Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.2.2018

Osmičkový rok
Osmičkové“ roky patří v českých dějinách k těm přelomovým. V roce 1278 svedl
Přemysl Otakar II bitvu na Moravském poli, při které zemřel. V roce 1348 byla založena
Karlova univerzita, roku 1648 skončila uzavřením vestfálského míru Třicetiletá válka, s
rokem 1848 se pojí revoluční události v Praze i celé Evropě nebo slavné psaní
Františka Palackého do Frankfurtu. Pokud se příští rok zaměříme výhradně na
„krátké“ 20. století, připomeneme si sedmdesát let od února 1948, padesát let od
Pražského jara a především konec umírání na bojištích 1. světové války a společný
počin T. G. Masaryka, M.R, Štefánika a dalších českých a slovenských vlastenců - V
roce 2018 uplyne sto let od založení Československé republiky. Toto výročí si určitě
zaslouží, abychom jej i v naší malé obci důstojně oslavili. Právě ono je (vedle založení
univerzity) důkazem toho , že osmičky v naší historii nemusí znamenat jen „ nějaký
průšvih“. A jaký bude ten letošní osmičkový rok, tak trochu záleží na každém z nás.
1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :

V měsíci lednu
Paní Ivana Reisová
V měsíci březnu
Pan František Ernest
Paní Marie Podzimková
Pan Jaroslav Vyštejn
Paní Josefa Hrdličková
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.

2. Místní poplatky
Nový rok s sebou přináší i splatnost místních poplatků na období roku 2018.
a) Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
l. Fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt …… 700.- Kč
2. Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ……. 700.- Kč
b) Poplatek za psa činí 50,- Kč
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Poplatky jsou splatné od 8.2. do 31.5. 2018!!!! Můžete je platit v hotovosti v úředních
hodinách na obecním úřadu ( PO, ČT od 18.00 do 20.00 hodin) či bankovním převodem
s uvedením specif. a variabilního. Symbolu. Prosíme o dodržení termínu.
Zastupitelstvo oce si je vědomo, že každé navýšení poplatků je pro peněženky občanů
nepříjemné.Nicméně nutnost navýšení ceny odpadu vyplývá z následujících čísel:
Náklady obce za likvidaci odpadů v roce 2017………………………329 644,-Kč
Vráceno v systému EKOKOM…………………………………………49 419,- Kč
Skutečné náklady obce………………………………………………..280 245,-Kč
Náklady na 1 poplatníka (Je jich 267 )……………………………… 1 049,- Kč
Poplatek na 1 poplatníka za rok 2018…………………………………….700,-Kč
Obec doplatí na 1 poplatníka……………………………………………..349,61Kč
Tj. 93 340,- Kč celkem
Obec navíc hradí veškeré náklady na bioodpad…………………………49 994,- Kč
Všichni musíme pochopit, že odpadů se nelze zbavit jinak, než zpoplatněnou likvidací a doby,
kdy se vozil odpad na kárce do lesa , jsou dávno pryč. Zatěžování přírody komunálním
odpadem by bylo pověstným podřezávání větve. Věříme, že nutnost navýšení poplatku
pochopíte a uhradíte jej ve stanoveném termínu, děkujeme.

3. Jak jsme volili prezidenta ČR a jaké volby nás ještě čekají
Ve dnech 12. a 13.1. a následně 6. a 27.1. 2018 probíhaly Volby prezidenta ČR. Děkujeme
všem, kteří se k volbám dostavili. Výsledek 2. kola : Miloš Zeman 96 hlasů, Jiří Drahoš 63
hlasů, volební účast 159 voličů z 209 zapsaných, tj. 76,1 %.
Na podzim roku 2018, v říjnu, nás čekají volby komunální a senátní. Již dnes nastává čas
zamyslet se nad tím, zda se najde dostatek občanů ochotných kandidovat a následně pracovat
ve vedení obce.O hlasy voličů se mohou ucházet zavedené politické strany, spolky ,
jednotliví nezávislí kandidáti i účelově vzniklá volební uskupení . Ta však musí počítat se
složitější administrativou, zejména v oblasti dokládání podpisů, a to již během letních
měsíců.

4. Plán kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2018
Název akce

Pořadatel

Hasičský ples
SDH Hvozdec
Dětský karneval – Inka Rybářová KKSSO ( Komise pro kulturu, sport a
sociální otázky)
1. Hvozdecký obnovený
KKSSO + dobrovolníci
masopust
Pepícký bál
Klub žen
Čarodějnice
SDH + SK
Pietní akt Mrtník
Zastupitelstvo, KSČM
Staročeské máje
Mládež + KKSSO
Dětský den
KKSSO
Výlet Klubu žen
Obec – ZO + Klub žen
Prázdninové sousedské setkání
KKSSO, Spol. klub
Na Drahách
Drakiáda
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Termín
17. 2.
25.2.
10.3.
17.3.
30.4.
4.5.
12.5.
3.6.
23.6.
18.8.
13.10.

Posvícení, pěkná
Oslavy 100. výročí vzniku
Československa
Rozsvícení ván. stromu

Společenský klub
KKSSO+ SDH

22.10..
27.10.

KKSSO+ Klub žen

28.11. nebo
4.12.
dle možnosti
prosinec
listopad

Návštěva divadelního představení KKSSO
Stolní tenis- turnaj
Spol. klub
Křížový mariáš- turnaj
Spol. klub

5. Pozvánky na únor a březen

Hasičský ples
V sobotu 17.2. 2018 se od 20.00 hodin koná
ve Společenském klubu tradiční Hasičský ples,
Hudba: BOSS band
Vstupné: 80,Bude připravena pestrá hra o ceny. Příspěvky do ní se vybírají rovněž v sobotu
od 9. 00 do12. 00 hodin .
Srdečně zve SDH Hvozdec
Bude připravena pestrá hra o ceny. Příspěvky do ní se vybírají rovněž v sobotu
od 9. 00 do12. 00 hodin .
Srdečně zve SDH Hvozdec

Dětský maškarní karneval
V neděli 25.2. 2018 od 14. 30 hodin zveme všechny děti
s rodiči a prarodiči do Společenského klubu ve Hvozdci
na veselý
Dětský maškarní karneval s Inkou Ryybářovou
Čeká na Vás pestrý program, tanec a soutěže – masky
vítány.
Vstupné dobrovolné!
Pořádá Klub žen a Komise pro
kulturu, sport a sociální otázky

Výzva pro všechny, kdo chtějí něco dělat a mají rádi
legraci
Uvažujeme o obnovení tradice Masopustní obchůzky obcí. Impulz nám dala
dvojice Venda a Zdenda , která zde v hrála loni v červnu. Má termín volný
10.března. Rádi bychom našli cca 20 dalších lidiček, kterým by nevadilo převléci
se do tradičních maškarních kostýmů a obejít v doprovodu výše uvedeného veselého
dua naši obec. Angažovat se mohou i děti a dorost.
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Kdo byste měli do toho chuť,
přijďte ve středu 7.2. 2018 v
19. 00 hodin do Společenského
klubu, dáme hlavy dohromady.
Pokud se domluvíme a akci
uskutečníme, spoluobčany pak
prosíme o shovívavost a odemčená
vrátka , hospodyně předem
žádáme, aby nedaly košem
medvědovi , tureckému sultánovi
či jiným stvořením.
Program :
13. 00 – sraz maškar v klubu
13.30 – 16.00 Průvod obcí
16.00 – 19.00 – Posezení na sále s muzikou, něčím na zahřátí a k zakousnutí
(Taneční zábava v pravém slova smyslu nebude, skotačením meze nekladou.)
Za přípravný výbor:
M. Ernestová a Z. Vyštejn

A zatančit si můžeme za týden později. Klub žen ve Hvozdci Vás srdečně zve na
Jarní Pepícký bál
V sobotu 17.3. 2018 od 20.00 ve Společenském klubu, k tanci a poslechu nám zahraje
GONG
VSTUPNÉ 80,Připravena bude hra o ceny a snad i tradiční taneční exhibice Klubu žen.
Příspěvky se vybírají v sobotu od 9.00 do 12. 00, v zasedací místnosti v klubu. Všem, kdo
nás podpoří,předem děkujeme a všechny srdečně zveme . Přijďte společně tancem
přivítat jaro. Těší se na Vás pořadatelky.

6. Co řeší zastupitelstvo obce
 Zastupitelstvo má napilno . Řešíme především:
 Zpracování žádostí o dotace na nový dopravní automobil pro hasiče, na dovybavení
dětského hřiště cvičebními prvky ( z rozpočtu Středočeského kraje) a na opravu
márnice ( z Ministerstva zemědělství ČR).
 Dořešení dodatku ke smlouvě o pronájmu školy v Mrtníku
 Opravu střechy na obecním skladišti – příprava výběrového řízení
 Podporu maminkám s těmi nejmladšími dětmi. Máme radost, že se chtějí společně
scházet a provozovat aktivity s dětmi, zatím se jako nejvhodnější zázemí jeví
hasičovna,ale do budoucna bychom rádi upravili prostředí velkého sálu v klubu.
 Přechod na nový režim ochrany osobních údajů (GDPR).
 Změnu pozice pokladní a předsedkyně komise pro veřejné zakázky z důvodu nástupu
paní Petry Šilhavé na druhou mateřskou dovolenou. Pokladní obecního úřadu bude
vykonávat paní Dana Vyštejnová.
Zpracovala: Marie Ernestová
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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
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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
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
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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 Ernestová
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