Zpravodaj č.4 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.10.2018
Vážení spoluobčané,
v závěru tohoto týdne nás čekají komunální volby a Vy už máte doma volební lístek, na němž
najdete jména většiny členů současného zastupitelstva. Mnozí z Vás si asi povzdechnou, ve
stylu“ Nic nového pod hvozdeckým sluncem“…ale ono je v malých obcích čím dál těžší dát
dohromady partu lidí ochotných a schopných pracovat pro věci veřejné. Bohužel, tento trend
potvrdilo i poslední veřejné zasedání navštívené jen hrstkou občanů( převážně z jedné ulice).
Ze školy jsem zvyklá psát dětem vysvědčení jako hodnocení jejich práce. Bláhově jsem
očekávala, že i Vy přijdete na zasedání a zhodnotíte práci zastupitelstva za uplynulé 4 roky a
nemusely by to vůbec být jenom jedničky, naopak horší známka je někdy motivací ke
zlepšení. Nestalo se tak, bilancování zastupitelstva mnoho občanů nepřilákalo a ti, co znovu
kandidují tak nemají zpětnou vazbu o kvalitě své práce. Ještě je tu ale jedna možnost, jak
stávajícímu zastupitelstvu vystavit vysvědčení – tím , že v hojném počtu přijdete ke
komunálním volbám.
Marie Ernestová, členka zastupitelstva obce Hvozdec
1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví

V měsíci září
Manželé Čermákovi
Pan Jaromír Ungr

V měsíci říjnu
Paní Jaroslava Velichová
Paní Marcela Kůnová
Paní Jaroslava Ernestová

Paní Stanislava Čermáková
Pan Jan Slavík
Paní Věra Hůrková

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.
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POZVÁNKY
 Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR /volební okrsek

Rokycany/
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR /volební okrsek
Rokycany/ 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.
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 – na telefonu
606716051.
Tentokrát nelze volit na voličské průkazy.

 Pěkná hodinka
Společenský klub Hvozdec Vás srdečně zve na

Pěknou hodinku ,
která se bude konat v pondělí 22.10. 2018 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 sousedů a přátel. !!!!
 Posvícenská drakiáda Na Zálesce
V sobotu 20.10. 2018 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 posvícenské občerstvení. Příznivý vítr je objednán, ale bez záruky.
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Oslavy 100. výročí vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA
Během letních měsíců již proběhly některé akce,které byly tímto výročím motivovány
Vyvrcholení oslav chystáme na neděli 28.10. 2018.
Program:
1. Zasazení pamětní lípy Na Drahách v 16.00
2. Otevření malé výstavy fotografií a pamětních knih obce -16,30, v budově OÚ
3. Lampiónový průvod obcí - 17,30 – očekáváme hlavně děti a mládež, sraz u
obecního úřadu
4. Slavnostní pietní akt u pomníku padlých- 18,00
5. Možnost doprohlédnutí výstavy a posezení v klubu

Turnaj v mariáši
Společenský klub Hvozdec pořádá v sobotu 17.11. 2018 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 24.11. 2018 ve
Společenském klubu Hvozdec

Poslední lěč s taneční zábavou
Začátek ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje Spektrum
Bohatá myslivecká hra o ceny!!!

Vstupné 100,- Kč

Velkoobjemovýodpad
Máte poslední šanci zbavit se přebytečných a nefunkčních věcí ze svých domácností.
Od pátku 12.10. do pondělí 15.10. 2018 bude u Hasičovny přistaven kontejner firmy AVE na
velkoobjemový odpad – můžete zde odložit demontovaný nábytek, matrace, staré WC,
kočárky, textilní materiály apod. Prosíme o udržování pořádku.
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Krátké zprávy:
Kontejner na bioodpad bude v provozu do 30.11. 2018. Po té bude uzavřen a jeho provoz
bude obnoven v březnu 2018.
Na neděli 2.12. 2018 chystáme Zpívání koled s Macechami, od 15.30, opět v zahradě
Společenského klubu. Poté proběhne cca od 16.30 Mikulášská nadílka pro děti v sále
Společenského klubu.

Co se (ne)podařilo v tomto roce
 Byla opravena střecha na budově obecního skladiště - hodnota díla 295 545,-, bez
dotace
 Z vlastních prostředků jsme za 275 000,- Kč zrekonstruovali márnici na veřejném
pohřebišti v Mrtníku
 Na dětském hřišti byly za 91 234,-Kč umístěny 3 cvičební prvky pro dospělé, seniory i
juniory ( do 15 let se smí pohybovat pod dohledem dospělého)
 Byl pořízen dopravní automobil pro JSDH Hvozdec v hodnotě 999 770,-Kč, dotace
KÚSK činila 300 000,- Kč, dotace od MVČR pak 450 000,-Kč, vlastní podíl obce
činil 249 770,-Kč
 Byla provedena Změna ÚP Č.1 a připravena změna ÚP č2
 Obec žila poměrně pestrým kulturním a společenským životem, bylo by dobré
rozhýbat sportovce a realizovat spontánní sportovní činnost ( nohejbal, vybíjená pro
děti, přehazovaná, fotbálek…)
 Rezervy máme v opravě a zpevňování místních komunikací i schodiště v Mrtníku a v
péči o veřejnou zeleň
 Na vyřešení čeká hospodaření s odpadními vodami a posílení stávajícího vodovodu

Křest nového automobilu pro JSDH Hvozdec -8.9. 2018
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