomohli:
- Paní Čermákové a Hochmanovým za výrobu věnce
- Manželům Ungrovým za organizační pomoc
- Panu Mirku Vyštejnovi za bezplatnou a zároveň bezchybnou stavbu máje za
použití jeřábu
Věříme, že tato tradice v naší obci i přes některé obtíže, přetrvá i nadále.
5. Problematika likvidace odpadních vod
Obec Hvozdec obdržela stanovisko správce Povodí Vltavy k problematice likvidace
odpadních vod v obci Hvozdec. Obec nemá jednotný odtok do přirozené vodoteče, proto není
možná výstavba centrální kanalizace. Jedinou cestou je akumulace odpadních vod
v odpadních akumulačních jímkách, které občané budou pravidelně vyvážet prostřednictvím
k tomu určených firem. U některých domů byla povolena domovní ČOV a její napojení na
vybudované kanalizační stoky dešťové kanalizace, toto povolení je však třeba prodloužit, což
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se týká stok A, A1, B1, C, C1 . Obec již zaslala žádost na vodoprávní úřad – Odbor
výstavby a ŽP V Hořovicích .
Vzhledem ke složitosti likvidace odpadních vod v obci Hvozdec, žádáme všechny
občany, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí a nakládali s odpadními vodami dle
platné legislativy.
POZVÁNKY

Zastupitelstvo obce Hvozdec Vás srdečně zve na
Sousedské posezení s hudbou
v sobotu 17.6. 2017 od 20.00 hodin v prostorách
Společenského klubu.
Zahraje nám Venda a Zdenda
z Neratovic ( řídí spolužák pana Jiřího
Patocse, hudebníka Melody Makers)
vstupné dobrovolné!!
Plánujeme, chystáme...
Veřejné zasedání
Zveme všechny občany na veřejné zasedání , které se bude konat v pátek 30.6. 2017 od
19.00 hodin . Přijďte a dozvíte se více o všech dosud projednávaných záležitostech i řadu
nových informací, můžete v diskusi podat své náměty a názory, které jsou pro
zastupitele cennou zpětnou vazbou.

Na sobotu 26.8. 2017 Vás srdečně zveme do areálu Na Drahách
na Loučení s prázdninami.
Čeká na na Vás Podbrdská dechovka a dobré občerstvení.
Pro děti je připravena zážitková cesta hvozdeckým lesem , skákací hrad a dobrá zábava.
Začátek ve 14. 30 hodin – těšíme se na setkání.

Zastupitelstvo obce Hvozdec Vám všem přeje příjemný letní čas, hezkou
dovolenou a hlavně pevné zdraví a rodinnou letní pohodu.
Zapsala: Marie Ernesrová
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