Zpravodaj č.2 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9.4.2018

Vážení občané ,
po zimě, kdy počasí bylo jako na houpačce a těsně před prvním jarním dnem se z oblohy sypaly vrstvy sněhu ,
je tu snad definitivně jaro. Sluníčko hřeje, den se prodloužil a zahrádky nás volají k nezbytným úpravám a
prvním pěstitelským počinům. Také obec potřebuje dát do pořádku, zejména veřejná zeleň, hřiště a ostatní
travnaté plochy, abychom 100. výročí vzniku samostatného Československa mohli oslavit v příjemném
prostředí.
V uplynulém čtvrtletí jsme ale také nezaháleli, naopak obec žila vcelku pestrým kulturním a společenským
životem – mohli jsme absolvovat 2 plesy, dětský maškarní karneval i masopustní průvod. Kdo přišel, mohl se
dobře pobavit se svými sousedy a přáteli, obec řádně zajišťovala státní správu i samosprávu , fungoval
společenský klub i místní obchod, byla zajištěna dopravní obslužnost Hvozdce i Mrtníka….A to bez ohledu na
to, že nám vládne vláda v demisi, že zástupci politických stran téměř půl roku po volbách bezvýsledně
vyjednávají, hází na sebe špínu, číhají na chybu toho druhého. A už dlouho nebylo „shora“ schváleno či
realizováno něco, co by nám , zastupitelům malých venkovských obcí, život a práci zjednodušilo, co by nám
pomohlo. A tak se nabízí takřka kacířská myšlenka, zda vůbec pro každodenní život vrcholné politiky
potřebujeme? Na vesnici se spíše vyplatí spoléhat se sami na sebe a hlavně na Vás, na občany.
1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :
V měsíci březnu
Pan František Ernest
Pan Jaroslav Vyštejn
Paní Marie Podzimková
Paní Josefa Hrdličková
V měsíci dubnu
Paní Ludmila Plecitá
Paní Jana Mračková
Pan František Nezbeda
Paní Ludmila Fraitágová
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody do dalších let.
2. Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se od počátku roku 2018 sešlo na 2 veřejných zasedáních. Kromě běžných správních a
administrativních úkonů řešilo:
• Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a obcí Hvozdec na
projekt „ Zpracování a projednání územního plánu obce rozvoje obce“ ev. č. S-3471/REG./2017
•

Schválení zplnomocnění starosty obce ve věci převzetí funkce pořizovatele Změny č.2 ÚP obce
Hvozdec

•

Projednání a schválení žádosti o dotaci z programu 2018 z rozpočtu Středočeského kraje pro
poskytování dotací ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Tematické
zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH
obcí na rok 2018 z rozpočtu Středočeského kraje v oblasti podpory Pořízení nového dopravního
automobilu - pro naši zásahovou jednotku hasičů

•

Vypracování řádu veřejného pohřebiště obce Hvozdec dle změny z.256/2001 Sb., o pohřebnictví,
kontrolu agendy na úseku pohřebnictví
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•

Projednání a schválení žádosti o dotaci Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci TZ
„ Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit“ na dovybavení hřiště Na Drahách
cvičebními prvky pro dospělé

•

Projednání stanoviska k ustavení spolku (Turistická oblast Brdy a Podbrdska z.s.) včetně
příspěvkového řádu a stanov spolku

•

Žádost pana Radovana Šplýchala o finanční dar z rozpočtu obce Hvozdec na provoz místní
prodejny

•

Žádost Společenského klubu Hvozdec z.s. o finanční dar z rozpočtu obce Hvozdec

•

Projednání návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - budovy bývalé školy v Mrtníku
k čl. 6 –cena nájmu

•

Kontrolu na úseku požární ochrany

Některé body jsou dlouhodobé či vyžadují další kroky k řešení, proto se jimi bude zabývat další veřejné
zasedání, na které Vás všechny srdečně zveme:
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hvozdec č.3, které se bude konat v pátek 13.4. 2018
od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Zprávy o činnosti výborů a komisí zastupitelstva obce Hvozdec
2.

Projednání výsledku VŘ na zhotovitele zakázky „ Oprava střechy na budově haly obce Hvozdec“, „ Oprava
márnice na veřejném pohřebišti v Mrtníku“a na dodavatele zakázky „Hřiště pro všechny generace dovybavení dětského hřiště cvičebními prvky“

3.

Projednání žádosti o vyjádření se k údržbě obecní cesty p.č. 595 v k.ú. Hvozdec, v osadě Mrtník

4.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Hvozdec pro volební období 2018 -2022

5.

Žádost paní PhDr. Jany Kotalíkové o souhlasné stanovisko s výstavbou RD na pozemku p.č. 72/3 v k.ú.
Hvozdec

6.

Zpráva o provedených kontrolách ze strany orgánů státní správy

7.

Informace o hospodaření obce, rozpočtové změny aj.

8.

Diskuse

9.

Usnesení a závěr

3. Upozornění splatnost místních poplatků na období roku 2018
Upozorňujeme Vás na splatnost
a) poplatku za komunální odpad za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se
na území obce ve výši 700.- Kč
b) Poplatek za psa ve výši 50,- Kč
Poplatky jsou splatné 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
4. Upozornění na XVIII. ročník Ralye Hořovice
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V sobotu 28.4. 2018 se bude konat automobilová soutěž XVIII. ročník Ralye Hořovice. Součástí jsou přejezdy
posádek mezi jednotlivými RZ. Přes naši obec budou přejíždět posádky od
Mrtníka do Podluh a dále směrem na Lochovice a Neumětely.
Časy přesunu:
8,30 -9,50
11,00 -12,30
14,00 – 15,30
Přesun posádek se uskuteční v rámci běžného silničního provozu, přesto
dbejte na bezpečnost dětí a domácích zvířat.
5. Pozvánky na duben a květen:

Pálení čarodějnic

V pondělí 30.4. 2018 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.

Pietní akt u příležitosti 73. výročí konce II. světové války
Ve středu 9.5. 2018 se od 17.30 hodin koná ve spolupráci ocí Hvozdec, Chaloupky,
Malá Víska a městyse Komárov na hřbitově Mrtníku pietní akt u příležitosti 73. výročí
konce 2. světové války. Poté jste zváni na posezení s harmonikou do Společenského
klubu Hvozdec k přátelskému setkání.

Staročeské máje

Hvozdecká omladina spolu se svými přáteli Vás srdečně zvou na tradiční
V sobotu 12.5. 2018

Staročeské máje

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

6) Likvidace odpadů
-je nezbytnou podmínkou pro udržení zdravého životního prostředí, na jaře se navíc chceme zbavit
nepotřebných věcí z našich domácností. Proto obec zajistila :
a) Opětovné bezplatné využívání kontejneru na zahradní odpad- provoz ve středu a sobotu od
8.00 do 20.00 hodin, v neděli od 8.00 do 14. 00. Patří sem pouze zbytky rostlin, listí, tráva a
větvičky rozstříhané na menší části.
b) Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu - v sobotu 21.4.2018, odvoz ve 14.45 – 15,20
hodin, je možné odpad odkládat na točnu Na Drahách již v pátek navečer. A co můžeme odevzdat?
- Aku baterie, ojeté pneumatiky, plechovky od barev a olejů a jejich zbytky, zahradní chemii,
zbytky ředidel, vyřazené elektrospotřebiče, zářivky a výbojky
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c)

d)

Sběr a dvoz velkoobjemového odpadu- kontejner bude přistaven u hasičovny od pátku 27.4. do
pondělního rána 30.4. 2018. Vhazujeme starý nábytek dřevotřískový a čalouněný, vyřazené
pokrývky, starý textil a obuv
Vývoz domovních odpadních jímek - chtěli bychom Vás upozornit na povinnost likvidace odpadních
vod a na zákaz jejich vypouštění do vpustí kanalizace na povrchovou vodu. Občas vpodvečer
nám obec pěkně páchne.A hlavně, v tomto roce bude poprvé bude Státní zdravotní ústav, pobočka
v Příbrami, pravidelně čtvrtletně odebírat vzorky z vodotečí, do nichž povrchová kanalizace
vyúsťuje. Pokud bude zaznamenána přítomnost fekálií, nevyhne se naše obec nepříjemným
opatřením, zpřísnění kontroly likvidace odpadních vod a bohužel také sankcím.
Můžete využít služeb dopravců, kteří se vývozem jímek zabývají:

Karel Božek, Chlustina – tel.603 259 598
Zdeněk Elgr, Praskolesy – tel.606 922 453

Potvrzení o vývozu si pečlivě uschovejte.
A když je řeč o odpadech, chtěli bychom poprosit o udržování pořádku u kontejnerů na papír, sklo a
plasty. Neodkládejte okolo odpad, který do nich nepatří, např. celá okna., plastové kbelíky s fasádní
barvou apod. Firma AVE toto stejně neodveze, a jen se zde kupí nepořádek. Pokud dojde k rozbití
skla, prosíme o jeho zametení, střepy ohrožují kolem jdoucí děti a psy. Děkujeme za pochopení.
7)Nejen o parkování, ale i ohleduplnosti
Vížení spoluobčané,
opět se v poslední době ve Hvozdci i Mrtníku setkáváme s nevhodným parkováním na veřejných
plochách a místních komunikacích.Chtěli bychom upozornit na zákaz parkování motorových vozidel na
místech veřejné zeleně v obci, kromě travnatých pásů podél místních komunikací, které se nacházejí
bezprostředně před Vaší nemovitostí. Pokud pak veřejné prostranství takto využíváte, je třeba se o
něj i starat-po zimě přehrábnout, zpevnit vyježděná místa ( lze se s obcí domluvit na dodání
materiálu), v létě sekat.Dlé platné legislativy je potřeba na místních obousměrných komunikacích
zajistrit průjezd ostatním vozidlům v minimální šíři 3 m. Toto pravidlo bychom měli dodržet nejen vůči
svým sousedům, ale hlavně i obslužným vozidlům (AVE,vývoz odpadních vod, dovoz dřeva a uhlí či
stavebního materiálu..) a v neposlední řadě pro vozidla integrovaného záchranného systému.
Veřejná zeleň si zaslouží naši pozornost i při venčení pejsků – sáhněte si do svědomí, kdo s sebou
nosíte sáček a produkty po svém čtyřnohem miláčkovi z trávníku či okraje komunikace sbíráte.
Zejména kolem krámu a hasičovny bylo po zimě vcelku „husto“. Pokud by k větší odpověnosti pejskařů
přispělo nainstalování stojanů se sáčky, měli bychom o něm uvažovat.
8)Brigáda – úklid Dětského hřiště

Jak jsme již avizovali, je potřeba provést po zimě úklid dětského hřiště. Zveme proto všechny dobrovolníky,
zejména rodiče i děti, aby přišli pomoci .
Kdy ? V sobotu 14.4. od 14,30
Kde: Na Dětském hřišti Na Drahách
Hrábě a lopaty si vezměte vlastní. Po práci je možné si společně opéct buřtíky, pokud vydrží počasí......
Zpracovala: Marie Ernestová
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