Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 29.3. 2010
Vážení občané,
Hodnoty na teploměru i probouzející se příroda nás utvrzují v tom, že letošní dlouhá a svým
způsobem zlobivá (hlavně pro motoristy) zima je za námi. Někteří si řeknete: „ Konečně se ze
zimního spánku probudilo také zastupitelstvo obce.“ Ten útlum je však jen zdánlivý, ve
skutečnosti uplynulé měsíce ve Hvozdci byly celkem rušné. Zastupitelstvo a hlavně paní
místostarostka se zabývaly inventarizací, rozpočtovým provizóriem, žádostí o dotaci i
uváděním v život systému Czech Point a datové schránky. K Vaší nelibosti jsou některé části
obce doslova rozrýpány, neboť elektrorozvodné závody dokončují 2 větve rozvodu vysokého
napětí včetně trafostanic kvůli posílení sítě. Prosíme Vás o toleranci,nepořádek po obci ještě
chvíli potrvá, ale provádějící firmy slíbily vše uvést do původního stavu a pan starosta na to
dohlédne. Také pokračuje vnitřní rekonstrukce hasičovny. Díky místním zájmovým spolkům
jste mohli absolvovat 2 plesy a 1 dětský karneval, případně valnou hromadu Hasičů.
A to co se v obci bude dít dál závisí hlavně na financích a také na tom, jaké náměty vyjádříte
na veřejném zasedání zastupitelstva. Myslím, že „zimní spánek“ je definitivně pryč……

1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví:

V měsíci únoru:
Paní Anna Abrhámová

V měsíci dubnu:
Pan Jindřich Chvojka
Pan František Nezbeda

V měsíci březnu:
Paní Alena Kumberová /bohužel, 10 dnů po té zemřela/
Pan František Ernest
Pan Stanislav Škrdlant
Pan Josef Huml
Paní Pekárková Otilie

Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších
let.

2) Pozvánka

Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná
v pátek 9. dubna 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 19.00 hodin.
Program : (kromě procedurálních záležitostí) :
 Rozpočet na rok 2010
 Hlavní záměry pro letošní rok ( investiční i neinvestiční)
 Informace (např. k volbám,likvidaci odpadu…) a různé
 Zápis do kroniky za rok 2009
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3) Likvidace zahradního odpadu

Od 1.dubna 2010 bude opět zpřístupněn kontejner na zahradní odpad ve dvoře obecního
skladu a bude fungovat v podobném režimu jako loni a jeho spravováním je i nadále
pověřen pan Václav Jonák. Prosíme občany, aby do kontejneru ukládali pouze zahradní a
biologický odpad, tj:
 Větve nadrcené či nadrobno usekané
 Suchou i posekanou trávu
 Zbytky zahradních rostlin, listí apod.
Provozní doba: Středa – 14.00 až 18.00 hodin
Sobota - 9.00 až 17.00 hodin
Neděle - 9.00 až 14.00 hodin

4) Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 24. dubna 2010 se uskuteční Svoz nebezpečného odpadu. Občané se tak mohou
zbavit mnoha nepotřebných věcí, např.
 Plechovky od chemikálií a barev
 Vysloužilé elektrozařízení (televize, ledničky, fény, části počítačů…..)
 Staré baterie všeho druhu
 Sjeté pneumatiky
Zařízení by měla být nerozebraná, tedy kompletní!!!!!
Materiál můžete odevzdat do15.45 hodin na…točně Na Drahách

5) Služby obecního úřadu

Obecní úřad oznamuje, že občané mohou za správní poplatek využívat systému
Czech Point, který ovládá paní místostarostka a může Vám vyhotovit některé
dokumenty, pro které jsme dříve museli jezdit na Městský úřad do Hořovic nebo do
Berouna,takže v úředních hodinách /PO, ČT od 18.00 do 20.00 hodin) můžete
požádat o:
 Výpis z bodového hodnocení řidičů
 Výpis z katastru nemovitostí
 Výpis z rejstříku trestů
 Výpis z insolvenčního rejstříku
 Výpis ze živnostenského a obchodního rejstříku
 Seznam kvalifikovaných dodavatelů v rámci projektu Zelená úsporám

6) Vybírání poplatků za svoz a likvidaci odpadů a ze psů

Pokladní obecního úřadu oznamuje, že do 30.května 2010 je nutno zaplatit výše

uvedené poplatky:

za psa………….50,- Kč za každé zvíře
za svoz a likvidaci odpadu………………..500,- Kč za každého trvale hlášeného občana
Chalupáři………………………………….500,- Kč za objekt za likvidaci a svoz odpadu
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Poplatky se vybírají v úředních hodinách a obecní úřad žádá všechny
občany o dodržení termínu splatnosti.

7)Pozvánka na výstavu

Obecní úřad a Klub žen ve Hvozdci zvou srdečně všechny občany na Velikonoční
výstavu, která se bude konat o nadcházejících velikonočních svátcích v sále
Společenského klubu. Otevřeno bude v sobotu 3.4. od 14.00 do 18.00 hodin a v neděli
4.4. od 13.00 do 16.00 hodin. A co bude k vidění?
 Obrázky místní rodačky paní Jany Sekyrákové, rozené Šlechtové, které žije
na Domažlicku
 Velikonoční výzdoba a malovaná vajíčka
 Ruční práce členek Klubu žen i z dob našich babiček
 Výtvarné práce Mladých hasičů
Zveme všechny občany na slavnostní vernisáž výstavy, která se uskuteční v sobotu ve
14.00 hodin za účasti paní Sekyrákové.

8) Pietní akt

V letošním roce uplyne již 65 let od konce 2. světové války.
Vzpomínkové setkání při příležitosti tohoto výročí se uskuteční ve středu 5.května
2010 u hrobů padlých Rudoarmějců na hřbitově v Mrtníku od 17.00 hodin ,
garantem je letos Obecní úřad Městyse Komárov.
Zveme všechny občany k účasti na tomto pietním aktu.

9) Příprava Staročeských májí

Zástupci hvozdecké mládeže se dostavili na obecní úřad s návrhem, že by měli zájem
v obci po 34 letech obnovit tradici Staročeských májí. Starosta i ostatní přítomní
zastupitelé souhlasili a pověřili paní Ernestovou přípravou akce. Ta navrhla, že by
bylo nejlepší ustanovit přípravný výbor ze zástupců všech spolků v obci i zástupců
zastupitelstva a mládeži pomoci. Měl by se sejít počátkem dubna. A jaký je stav teď?
Omladina se schází každou neděli od 18.00 hodin a pod vedením paní Ungrové a
Ernestové nacvičují Českou besedu- dali jsme dohromady 2 kolony. Máme
objednanou hudbu, kroje a koňský povoz……..
Máje by se měly konat v sobotu 15.května od 13.00 hodin a budou zahájeny
průvodem obcí v Mrtníku u Dandů. Uvítáme každou pomoc i radu místních
pamětníků. Jsme si vědomi toho, že letošní obnovené máje nedosáhnou věhlasu těch
bývalých (je zde méně mladých,materiální zajištění je dražší a také ubývá lidí
ochotných nějak se prezentovat na veřejnosti.) Na druhou stranu by bylo škoda
mládež nepodpořit a pak jen kritizovat, že umí pouze sedět v zastávce….
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Věřím, že občané Hvozdce a Mrtníka budou schovívaví k nedostatkům a že svou
účastí i odemčenými vrátky májovníky podpoří. Také by bylo hezké, kdyby se
k májovníkům v průvodu obcí přidali dětičky ve staročeských krojích.
A pokud by měl ještě někdo z mladých chuť se přidat, třeba bychom dali dohromady
další kroužek. Takže, jménem hvozdecké omladiny prosím všechny občany, aby
nám drželi palce, aby vše „klaplo“ a abychom se v sobotu 15. května mohli sejít při
besedě na návsi i večer na taneční zábavě( hrát bude Duo Akce)

10) Sbírka použitého ošacení
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, lůžkovin, ručníků,
domácích potřeb, nádobí, přikrývek, záclon a dek.
Věci se vybírají čisté, zabalené v krabicích či igelitových pytlích na
nákladovém nádraží v Hořovicích 10.4. 2010 od 9.00 do 18. 00.
Za zapojení do sbírky předem děkují pracovníci Diakonie

11) Střípky z historie

(tentokrát z celého Podbrdska podle knihy V.Cílka Střední Brdy)
„ Na Velikonoce se ve všech rodinách pekly bochánky z lepšího kynutého těsta.Na
Velký pátek pak hospodyně dělaly jidáše. To se udělal váleček z kynutého těsta,
stočil se do spirály nebo do tvaru obráceného S. Jidáše se kladly na vymazaný plech
a sypaly kmínem nebo mákem.Někdy se nechaly bez posýpky , ale po upečení se
potíraly medem. Dalším pečivem byl beránek, V úřednických a selských rodinách se
pekl z třeného těsta, v hornických a nádenických z chudého kynutého v železné nebo
hliněné formě. Po vyklopení se bohatě sypal práškovým cukrem, na krk dostal
červenou mašličku, zelenou snítku a místo očí hrozinky. Pak ho hospodyně vystavila
na ozdobenou podložku do okna.
Na Bílou sobotu se v mnoha rodinách připravovala sekanina z vajec a několika
druhů masa. Nesměly v ní chybět mladé kopřivy, kondrlík, vopenec a česnek. Ve
venkovských rodinách bylo lahůdkou pečené kůzle. Nebyla o ně nouze, neboť se ve
všech podbrdských obcích kozy chovaly ve velkém množství. Velikonoce byly kromě
náboženského svátku i dobou hodování po čtyřicetidenním půstu.“

Obecní zastupitelstvo ve Hvozdci přeje všem občanům hezké prožití
velikonočních svá tků, hodně sluníčka a jarní pohody .
Zpracovala : Marie Ernestová
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