Zpravodaj č.3 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 10.8.2020
Vážení občané ,
léto se přehouplo do své druhé poloviny a přináší nám mnoho drobných radostí – dny odpočinku a
dovolené, , úrodu z našich zahrádek, rozkvetlé muškáty za oknem , setkání s přáteli a sousedy při
grilování, cestování po naší zemi a školákům a studentům ještě pár týdnů prázdninového lenošení .
Léto je v našem regionu i příznivé i proto, že nás bezprostředně neohrožuje koronavirus, mohli jsme
odložit roušky a mohli jsme se sejít na prvních společenských akcích či zajít do Společenského klubu „
na jedno“.Děti mohou trávit prázdniny mezi kamarády , a tak bychom mohli prožívat pohodové
období, kdyby nás občas neznepokojovalo pomyšlení, co přinesou podzimní měsíce. Věříme , že snad
nebude tak zle a že se zase dokážeme spojit bez přímého kontaktu , tak jako v jarních měsících.
Důkazem toho je velké zapojení do akce Domečku Hořovice „Velikonoční výzva – Zajícov 2020“. Díky
zaječí ambassadorce Katce Potužníkové , která nás rozhýbala, jsme vyrobili a umístili kolem svých
obydlí 81 zajíců a naše obec skončila na krásném 6. místě v počtu zajíců na obyvatele. Stejně tak
dětem udělala radost Čarodějnická stezka, která sice nenahradila atmosféru Pálení čarodějnic na
Čihadle, ale stala se malým zpestřením nečekaných koronavirových prázdnin. V omezené formě jsme
si v květnu připomněli i významné výročí, 75 let od konce II. světové války, bohužel bez účasti
veřejnosti. Díky přítomnosti starostů okolních obcí se celá akce stala důstojnou oslavou státního
svátku, Dne vítězství. Zkrátka opět se ukázalo, že i když je nejhůř, lékem je lidská solidarita, společné
dílo a sounáležitost.
1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :
V měsíci červnu
Paní Marie Houbová

V měsíci červenci
Paní Věra Kramáriková
V měsíci srpnu
Pan Zbyněk Novotný
Pan Václav Šota
Pan Petr Ernest
Paní Marie Štěpničková
V měsíci září
Paní Ing. Květuše Křivánková
Pan Josef Křivánek
Paní Dana Oplová
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody do dalších let.
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2. Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se od počátku roku 2020 sešlo na 5 veřejných zasedáních. Kromě běžných
správních a administrativních úkonů řešilo následující záležitosti:

• Zastupitelstvo obce Hvozdec schválilo výsledek VŘ a následně smlouvu o dílo
s firmou Hrabák –Lakmal s.r.o, Tyršova1435/7b, 268 01 Hořovice za nabídkovou cenu
295 679,-Kč bez DPH, 357 771,59 Kč s DPH na opravu chodníků a schodišť na hřbitově
v Mrtníku. Od Ministerstva zemědělství ČR jsme na základě podané žádosti obdrželi
rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 140 000,- Kč. Opravy nemůžeme provádět na
tzv. historické části hřbitova, která je součástí kulturní památky kostela Narození
Panny Marie a může se provádět jen se souhlasem Státního památkového úřadu a
dle jím schváleného projektu.
•

Obec obdržela o dotaci z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT
117d8210E – Rekonstrukce a obnova veřejných budov + ve výši 579 688,- Kč . Koncem
srpna 2019 byla provedena výměna střešní krytiny a na jaře 2020 byla provedena sanace
vlhkého zdiva společenského sálu. Jako zhotovitel byla vybrána firma HMS Hořovice.
Následně z rozpočtu obce byla provedena výměna podlahy za nabídkovou cenu 251 226,bez DPH a 303 984,- s DPH a výmalba sálu. Následně byly do sálu zakoupeny nové židle a
stoly v hodnotě cca 85 000,- Kč a z našeho sálu se pomalu stává příjemné místo pro
společenská a kulturní setkání.

• Byl schválen závěrečný účet obce za rok 2019. Dále byla projednána zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce Hvozdec bez výhrad.
•

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na Posílení vodovodního řadu - propojení
zdroje v Mrtníku s neřežínskou větví. Konečně obec získala souhlas římskokatolické církve
s umístěním potrubí na jeho pozemek a se zřízením věcného břemene. S realizací počítáme
v horizontu 2 let.

•
Dále se obec zabývala optimalizací odpadového hospodářství ve spolupráci s okolními
obcemi. Cílem je dosažení spravedlivějšího zpoplatnění svozu TKO a případně i dalších
složek odpadu ze strany občanů, ale i zlevnění odpadového hospodářství pro obec. Podle
analýz SMO ČR tvoří obsah popelnic 70 % odpad, který tam nepatří – plast, papír, plechovky,
sklo…., organický odpad tvoří asi z 1/3 obsahu. Také je známo, že nejhorší způsob zbavení se odpadu
je skládkování. Ukládání odpadu na skládky způsobuje velkou ekologickou zátěž – nebezpečné látky prosakují do
půdy a spodních vod, do ovzduší se vylučují tzv. skleníkové plyny. Zastupitelstvo se proto zaměří na zvýšení
informovanosti občanů, jejich motivaci ke třídění a hledání cesty k ekonomickému a energetickému využití
odpadů.
•

4) Likvidace odpadů
Na podzim ještě plánujeme objednat kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad,
konkrétní termín bude oznámen na vývěsní desce a místním rozhlasem.
Co se týče kontejnerů na tříděný odpad, jsme si vědomi, že v létě často „ praskají ve švech“,
ačkoli firma AVE provádí odvozy pravidelně. Někdy si za to můžeme sami, protože si s odkládáním
papírů i plastů příliš nelámeme hlavu. Znovu připomínáme několik zásad:
✓ Kartonové krabice je třeba rozřezat či roztrhat na menší kusy!!!!!!!!!!!!!!!
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✓ PET láhve je třeba sešlápnout
✓ Sklo vkládáme jen tak velké, jaké projde otvory
kontejneru, nemůžeme např. před kontejner
postavit okno nebo akvárium
✓ Před kontejnery udržujeme pořádek, pokud nám
něco upadne nebo něco rozbijeme, je třeba
střepy zamést – jsou nebezpečné pro děti i pro pejsky.

5. Vývoz domovních odpadních jímek
Chtěli bychom znovu apelovat na pravidelné vyvážení odpadních jímek a zamezení
úniku jejich obsahu do kanalizace na povrchovou čili dešťovou vodu.
Můžete využít služeb dopravců, kteří se vývozem jímek zabývají:
Karel Božek, Chlustina – tel.603 259 598
Zdeněk Elgr, Praskolesy – tel.606 922 453
Pan Fišer, Komárov – tel 606 840 206
Jan Vlach- 721 904 117
Jaroslav Sokol – 777 800 255
Potvrzení o vývozu si pečlivě uschovejte. Určitě vyžadujte vydání písemného
dokladu, dopravce nemá právo Vám doklad odmítnout. Pokud tak činí, službu
provozuje nepoctivě a prosíme o oznámení tohoto nekorektního jednání.
6. POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Hvozdec spolu s Klubem žen, SDH a Společenským
klubem zve všechny občany s jejich rodinami a přáteli na tradiční

Loučení prázdninami
V sobotu 22.8. 2020 v areálu Na Drahách
Program:
13,30 – 17,00 - Myslivecká kapela Atlas
Vstupné dobrovolné!
Pro děti::
15,00 – 16,30 – Hvozdecký pohádkový les
Průběžně – skákací hrady, tvořivá dílna
Po celé odpoledne bude připraven stánek s občerstvením pro
malé i velké!
Zveme Vás všechny k hojné účasti se svými rodinami,
kamarády a přáteli , abychom společně prožili příjemné letní
odpoledne .
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Letos opět počítejme vzhledem k lepšímu udržení pořádku i z důvodu
šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí s čepováním nápojů do vratných
kelímků. Při prvním nákupu nápoje zaplatíme zálohu 50,- a po celou dobu akce
budeme kelímek používat.
Po tomto programu bude následovat od 19.00 do 2.00 soukromá hudební
produkce, řádně povolená obecním úřadem.

7. Plánujeme do konce roku
ZÁŘÍ – Vítání občánků – neděle 13.9. 2020 od 15,00 hodin
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Turistický výlet pro děti
ŘÍJEN –Drakiáda
Posvícenská zábava
Pěkná hodinka (PO 19.10. 2020)
LISTOPAD – Turnaj v mariáši
PROSINEC –Adventní setkání s koledami a rozsvícení vánočního stromu
Termíny akcí budou upřesněny na plakátech a místním rozhlasem.

8. Upozornění na termín splatnosti místních poplatků na období roku 2020
V letošním roce jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými vyhláškami tyto místní poplatky:
a) Poplatek za komunální odpad za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
nacházející se na území obce ve výši 750.- Kč (POZOR ZMĚNA)
b) Poplatek za psa ve výši 100- Kč (ZMĚNA)
c) Poplatky lze uhradit též převodem na účet : 6525131/0100 , jako VS 1340 ,jako účel
napište Odpady , VS za poplatek ze psů je 1341 , pes a číslo popisné
d) Zastupitelstvo rozhodlo o posunutí termínu splatnosti všech místních poplatků na
31.8.2020. Kdo jste ještě poplatky neuhradili, prosíme o dodržení částky a termínu.

8. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volby vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb., s datem rozeslání
dne15. 4. 2020. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů
v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Další informace pro občany budou zveřejňovány postupně na webových stránkách obce a na pevné úřední desce.
.

Zapsala : Marie Ernestová
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