Zpravodaj č. 4 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 21.12. 2010
Vážení občané,
Letošní rok se chýlí ke konci a čekají nás vánoční svátky i přivítání nového roku 2011.
Tyto dny mají pro každého z nás jiné kouzlo a asi nejvíce se na ně těší a očekávají je děti.
Ale i my dospělí bychom je měli vnímat jako dny plné klidu a pohody, kdy máme čas jeden
na druhého a měli bychom je chápat i jako příležitost k upevnění rodinných pout, rovněž i
přátelských a sousedských vztahů a vazeb.
Zastupitelstvo obce Hvozdec Vám Všem přeje krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

1) Zprávy o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
 Zastupitelstvo se podle jednacího řádu sešlo 6.12. na svém zasedání, které
následovalo po ustavujícím veřejném zasedání. Byly na něm doplněny ustavené
výbory a komise o členy z řad občanů.
 Byla projednána příprava opravy hasičovny v roce 2011, včetně seznámení
s cenovou nabídkou a včetně přípravy podkladů pro žádost o dotaci z programu
FROM Středočeského kraje „Program obnovy venkova“ – oblast podpory
Hasičské zbrojnice a požární nádrže
 Budova obecního úřadu byla opatřena zabezpečovacím zařízením ( vzhledem
k opakovaným vloupáním v letošním roce a vzniklým škodám na obecním
majetku)
 Byl projednán návrh na odměny členů zastupitelstva pro volební období2010- 2014, který vychází z vládního nařízení 37/2003 Sb. a je jako příloha zápisu
k nahlédnutí na obecním úřadě
 Starosta a místostarostka navrhli, že by obec jako svou symboliku měla mít svůj znak.
Jeho realizací byly pověřeny zastupitelky Petra Ernestová a Marie Ernestová. Pokud
by někdo z občanů měl námět, co by na znaku mělo být, uvítali bychom,kdybyste své
návrhy do 10. ledna sdělili jmenovaným zastupitelkám.

2) Odpověď na diskusní příspěvek
Na minulém veřejném zasedání se pan Jaroslav Vyštejn zeptal, jaké má ČEZ záměry
s transformační stanicí v centru obce. Před nedávnem (při sestavování územního plánu)
totiž uvažovala firma o jejím odstranění a na podzim ji pěkně opravila. Starosta Zdeněk
Mottl podstoupil dotaz na ČEZ Distribuce, a.s. a 2.12. přišla tato odpověď:
„Na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že výše uvedená TS byla provizorně opravena tak,
aby mohla být dále bezpečně provozována. Do budoucna se počítá s její náhradou dvěma
nově vybudovanými trafostanicemi. Podmínkou je posílení distribuční el. sítě od těchto
trafostanic.
Termín realizace závisí na tempu rozvoje obce- požadavcích investorů na demontáž
zařízení.“
……..-nepřipomíná Vám to trochu ping-pong či rčení o přehazování horkého bramboru?????
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3) Dovolená na obecním úřadě
Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům bude ve dnech od 27. do 31. 12. na
obecním úřadu dovolená.
Prvním úředním dnem po svátcích je pondělí 3.1. 2011 v obvyklém čase, tedy od 18.00
do 20.00 hodin a další úřední hodiny budou již pravidelné.

4) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci prosinci:
Pan Rudolf Potužník
Pan Jaroslav Podzimek
Pan Josef Hošek
Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
4) Námět na novoroční předsevzetí
Vážení Hvozdečáci,
Ti, co většinou navštěvují akce pořádané obecním zastupitelstvem, SDH, Společenským
klubem či Klubem žen, si jistě povšimli, že v posledním období návštěvnost akcí (snad
kromě pěkné hodinky) poněkud klesá. Ať už to byl Dětský den, nohejbalový turnaj,
zářijové sousedské posezení při hudbě či poslední Mikulášská besídka proti předešlým
létům se nás moc nesešlo. Před zahájení besídky byly pořadatelky včetně čerta a Mikuláše
dosti dlouho v přesile, až kolem čtvrt na čtyři se asi 12 dětí sešlo a program mohl začít.
Můžeme to svádět na nedostatek času, pracovní vytížení, nečekanou návštěvu,
ekonomickou krizi či zdravotní indispozice – každému z nás se to občas nehodí. Mám jen
obavu, aby tento trend nepokračoval a abychom pod tíhou řešení svých individuálních
záležitostí neztratili chuť se spolu scházet a společně se bavit. Právě tyhle společné akce
totiž dělají vesnici vesnicí a odlišujeme se jimi od satelitních městeček „na přespání“.
Takže – až si budete dávat novoroční předsevzetí, zkuste tam někam vmáčknout i svou
účast na veřejném a společenském dění v obci.

5) Komunikace v zimě
Zima letos uhodila v celé své kráse, ale bohužel i síle poněkud dříve, než jsme byli
v poslední době zvyklí. Důsledkem toho se k nám nedostanou popeláři na pravidelný
svoz, od Mrtníka ne vždy vyjedou poštovní doručovatelky, nejede pravidelná autobusová
linka, silnice a obecní komunikace nejsou ošetřeny podle našich představ, hůře se nám
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parkuje či vyjíždí z garáže….. Někdy opravdu není v lidských možnostech zprůjezdnit
všechny komunikace najednou, zvláště, pokud sněhová nadílka přijde časně k ránu..Věřte,
že obecní úřad se snaží zabezpečit, co je v jeho silách. Silnice 3.třídy od Hořovic je
v majetku Středočeského kraje a stará se o ni Správa silnic. Místní komunikace (po vsi)
včetně často skloňované spojnice Hvozdec – Mrtník jsou v péči obce, která k tomu
využívá služeb pana Jana Vlacha. Tyto náročné zimní podmínky se bohužel promítnou
do rozpočtu kraje, ale i naší obce.
Loni nás zimní údržba místních komunikací včetně prohrnování sněhu na hřbitově stálo
cca 30 000,- Kč.
Zastupitelstvo děkuje všem občanům za pochopení, zvláště těm, kteří sami hrablem či
lopatou odhazují nahrnutý sníh před svými vraty a domy. A na závěr malá prosba- vy kdo
parkujete na veřejném prostranství, snažte se svá vozidla umístit tak, aby nebránila
v cestě mechanizaci protahující místní komunikace.
6) Poděkování
Mladí hasiči a jejich vedoucí děkují všem rodičům a občanům, kteří v roce 2010 podpořili
jejich činnost – ať již přímo nebo při sbírce železného šrotu.
7) Zpívání u jesliček
Hod boží vánoční si můžete zpříjemnit návštěvou kostela Narození Panny Marie
v Mrtníku, kde se 25.12. od 14.00 hodin koná tradiční Zpívání u jesliček.
Zapsala a zpracovala Marie Ernestová
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