Zpravodaj č.3 Zastupitelstva obce Hvozdec
Vážení čtenáři ,
ačkoli letní měsíce jsou časem odpočinku a bezstarostného období, vedení obce starosti odložit nemůže. O jednu
z nich, s jejímž řešením můžete pomoci, by se na Vás následujícími řádkami chtěl obrátit starosta obce:
Vážení spoluobčané.
Ve svém příspěvku do Zpravodaje obce, Vám musím znovu připomenout povinnost, ohledně vyvážení jímek
domovních odpadních vod.
Toto upozornění má již charakter varování každého, kdo s odpadními vodami nenakládá tak, jak stanoví
Zákon č. 150/2010 Sb. / vodní zákon /.
Obec, jako provozovatel kanalizační soustavy pouze odpadních povrchových vod a z části vod přečištěných
na domovních čističkách odpadních vod, nemůže a ani nesmí tolerovat, aby do ní vytékaly, nebo byly
přečerpávány fekálie z domovních jímek.
To se však, přes již několik upozornění na nutnost jímky pravidelně vyvážet, stále děje. Důkazem toho je
kontrola Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Kontrolované odběry vzorků stoky A, A1 a C, C1
několikanásobně převyšovaly hodnoty stanovené v Nařízení č. 57/2016 Sb., potažmo v Kanalizačním řádu obce
Hvozdec.
Pokud by výsledky další kontroly nebyly lepší, bylo by s naší obcí zavedeno správní řízení, s následnou,
poměrně vysokou finanční sankcí. Její zaplacení by se zpětně vymáhalo na těch, kdo se na znečištění kanalizační
soustavy odpadních povrchových vod podílí, a to na základě kamerového monitoringu domovních jímek, který
by nám byl nařízen.
Proto, aby se tomuto předešlo, navrhuji všem, aby si napojení jímek na kanalizaci zrušili nevratným
způsobem, nejlépe zabetonováním a pak pravidelně jímky vyváželi.
Věřím, že si všichni uvědomíte naléhavost tohoto, současně jediného možného řešení, a to nejen z pohledu
výše zmíněného, ale i z pohledu ochrany životního prostředí a v našem případě i ohrožení jediného zdroje pitné
vody.
Děkuji za pochopení.
Zdeněk Mottl, starosta obce
Situace je opravdu vážná a zastupitelstvo asi před měsícem pro řešení této situace učinilo několik kroků, předně
jsme oslovili Ministerstvo životního prostředí ČR s prosbou o stanovisko k možnému řešení odkanalizování naší
obce, která má velmi specifickou polohu bez možnosti odtoku přečištěných vod do přirozené vodoteče, což je
překážkou pro zřízení centrální veřejné kanalizace. Od vyšších orgánů státní správy též očekáváme navržení
metodiky a vhodných technologií k řešení tohoto problému v budoucnosti. Zatím je třeba se řídit plátnou právní
úpravou, jejíž plné znění Vám tlumočíme a žádáme o jeho dodržování:
Novela vodního zákona č.254/ 2001 Sb k 1.1. 2019:
„ Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem
na čistírnu odpadních vod,a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období 2 posledních kalendářních let. Za nedodržení této
povinnosti dle vodního zákona lze postihnout majitele bezodtokových jímek akumulujících odpadní vody
pokutou ve výši 20 000,- Kč.“

1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví

V měsíci červenci
Pan Ján Machálek
Pan Robert Horák
Paní Ivana Brotánková

V měsíci srpnu:
Paní Dana Vyštejnová
V měsíci září
Pan Jaromír Ungr

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody do dalších let.
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POZVÁNKY A INFORMACE
Prázdninové sousedské posezení

Stalo se již tradicí naší obce pořádat loučení s prázdninami. Letos se však musíme přizpůsobit
volným termínům účinkujících kapel, a proto se ještě s prázdninami nebudeme úplně loučit,
nýbrž si je zpříjemníme sousedským setkáním pro děti i dospělé.
Termín a místo : Sobota 18. srpna , v areálu hřiště NA Drahách
Program:
1) 14: 00 – 16, 30 -Zahájení, hudební vystoupení Myslivecké kapely ATLAS
2) 15.00 – 16, 30 -Putování pohádkovým lesem pro děti
3) Country kapela Brzdaři
Doprovodné akce: skákací hrady, jízda na ponících , prezentační stánky, občerstvení.
Srdečně všechny zveme. Akce je součástí oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československa.

Hasiči Hvozdec
V závěru jara přibylo i aktivit pro hvozdecké hasiče. Zejména zásahová jednotka pomohla v noci
z 24. na 25. května při monitorování zvýšené hladiny Červeného potoka v Mrtníku, na němž byl
kolem 21. hodiny večerní vyhlášen 2. povodňový stupeň. Naštěstí se tato událost obešla bez větších
škod na soukromém i obecním majetku .
Hasiči pomohli i překládáním stavebního materiálu na opravu střechy obecního skladiště, která začne
v řádu několika dnů. Obec si této jejich práce váží a patří jim veliké poděkování. Víme, že je obtížné
skloubit profesní vytížení ( např. práci na směny, daleko mimo obec) s dobrovolnou činností v SDH.
Ještě bychom přivítali větší pozornost věnovanou údržbě svěřeného vybavení a péči o něj ( zejména
o hadice a strojní zařízení, garáž v hasičovně apod.), neboť i obec je kontrolována, zda se s veřejným
majetkem zachází účelně a hospodárně.
Pokud vše dopadne podle plánů, měla by obec pro práci JSDH Hvozdec získat nový devítimístný
dopravní automobil Ford Transit . Uvedení automobilu do provozu hodláme spojit s malou slavností
( příliš často se nám nepovede získat od státu takřka ¾ milionu).
Slavnostní předání dopravního automobilu hasičskému sboru se uskuteční v sobotu 8.9. 2018 od
16. 00 hodin na prostranství před hasičovnou.
Program:
1) Zahájení, slavnostní projev starosty
2) Vystoupení zástupců HZS Středočeského kraje a dalších hostů
3) Prohlídka automobilu
4) Pro dobrou náladu zahrají Venda Hruška a Zdenda Kouba – bude následovat posezení ve
Společenském klubu
Tato akce je zatím ve stadiu přípravy, čas konání může být ještě pozměněn
Ohlédnutí
Také uplynulé období bylo bohaté na kulturní a společenské akce, úspěšně máme za sebou
Staročeské máje a Dětský den. Obě akce se vydařily nejen díky počasí, ale i zapojení většího množství
pomocníků – manželů Hochmanových, Ungrových, paní Čermákové, hasičů…..Na Dětském dnů zase
výrazně pomohli u jednotlivých stanovišť členky klubu žen i letošní májovníci a májovnice (Jakub,
Sabina, Pavla, Honza, Ondra, Inka…) Velkým zážitkem bylo i vystoupení Lukáše Petráčka ,
přeborníka v Moto free stylu. Velké poděkování patří proto panu Petru Hochmannovi, který tuto
prezentaci pomohl zajistit.
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Dětský den 3.6. 2018
Staročeské máje 12.5.
2018

Volby do zastupitelstva obce a do okrsku č. 8 Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Hvozdec oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva obce Hvozdec se konají: v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2) Místem konání voleb je budova OÚ Hvozdec , adresa Hvozdec 12, 267 62 Komárov
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3) 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.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5) Ve dnech voleb na žádost voliče může okrsková komise vydat voliči lístky nové, pokud dojde k jejich ztrátě
nebo poškození
6) Kdo bude mít zájem o návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou, nechť tuto skutečnost
s předstihem oznámí, např. na telefon starosty obce 606 716 051.
Upozornění ČEZ DISTRIBUCE
V minulých dnech zaznamenali operátoři call centra ČEZ Prodej zvýšený počet upozornění na případy
podvodného jednání, které poškozuje zákazníky Skupiny ČEZ i firmu samotnou.
Skupina ČEZ připomíná zákazníkům, aby si každou smlouvu vždy pečlivě prostudovali, případně si vzali čas na
rozmyšlenou. Solidní obchodníci rádi počkají.
Upozorňujeme také, že naši zaměstnanci nikdy nevybírají peníze v hotovosti, ani nechodí vracet přeplatky!
Veškeré transakce provádíme buď písemně, nebo převodem na účet.
Příslušnost ke Skupině ČEZ je možné ověřit zavoláním na bezplatné linky jak ČEZ Prodej (800 810 820), tak
především u montérů na linku ČEZ Distribuce (800 850 860), a to pomocí osobního čísla. To je uvedeno na
identifikační kartě, kterou musí mít každý zaměstnanec Skupiny ČEZ u sebe. Obecnou radou je, že občané by
si neměli nikoho pouštět do domu či bytu bez ověření totožnosti a v případě jakéhokoliv podezření
z nekalého jednání kontaktovat Policii ČR.
Krátce ze zastupitelstva
 Zastupitelstvo děkuje všem občanům a majitelům nemovitostí v obci, kteří včas a ve správné
výši uhradili místní poplatky za odpad a za psy
 Právě v létě by měly být provedeny stavební a údržbářské práce většího rozsahu – oprava
místní komunikace v Mrtníku od Chvojků k mostu, oprava márnice na hřbitově v Mrtníku,
výměna střechy na obecním skladišti ve Hvozdci a osazení dětského hřiště 3 venkovními
cvičebními prvky pro dospělé
 Pro kvalitnější údržbu zeleně, zejména v okolí hřbitova a kostela v Mrtníku, budou pořízeny
motorové stříhací nůžky na údržbu zeleně a volněrostoucích křovin
 Byl učiněn další krok v územně plánovací dokumentaci- byla veřejně projednána změna ÚP
obce Hvozdec č.1 a zahájeny kroky k realizaci změny č. 2 v režimu zkráceného postupu
 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s vyjádřením bez výhrad
 Zastupitelstvo obce přijalo veškerá opatření k zajištění ochrany osobních údajů(GDPR)
 Od 9. 7. do 22.7.2018 je na obecním úřadě řádná dovolená a bude uzavřen

A na závěr – Zastupitelstvo obce Hvozdec přeje všem občanům Hvozdce a Mrtníka krásné a
pohodové léto a těšíme se na setkání v srpnu na Drahách.

Zpracovala : Marie Ernestová
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