Zpravodaj č.4 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 5.10.2017
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 byla dokončena rekonstrukce místní komunikace K Hačkám , rekonstrukce místní
komunikace v Mrtníku i drobné opravy ostatních místních komunikací. Na akci : „ Rekonstrukce
místní komunikace K Hačkám“ byla využita dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Frondu obnovy venkova v rámci
Tematického zadání Obnova venkova ve výši 255 000,. Kč. Jsme si vědomi, že opravu a dávku
asfaltu by potřebovaly i další cesty a komunikace, ale obecní rozpočet není bezedný a dotační
programy vhodné pro naši malou obec jsou vyhlašovány zřídka . Budeme se snažit opravu komunikací
postupně zařazovat do každoročního programu stavebních akcí, aby se jejich stav v obci postupně
zlepšoval.
To, co bezpochyby ovlivní naše možnosti, bude výsledek blízkých parlamentních voleb. Věříme , že
většina občanů k volbám přijde a dá svůj hlas takovému subjektu, který bude prosazovat vstřícnou
politiku k malým obcím a lidem, kteří v nich žijí i jejich každodennímu životu.
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 září
Paní Helena Fajrajzlová

V měsíci listopadu:
Paní Blažena Machálková

V měsíci říjnu
Paní Jaroslava Dandová

V měsíci prosinci
Paní Marie Ernestová
Pan František Hochmann
Pan Jaroslav Podzimek

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

1

POZVÁNKY
❖ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek dne 20.
října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je budova OÚ Hvozdec, adresa Hvozdec 12, 267 62 Komárov
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková komise vydá za chybějící nebo jinak poškozené
hlasovací lístky nové. Na žádost občana se zdravotním handicapem je možné požádat o
hlasování do přenosné volební schránky a návštěvu členů volební komise.
Pokud někdo nebude přítomen v době voleb v místě bydliště a potřebuje voličský průkaz,
dostaví se pro něj osobně na obecní úřad ve Hvozdci v úředních hodinách od pondělí 5.10.
do čtvrtka 19.10. 2017 s platným průkazem totožnosti.

❖ Pěkná hodinka
Společenský klub Hvozdec Vás srdečně zve na

Pěknou hodinku ,
která se bude konat v pondělí 16.10. 2017 od 15.00 hodin v sále Společenského klubu
Hvozdec. K poslechu, zpěvu a možná i tanci hraje pan R. 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 28.10. 2017 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. Příznivý vítr je objednán, ale bez záruky.
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❖ Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V měsíci listopadu proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Na
programu budou zprávy předsedů komisí, plnění záměrů v roce
2017,plány na rok 2018, zpráva o průběžném hospodaření obce ,
rozpočet na rok 2018 , informace a různé. Termín bude upřesněn.
Turnaj v mariáši
Společenský klub Hvozdec pořádá v sobotu 18.11. 2017 od 9. 00 hodin pro
milovníky karet

Přihlášky : ve Společenském klubu Hvozdec nebo u pana Pavla
Rašky.

❖ Poslední leč
Myslivecké sdružení Máj PODLUHY pořádá v sobotu 25.11. 2017 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!!!

Velkoobjemovýodpad
Využijte možnosti zbavit se ještě před zimou nepotřebných věcí z vaší domácnosti.
Ve dnech 27. 10. – 31.10. 2017 bude proveden sběr velkoobjemového odpadu firmou AVE
Hořovice. Kontejner bude přistaven u Hasičovny a je určen k odložení koberců, textilu,
demontovaného nábytku, WC, kočárků , starých matrací apod. Prosíme o udržování pořádku

Krátké zprávy:
Kontejner na bioodpad bude v provozu do 30.11. 2017. Po té bude uzavřen a
jeho provoz bude obnoven v březnu 2018.
Na některou adventní sobotu chystáme Zpívání koled u stromečku , opět
v zahradě Společenského klubu. Poté proběhne cca od 16.30 Mikulášská nadílka
pro děti v sále Společenského klubu.
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Navštivte Advent v Regensburku- SRN

Komise pro sport, kulturu a sociální otázky zastupitelstva obce Hvozdec spolu se
Společenským klubem Hvozdec Vás zvou na jednodenní zájezd do adventního Regensburku.
Zájezd se uskuteční v sobotu 9.12. 2017 , odjezd v 8.00 od zastávky Probo Bus, návrat do 20.
hodiny.
Dopravu zajišťuje firmy Hrabák –Špicl, která disponuje pohodlnými autobusy.
Možnost zastávky na předvánoční nákup v německém nákupním středisku.
Cena : 200,- Kč na osobu, (50% nákladů)
Přihlášky: do konce října v úředních hodinách obecního úřadu u paní Dany Vyštejnové, taktéž
úhrada poplatku.
Vhodné pro celé rodiny !

Poděkování
V letním období bylo nejúspěšnější akcí Loučení s prázdninami. Zastupitelstvo
obce děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a zejména nám nezištně
poskytli ceny pro děti – Pan René Benák, firma Acron a pan Jakub Patocs
s přítelkyní Inkou. Nesmírně si vážíme též spolupráce s pány Jakubem
Múllerem, Zdeňkem Vyštejnem a Robertem Horákem, kteří stáli u zrodu celé
akce a vždy mají podíl na jejím dobrém průběhu.

Zpracovala : Marie Ernestová
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