Zpravodaj č.5 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 21.11.2018
Vážení spoluobčané,
Letošní rok má před sebou poslední měsíc. Pro někoho krásný adventní čas, pro jiné předvánoční a
nákupní shon a příležitost dokončit to, co si pro tento rok uložili. Zastupitelstvo obce má v tomto
směru „splněno“ - veškeré plánované opravy i nákup nového vybavení byly realizovány.
Na hřbitově v Mrtníku byla opravena márnice, na hřišti byly umístěny 3 nové cvičební prvky, budova
obecního skladiště se může pyšnit novou střechou a JSDH Hvozdec má v hasičovně zcela nový
dopravní automobil za cca 1 000 000,- Kč. Na kulturní a sportovní akce i podporu spolkové činnosti
bylo z rozpočtu obce vydáno téměř 70 000,- Kč. Jak velký kus práce byl vykonán, posoudíte hlavně
Vy, občané Hvozdce a Mrtníka. Proto Vás v posledním letošním Zpravodaji chceme seznámit i se
záměry zastupitelstva na příští volební období 2018 -2022 i s plány na příští rok. K jejich zajištění
budeme v maximální míře využívat dotace jak z dotačních programů Středočeského kraje, tak i
z příslušných ministerstev ČR. Toto téma bylo kromě nutných procedurálních záležitostí projednáno
na ustavujícím zasedání zastupitelstva, bohužel za poměrně nízké účasti občanů. Proto má nově
zvolené zastupitelstvo před sebou vcelku nelehký úkol – prostřednictvím zapojení dalších občanů do
výborů a komisí vzbudit větší zájem veřejnosti o dění v obci. Věříme, že v tom zastupitele nenecháte a
dle svých možností nás podpoříte, třeba jen účastí na pořádaných akcích a na veřejných zasedáních.
Zastupitelstvo ve volebním období 2018- 22 bude pracovat v následujícím složení:
Starosta obce: Zdeněk Mottl
Místostarostka: Ing. Bc. Květa Křivánková, MBA.
Předsedkyně finančního výboru: Miroslava Ungrová
Předseda kontrolního výboru: Václav Mraček
Předseda osadního výboru Mrtník : Petr Velich
Předsedkyně komise pro kulturu, sport a sociální činnost: Paed. Dr. Marie Ernestová
Členka zastupitelstva, správce rozpočtu: Dana Vyštejnová

Zvolení zastupitelé děkují občanům Hvozdce a Mrtníka za vysokou účast v komunálních volbách a
především za projevenou důvěru.
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1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví

V měsíci prosinci
Paní Marie Vyštejnová
Paní Alena Křivánková
Pan Jaroslav Podzimek
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.
Kontejner na bioodpad bude v provozu do 30.11. 2018. Po té bude uzavřen a jeho provoz
bude obnoven v březnu 2018.

POZVÁNKY
V neděli 2.12. 2018 jste všichni srdečně zváni na

Adventní setkání se skupinou Macechy
od 15,00 hodin v zahradě u Obecního úřadu ve Hvozdci.
Program:
15,00 – Hudební vystoupení skupiny Macechy
16,00- Putování za čertovskými světýlky pro děti, (doneste si vlastní lampión či svítilnu)
17,00 – Mikulášská nadílka v sále Společenského klubu
V průběhu podvečera bude losována Vánoční sousedská tombola a pro zahřátí bude
připraven ve Společenském klubu chutný svařák.
Ceny do tomboly se přijímají v pátek 30.11. od 18.00 – 19.00 a předem děkujeme za
příspěvky.

Macechy ještě jednou, tentokrát v Mrtníku
25.12., na první svátek vánoční, můžete navštívit náš krásny
kostel Narození Panny Marie v Mrtníku od 13,30 a vnímat
sváteční atmosféru díky pásmu koled a vánočních písní
v podání již zmíněné skupiny Macechy.

Půlnoční mše v Mrtníku
– Štědrý večer si můžeme obohatit vycházkou i duchovním
rozjímáním a navštívit Půlnoční mši v mrtnickém kostele,
kterou povede zdejší pan farář Mgr.Stefan Wojdyla.
Začátek ve 22,00 hodin.
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Společenský klub Hvozdec pořádá ve středu 26.12. 2018 od 10.00hodin

Vánoční turnaj ve stolním tenise
.
Zveme všechny hráče a hráčky, ale i diváky k hojné
účasti.

Vítězové loňského ročníku:
Vyštejn a Michal Hlavatý

Milan Hlavatý, Pavel

Jeden z hezkých okamžiků – předání DA JSDH
Hvozdec

Hlavní strategické záměry Zastupitelstva obce Hvozdec na volební období 2019-2022
Hlavním cílem zastupitelstva je kvalitativní rozvoj obce Hvozdec realizací následujících úkolů:
 V součinnosti s VaK Beroun a.s. ,pokračovat v úsilí o posílení vodovodního řádu v obci Hvozdec
propojením s vodovodním řádem procházejícím spodní částí Mrtníka
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Ve spolupráci s Povodím Vltavy a Odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice hledat optimální řešení
likvidace odpadních vod v obci
Na všechny dosud nezpevněné obecní komunikace položit asfaltovou živičnou směs a udržovat je
provozuschopném stavu
Na veřejné pohřebiště v Mrtníku nainstalovat kamerový systém, zajistit přípojku elektrického proudu ,
opravit zděné oplocení a kolumbárium
Udržovat v dobrém stavu kulturní památky, pečovat o pomník padlých občanů Hvozdce a Mrtníka v 1.
a 2. světové válce a hroby sovětských vojáků
Do prostoru haly obecního skladiště zavést přípojku elektrického proudu, jeho prostory účelně a
hospodárně využívat
Vyřešit odstranění vlhkosti v budově obecního úřadu, především ve společenském sále, aby se stal
vhodným zázemím pro kulturní akce i možné sportovní aktivity občanů
K udržení vodních ploch v obci provést rekultivaci (odbahnění) rybníčka u kapličky,dbát na údržbu
obecních studen a jejich využívání, revitalizace Kamenky
Hledat nová řešení v oblasti třídění a likvidace odpadů všeho druhu, ovlivňovat vědomí občanů
k maximálnímu využívání stávajících nádob na komunální odpad, kontejneru na bioodpad a nádob na
kovy
Pro potřeby JSDH zakoupit přívěs za DA, nechat ho upravit na převoz stříkačky a příslušenství pro
zásah při požáru a povodni
Za účelem řešení krizových situací zakoupit 10 ks pláštěnek, 10 párů holínek a 10 ks přikrývek
Na volných veřejných prostranstvích v obci vysázet vhodné okrasné keře a nízko rostoucí stromy,
pečovat o zeleň uvnitř obce, na dětském i fotbalovém hřišti a v zalesněné části na Drahách
Podpořit rozvoj výstavby rodinných domů v obci dle územního plánu a územních studií, podílet se na
řešení sítí a komunikací
Pravidelně zajišťovat provozuschopnost a bezpečnost herních prvků na dětském hřišti,doplňovat a
vylepšovat jeho vybavení
Podporovat činnost SDH, Společenského klubu a Klubu žen i další zájmové aktivity občanů při
organizování kulturních, sportovních a společenských akcích, zájmových kroužků a služeb pro občany
Hvozdce a Mrtníka
Záležitosti týkající se naší obce veřejně projednávat s občany, případně formou ankety či dotazníku
Provést opravu či výměnu střechy na budově obecního úřadu , dle možnosti s využitím vhodného
dotačního titulu
Provést opravu přístupového schodiště (od Kocourků) ke kostelu v Mrtníku

Vážení občané,
zastupitelstvo obce Hvozdec na závěr roku 2018 děkuje všem místním spolkům - SDH, Klubu
žen a Společenskému klubu za pomoc při zajišťování chodu naší obce , ale hlavně za jejich
podíl na veřejném, kulturním a sportovním životě. Děkujeme všem, kteří v průběhu roku
pomohli s opravami a údržbou obecního majetku ,zejména panu Zdeňku Hráchovi a Zdeňku
Vyštejnovi,ale i všem ostatním, kteří pomohli , např. účastí na brigádě či při organizování akcí
pro ostatní.
Zastupitelstvo obce Hvozdec přeje všem občanům Hvozdce a Mrtníka příjemné adventní
dny i radostné prožití vánočních svátků,
a především mnoho spokojenosti, životní pohody a pevné zdraví v novém roce 2019.

Zpracovala : Marie Ernestová
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