Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 23.1. 2020
Vážení spoluobčané,
I v letošním roce s hezkou vizuální až magickou ,podobou 2020 bychom Vás chtěli informovat
o aktuálním dění ve Hvozdci a Mrtníku, o záměrech a také povinnostech zastupitelstva,
jejichž naplňování se neobejde bez spolupráce s Vámi, občany. A práce zastupitelstva a
fungování obce se neobejde ani bez Vašeho pochopení některých nepopulárních změn –
především navýšení místních poplatků. Obec ale již nemůže nést náklady ze svého rozpočtu,
neboť firmy zabývající se likvidací odpadů neustále své služby zdražují. Už takto nás likvidace
TKO stojí 888,- Kč na osobu, a to nepočítáme úhradu za odvoz tříděného, nebezpečného,
objemového a biologického odpadu. Hospodaření s odpady se stává celostátním
problémem, jehož efektivní řešení se neustále odkládá.
Na druhé straně můžeme v roce nabídnout i pozitiva - řadu kulturních a společenských akcí,
zvelebení prostředí místního hřbitova v Mrtníku, opravu sálu Společenského klubu, údržbu a
opravy komunikací a veřejné zeleně,přípravu projektu na posílení vodovodu, podporu JSDH a
SDH Hvozdec a další zájmové a spolkové činnosti.Potěšitelné je i to, že obec má stabilně
kladné ekonomické výsledky, v roce 2019 jsme hospodařili s přebytkem 500 000,-Kč.
Věříme, že i nadále vše vyřešíme ve spolupráci s Vámi občany a ku Vaší spokojenosti a těšíme
se na vzájemné setkávání, spolupráci a naplňování společných cílů.

Významné životní jubileum oslavili či oslaví :
V měsíci lednu
Paní Miroslava Ungrová
Paní Miluše Škrdlantová
Paní Pavlína Drnovcová

V měsíci březnu
Pan František Ernest
Paní Marie Podzimková
Pan Jaroslav Vyštejn
Paní Josefa Hrdličková
Paní Marcela Čekanová
Pan Stanislav Škrdlant
Pan Miroslav Pekárek

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody
do dalších let.

2. Místní poplatky
Nový rok s sebou přináší i splatnost místních poplatků na období roku 2019.
a) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů ( stanovený OZV č.2/2020) činí za :
l. Fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt …… 750.- Kč

2. Fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ……. 750.- Kč
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b) Poplatek za psa činí dle OZV č.1/2020 za jednoho i každého dalšího psa.. 100,- Kč
Poplatky jsou splatné od 17.2. do 31.5. 2020!!!! Můžete je platit v hotovosti v úředních
hodinách na obecním úřadu ( PO, ČT od 18.00 do 20.00 hodin) či bankovním převodem s
uvedením variabilního symbolu 1340. Do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné.
Prosíme o dodržení termínu. Číslo účtu : 6525131/0100

3. Ještě krátce o odpadech
Od 1.1. 2020 obce mají povinnost zajistit zpětný sběr použitých potravinářských olejů ( po smažení, fritování či
s prošlou lhůtou spotřeby. Nádoba, černá popelnice s oranžovým víkem, je umístěna za prodejnou pana
Šplýchala. Olej je nutno ukládat v uzavřené nádobě, např. PET lahvi. Nevhazujte motorové a technické oleje.
Novinka – Sběrný dvůr Hořovice
Dne 25. listopadu 2019 byl zahájen zkušební provoz sběrného dvora v Hořovicích. Pro občany obcí ORP
Hořovice (trvalý pobyt nutno doložit pomocí OP nebo ŘP) je odběr všech obvyklých druhů odpadů zdarma, a
to po dobu minimálně dalších 5-ti let.
Kromě Města Hořovice má zásluhu na zřízení sběrného dvora také Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu
Hořovicko, jehož je naše obec členem.
Adresa: areál bývalého Školního statku v Pražské ulici (směr Lochovice)
Provozní hodiny: út, čt 8 - 10:30 a 11:30 - 17 hod, so 8 - 15 hod
Zdarma přijímaný odpad: • stavební suť - max. 1 přívěsný vozík za auto
• velkoobjemový odpad
• elektrozařízení pro zpětný odběr (televizory, lednice, atd.)
• oleje, ředidla, barvy, autobaterie,
Zatím se nepřijímají:
• pneumatiky
• biologicky rozložitelný odpad
V případě, že odpad do sběrného dvora poveze ve velkém přímo obec, je nutné předem kontaktovat Ing.
Jaroslava Pelána na telefon 603743861.

4. Plán kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2020
Název akce

Pořadatel

Termín

Hasičský ples
Dětský karneval
Hvozdecký obnovený masopust
3. ročník
Pepícký bál
Čarodějnice
Pietní akt Mrtník k 75. výročí konce
2.sv. války
Staročeské máje
Dětský den
Výlet Klubu žen
Prázdninové sousedské setkání
Na Drahách
Drakiáda
Posvícení, pěkná

SDH Hvozdec
Obec
Obec+
dobrovolníci
Klub žen
SDH + SK
Obec +KSČM

15.2. SO
29.2. SO
14.3. So

Nárok na rozpočet obce
Hvozdec
0
5.000,5. 000,-

21.3. So
30.4. Čt
8.5.Pá

0
500,0

Obec + Mládež
Obec
Obec + Klub žen
Obec+ SDH, Klub
žen
Obec
Společenský klub

????
5.nebo 6.6.
20.6. So
22.8. So

0
4.000,5.000,20 000,-

17.10. So
19.10. Po

500,0
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Rozsvícení ván. stromu

Obec+ Klub žen

Návštěva divadelního představení
Obec + žen
Stolní tenis- turnaj
Spol. klub
Křížový mariáš- turnaj
Spol. klub
Celkem na kulturu (+ drobné výdaje)

29.11. nebo
6.12.
Dle domluvy
Prosinec 2020
Listopad 2020

3 000,3 000,2 000,2 000,54 000,-

5. Pozvánky na únor a březen

Hasičský ples
V sobotu 15.2. 2020 se od 20.00 hodin koná
ve Společenském klubu tradiční
Hasičský ples
Hudba: BOSS band
Vstupné: 100,Bude připravena pestrá hra o ceny. Příspěvky do ní se vybírají rovněž v sobotu
od 9. 00 do 12. 00 hodin .
Srdečně zve SDH Hvozdec

21.2. 2020 od 18.00 (Pátek). – Veřejné zasedání zastupitelstva
obce ve velké zasedací místnosti
Všichni jste srdečně zváni.
Dětský maškarní karneval
V sobotu 29.2. 2020 od 14. 30 hodin zveme všechny děti s rodiči a prarodiči do
Společenského klubu ve Hvozdci na veselý

Dětský maškarní karneval na téma Cesta kolem světa
Čeká na Vás pestrý program, tanec a soutěže – masky vítány.
Vstupné dobrovolné!
Pořádá Klub žen a Komise pro kulturu, sport a sociální
otázky

Hvozdecký masopust potřetí
Po roce se začínají probouzet masky a maškary, pohádkové i
tradiční vesnické postavy, nadpřirozené bytosti i rozličná
zvířátka, aby v sobotu dne 14.3. 2020 vyšly do ulic obce a
oslavily dováděním a skotačením konec Masopustu.
Program :
12. 00 – Sraz maškar v klubu
12.30 – Výjezd maškar do Mrtníka, taneček s občany na návsi u Chvojků
13.30-Zahájení ve Hvozdci, předání klíčů od obce
13.30 – 16,30 Průvod obcí s duem Venda a Zdenda
16.30 – 17.00 Zúčtování s Masopustem na sále, volná zábava
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Poté bude následovat Posezení na sále s muzikou, něčím na zahřátí a k zakousnutí
(Taneční zábava v pravém slova smyslu nebude, skotačení se meze nekladou.)
Vítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do přípravy , přípravný výbor se sejde ve
středu 5.2. 2019 v 19.00 hodin ve Společenském klubu . Uvítáme i účast dětí a
mládeže.

A zatančit si můžeme za týden později. Klub žen ve Hvozdci Vás srdečně zve na

Jarní Pepícký bál
V sobotu 21.3. 2020 od 20.00 ve Společenském klubu, k tanci a poslechu nám zahraje
GONG
VSTUPNÉ 100,Připravena bude hra o ceny a snad i tradiční taneční exhibice Klubu žen.
Příspěvky se vybírají v sobotu od 9.00 do 12. 00, v zasedací místnosti v klubu. Všem, kdo
nás podpoří,předem děkujeme a všechny srdečně zveme . Přijďte společně tancem
přivítat jaro. Těší se na Vás pořadatelky.

Na závěr oznámení VaK Beroun
Firma Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. po projednání s hlavními akcionáři schválila úpravu
regionální ceny pitné vody od 1.1.2020. Cena vodného se ale zvýší jen o inflaci. V mnoha položkách
se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy,
které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu. Za uplynulých pět let se cena vodného
dokonce zvýšila méně, než zdražila nakupovaná pražská voda, a to bez ohledu na růst ostatních
nákladu. Regionální cena za dodávku vody v roce 2020 bude 48,40 Kč/m3 bez DPH. Květnové snížení
sazby DPH z 15 % na 10 % bude znamenat, že domácnostem cena klesne o více jak jednu korunu za
1m3 oproti ceně letošního roku. Dále Vás informujeme o tom, že na základě jednání hlavních
akcionářů bylo přijato rozhodnutí, že od roku 2021 dojde k přechodu na účtování formou
dvousložkové ceny.
Zpracovala: Marie Ernestová
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