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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám první obecní zpravodaj
v tomto roce, který si klade za cíl Vás
informovat o aktuálním dění ve Hvozdci.

Internetové stránky obce

Webové stránky obce chápeme jako jednu z
mnoha  důležitých  služeb  pro  Vás  občany.
Naším cílem je,  aby Vám stránky  poskytly
veškeré  potřebné  informace  o  dění  v  obci,
byly  snadno  přehledné  a  vždy  aktuální.  Z
výše  uvedených  důvodů  byly  oficiální
internetové  stránky  obce  www.hvozdec.cz
počátkem tohoto roku převedeny pod nového
poskytovatele a jejich správa nyní probíhá v
redakčním  systému,  který  umožňuje
pracovníkům obce přímé vkládání informací a
jejich rychlou změnu. Webové stránky obce
prošly také celkovou změnou vzhledu. Pevně
věříme,  že  díky  těmto  změnám  se  obecní
webové  stránky  stanou  pro  většinu  občanů
místem,  kde  může  každý  získat  potřebné
informace pro snadnější komunikaci s úřadem
a život v obci.

Úřední hodiny obecního úřadu

Od 11.4.2011 budou pravidelné úřední hodiny
obecního úřadu následující: 

pondělí  9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 
čtvrtek  9:00 - 12:00, 13:00 – 17:30

Oproti  stávajícím úředním hodinám dojde k
rozšíření  o  pondělní  odpoledne.  Věříme,  že
touto změnou vyjdeme vstříc  těm občanům,
kteří  se  v  dopoledních  hodinách  na  obecní
úřad nedostanou.

Portál Czech POINT na obecním úřadě ve
Hvozdci

V úředních hodinách obecního úřadu mohou
občané využít  služeb portálu Czech POINT.
Czech  POINT,  neboli  Český  Podací
Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je
asistovaným místem výkonu veřejné správy,
kde  může  každý  člověk  zažádat  o  výpis  z
veřejných  i  neveřejných  rejstříků,  zažádat  o
datovou  schránku,  či  provést  autorizovanou
konverzi dokumentu. Konkrétně tedy můžete
díky tomuto portálu na OÚ získat například:
výpis  z  Katastru  nemovitostí,  výpis  z
Obchodního  rejstříku,  výpis  ze
Živnostenského  rejstříku,  výpis  z  Rejstříku
trestů,  výpis  z  bodového  hodnocení  řidiče,
vydání  ověřeného  výstupu  ze  Seznamu
kvalifikovaných  dodavatelů.  Výpisy,  které
získáte  na  kontaktním  místě  Czech  POINT
jsou primárně  určeny  pro  použití  na  území
České  republiky.  Ověřený  výpis  Vám bude
zpracován  na počkání a vydán po zaplacení
správního poplatku.

Výše poplatků  za výpisy z portálu  Czech
POINT:

− výpis  z  Katastru  nemovitostí  České
republiky 100,- Kč za první stránku a
50,-  Kč  za  každou  následující  i
započatou stránku;

− výpis  z  Rejstříku  trestů  50,-  Kč  za
výpis  (bez  ohledu  na  to  kolik  má
stran);

− výpis  z  Obchodního  rejstříku  České
republiky 100,- Kč za první stránku a
50,-  Kč  za  každou  následující  i
započatou stránku;

− výpis  z  Živnostenského  rejstříku
České  republiky  100,-  Kč  za  první
stránku  a  50,-  Kč  za  každou
následující i započatou stránku;

− výpis  z  bodového  hodnocení  řidiče
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za
každou  následující  i  započatou
stránku;
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− vydání  ověřeného  výstupu  ze
Seznamu kvalifikovaných  dodavatelů

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za
každou  následující  i  započatou
stránku;

− autorizovaná  konverze  30,-  Kč  za
každou i započatou stránku.

Informace k odpadovému hospodářství

Směsný  komunální  odpad je  nevyužitelná
zbytková  složka  odpadu  vzniklá  po
vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapak obalů,
kovů,  nebezpečného  odpadu,  objemného
odpadu  aj.  Zbývající  odpad  (tzv.  směsný
komunální odpad) patří do sběrných nádob na
směsný  komunální  odpad  -  popelnic.  Svoz
směsného  komunálního  odpadu  v  obci
zajišťuje  firma  van  Gansenwinkel,  a.s.  a
probíhá  1  x  za  14  dní,  v  pátek.  Při  svozu
obsluha  vozidel  vizuálně  kontroluje  svrchní
vrstvy odpadu ve sběrné nádobě.  Pokud je v
nádobě  odpad,  který  nepatří  do  směsného
komunálního  odpadu,  např.  stavební  odpad,
odpad  ze  zeleně,  nebezpečný  odpad  nebo
teplý  popel  apod, není  sběrná  nádoba
vyvezena. Biologický odpad jako je posečená
tráva,  spadané  ovoce  nebo  listí  patří  na
kompost. Po vyvezení se směsný komunální
odpad dostává do spalovny. Pokud je odpad
nedostatečně  vytříděný,  dochází  k
následnému  dotříďování,  které  vede  ke
zvyšování  nákladů.  Tříděním  odpadu  tedy
nejen  prospíváte  životnímu  prostředí,  ale
zejména  snižujete  množství  směsného
komunálního  odpadu,  což  vede  k  úspoře
finančních prostředků obce za jeho likvidaci. 

Sběr  papíru  probíhá  od  března  do  října
každou poslední sobotu v měsíci od 9 do 11
hod v areálu bývalého kravína. Ke sběru lze
přinést  kancelářský  papír,  noviny,  časopisy,
sešity  a  letáky.  Do  vytříděného  papíru  v
žádném  případě  nepatří  voskovaný  papír,
pauzovací  papír,  pergamen,  znečištěné
papírové sáčky a ubrousky.

Sběr  železného šrotu probíhá v obci stejně
jako sběr  papíru od března do října každou
poslední sobotu v měsíci  od 9 do 11 hod v
areálu bývalého kravína. Odevzdaný železný
šrot nesmí  obsahovat  látky zdraví  škodlivé,
výbušné,  vyzařující  nebezpečné  záření,
předměty  s uzavřenými  dutinami  a všechny
ostatní  předměty,  které  by  mohly  při
manipulaci,  úpravě  a zpracování  ohrozit
zdraví  a bezpečnost  lidí,  životní  prostředí
nebo způsobit škodu. 

Sběr  drobného  elektroodpadu je  v  obci
zajištěn prostřednictvím zeleného kontejneru,
jenž se nachází v budově obecního úřadu před
vstupem na schodiště, které vede do 1. patra.
Do tohoto kontejneru je možné vhazovat malá
elektrozařízení,  například  klávesnice,
kalkulačky,  dálkové  ovladače,  elektronické
hračky,  mobilní  telefony  apod.  Kontejner  v
prostorách OÚ má v sobě zabudovanou kapsu
na  baterie.  Odpad  je  do  kontejneru  možné
odkládat v úředních hodinách OÚ případně v
provozní době místní restaurace.

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci
zpravidla  1  x  ročně,  a  to  prostřednictvím
přistaveného  kontejneru  k  budově  OÚ.
Termín svozu nebezpečného odpadu je sobota
7.  května  od  8:00  do  8:30  hod. O  svozu
budeme  občany  ještě  informovat
prostřednictvím  SMS  zprávy  a  také  na
webových stránkách obce. Do kontejneru na
nebezpečný  odpad  lze  odevzdat  oleje,
brzdové  kapaliny,  barvy,  ředidla  a  jiné
chemikálie včetně znečištěných obalů z těchto
odpadů,  dále  akumulátory,  monočlánky,
hnojiva, čistící prostředky a léky.

Sběr  velkoobjemového  odpadu probíhá  v
obci 2 x ročně  a to v jarních a podzimních
měsících,  prostřednictvím  mobilního
kontejneru,  který  bývá  přistaven  k  budově
OÚ. Svoz velkoobjemového odpadu proběhne
v  termínu  6.  -  9.  května.  O  svozu  tohoto
druhu  odpadu  budeme  občany  ještě
informovat prostřednictvím sms zprávy a také
na webových stránkách obce. Do kontejneru
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na  velkoobjemový  odpad  lze  odevzdat
rozměrné  odpady  z  Vašich  domácností,
například koberce, starý nábytek, linolea atd.
Do  tohoto  kontejneru  rozhodně  nepatří
nebezpečný odpad, stavební odpad a odpad ze
zahrad.

Uložení stavební suti je občanům Hvozdce a
majitelům  nemovitostí  v  obci  umožněno
v areálu  bývalého  kravína  na  základě
předchozí domluvy s obcí pověřenou osobou
(p.  Martin  Košvica,  tel.:  607  784  958).
Stavební  sutí  se  rozumí  materiál  vzniklý
demolicí nebo rekonstrukcí domu, tedy cihly,
střešní tašky, obklady, dlažba, beton, kámen,
zbytky  omítek  apod.  Materiál  určený  k
uložení nesmí obsahovat žádné příměsi, tedy
nesmí v něm být  žádná hlína, plasty,  dřevo,
igelitové  fólie  apod.  Upozorňujeme občany,
že nevytříděná stavební suť nebude převzata.
V  areálu  bývalého  kravína  je  stavební  suť

shromažďována a skladována, následně je pak
provedena její recyklace.  Cena za uložení a
následnou  recyklaci  stavební  suti  je  200,-
Kč/m3.

Sběr  použitého ošacení proběhne v  sobotu
30. dubna od 9 do 11 hod v areálu bývalého
kravína.  V rámci  tohoto sběru  lze odevzdat
dámské, pánské i dětské oblečení, lůžkoviny,
prostěradla,  ručníky,  utěrky,  nepoškozenou
obuv a nepoškozené hračky.  Věci  je možné
odevzdávat zabalené do igelitových pytlů  či
krabic.  Odevzdaný  textil  musí  být  čistý  a
suchý.  Vybrané ošacení bude následně  bude
předáno  občanskému  sdružení  Diakonie
Broumov (www.diakoniebroumov.org).

Třídění odpadu a správné nakládání s odpady
napomáhá udržet pořádek a čistotu v naší obci
a  zejména  umožní  dosáhnout  úspory  peněz
placených za nakládání s odpady z obecního
rozpočtu.  Čím  větší  množství  odpadů  je  v
naší obci vytříděno, tím větší finanční obnos
obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále
obec také méně zaplatí za odvoz a likvidaci
komunálního  odpadu,  jehož  množství  v
posledních dvou letech výrazně vzrostlo. Tato

úspora obecních financí se následně promítá
do paušálních poplatků za odpad, či do počtu
kontejnerů umístěných v obci. I přes možnosti
třídění a sběru prakticky veškerého odpadu v
obci  se  v  okolí  obce  objevují  tzv.  „černé
skládky“.  Při  přistižení  bude  s  původcem
„černé skládky“  zahájeno řízení o přestupku
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
kterém mu může být uložena pokuta do výše
50.000,- Kč.

Kanalizace

V loňském roce byla v obci zahájena stavba
kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV).
Byl realizován hlavní kanalizační řad, veřejné
části kanalizačních přípojek a započala stavba
ČOV. V letošním roce pak pokračovaly práce
na  ČOV,  zejména  osazení  oken,  dveří  a
následná  instalace  technologie.  V  průběhu
dubna a  května  budou pokračovat  práce  na
ČOV, budou probíhat terénní úpravy v jejím
okolí,  proběhne  zpevnění  komunikace
vedoucí  z  hlavní  silnice  k  ČOV  a  budou
provedeny  veškeré  dokončovací  práce.
Ukončení  prací  je  předpokládáno  koncem
května. 
V  rámci  stavby  byly  vybudovány  veřejné
části  kanalizačních  přípojek.  Druhou  část
přípojky od  revizní  šachty  k  nemovitosti  si
musí  vybudovat  každý  vlastník  nemovitosti
na  své  náklady.  Při  budování  kanalizační
přípojky je nutné respektovat Stavební zákon,
proto  každá  přípojka  musí  mít  projektovou
dokumentaci,  příslušné  povolení  od
stavebního  úřadu  a  kolaudaci.  V  minulém
roce  jste  byli  obcí  osloveni  s  nabídkou
možnosti zpracování projektové dokumentace
přípojky projektantem, kterého zajistila obec.
V případě, že jste využili této nabídky, bude
Vám projektová  dokumentace  zpracována  a
po  vydání  územního  souhlasu  Vám  bude
potvrzená  dokumentace  předána  společně  s
fakturou  za  tyto  služby.  V  případě,  že  jste
nabídky  obce  nevyužili,  je  nutné  si  zajistit
projektanta vlastního či  v úředních hodinách
obecního  úřadu  si  dodatečně  vyzvednout
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formulář  pro objednání projektanta od obce.
Samotnou realizaci přípojky lze pak provádět
buď pomocí obcí zajištené firmy nebo pomocí
firmy,  kterou  si  majitel  nemovitosti  zajistí
sám.
Zákon  o  vodách  ukládá  všem  majitelům
nemovitostí  zabezpečit  nezávadnou likvidaci
odpadních vod. Proto platí povinnost připojit
se na veřejnou kanalizaci v případě, že je to
technicky  možné.  Připojením  ke  kanalizaci
Vám  sice  vznikne  povinnost  platit  stočné
provozovateli  (obci),  ale  ušetříte  si  řadu
starostí a výdajů spojených s tím, co je třeba
dle  platných  zákonů  splnit,  pokud  se  ke
kanalizaci nepřipojíte.
Do  domovní  přípojky  splaškové  kanalizace
mohou být odváděny pouze splaškové vody z
domácností  (z  kuchyně,  koupelny,  prádelny,
WC), nesmí se tam vypouštět odpadní vody z
jímky nebo septiku, odpadní vody z chlévů a
hnojišť, dešťové vody. Do kanalizace rovněž
v  žádném  případě  nepatří  oleje  a  tuky  z
vaření,  jednorázové  pleny,  čistící  ubrousky,
dámské  hygienické  potřeby.  Všechny
uvedené  položky,  které  do  odpadní  vody
nepatří, způsobují  zbytečné zvýšené náklady
na provoz kanalizace a ČOV. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V  letošním  roce  se  na  území  celé  České
republiky  koná  sčítání  lidu,  domů  a  bytů.
Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z
25.  na  26.  března  2011.  Sčítání  organizuje
Český statistický úřad ve spolupráci s Českou
poštou.
V těchto dnech by každá domácnost již měla
mít  své sčítací  formuláře,  které obdržela od
sčítacího  komisaře.  Při  předání  sčítacích
formulářů  se  Vás  komisař  ptal,  jakým
způsobem  budete  chtít  vyplněné  formuláře
odevzdat. Možné jsou tři způsoby odevzdání.
Prvním je  vyplnění  a  odeslání  na  internetu
(www.scitani.cz), druhou možností je osobní
odevzdání  komisaři.  V  tomto  případě  si  s
Vámi  komisař  domluvil  termín,  kdy  si
formuláře  přijde  vyzvednout.  Poslední

možností,  jak formulář  odevzdat je odeslání
poštovní  obálkou  do  P.O.  Boxu  Českého
statistického úřadu,  v  tomto případě  jste  od
komisaře  dostali  obálku  formátu  A4  s
předtištěnou adresou. Za zaslání formulářů v
této  odpovědní  obálce  nehradíte  žádné
poštovné.  Ať  zvolíte  jakýkoliv  způsob
odevzdání  formulářů,  je  nutné  je  odevzdat
nejpozději do 14. dubna 2011. 
V  případě,  že  se  sčítacímu  komisaři
nepodařilo Vám formuláře doručit, například
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
máte  možnost  si  je  do  14.  dubna  2011
vyzvednout  na  kterémkoliv  pracovišti
Českého  statistického  úřadu,  na  sběrném
místě České pošty nebo na obecním úřadě ve
Hvozdci.  Při  tomto tzv.  dodatečném sečtení
máte povinnost formuláře odevzdat vyplněné
do 19. dubna 2011. 

Revize komínů

Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nařízení
vlády  č.  91/2010  Sb.,  které  stanovuje
povinnost
majitelům objektů  zajistit  1x ročně  kontrolu
komína a spalinových cest. Povinná kontrola
není to stejné jako povinnost provádět čištění,
protože  tato  povinnost  je  vícekrát  ročně.
Kontrola  musí  být  provedena  odborně
způsobilou osobou, kominíkem, která se Vám
musí prokázat tím, že má oprávnění vydávat
platné  potvrzení  o  provedené  kontrole.
Povinnou kontrolu komínu a spalinových cest
je nutné mít například v případě,  dojde-li  k
požáru  domu  z  důvodu  špatného  stavu
komínu  nebo  spalinových  cest,  pak
pojišťovna nemusí  majiteli  uhradit  vzniklou
škodu. A dále Vám zasahující hasiči  mohou
udělit pokutu až 25 tisíc Kč za porušení Vaší
zákonné  povinnosti.  Z  důvodu  snížení
nákladů  na  revizi  komínů  obec  pro  občany
zajistila  v  průběhu  měsíce  února  návštěvu
kominíka pana Staníčka z Veverské Bítýšky,
který občanům, jenž se předem nahlásili  na
OÚ,  povinnou  revizi  provedl.  Pokud  jste  v
zimním  termínu  revizi  nestihli,  můžete  se
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nahlásit na OÚ. V případě dostatečného počtu
zájemců bude s panem Staníčkem domluvena
další hromadná revize.

Fotosoutěž Moje obec ve čtyřech ročních
obdobích

Svazek  obcí  panství  hradu Veveří,  jehož  je
naše  obec  členem,  pořádá  velmi  atraktivní
fotografickou  soutěž  pro  děti  i  dospělé  s
názvem  „Moje  obec  ve  čtyřech  ročních
obdobích“. Soutěžící jsou rozděleni do dvou
věkových kategorií, a to na děti do 14 let a na
kategorii  dospělých  od 15 let.  Soutěží  se  o
výhry v celkové hodnotě 15.000,- Kč. Hlavní
výhrou je digitální fotoaparát. Více informací
o soutěži najdete na webových stránkách obce
a na obecní vývěsce u autobusové zastávky.
Zachyťte  krásu  naší  obce,  její  zajímavosti,
specifika a vyhrajte zajímavé ceny!

Informace k Tříkrálové sbírce 2011

V sobotu  8.  ledna  2011  proběhla  v  obcích
Veverská  Bítýška,  Hvozdec  a  Chudčice
tradiční Tříkrálová sbírka.  Koledníci  celkem
do pokladniček vybrali 84.034,- Kč, z toho v
naší obci bylo vybráno 7.356,- Kč.  Vybrané
prostředky putovaly na účet České katolické
Charity.  Více  podrobností  o  tom,  na  jaké
projekty  bude  výtěžek  z  Tříkrálové  sbírky
odeslán  najdete  na www.trikralovasbirka.cz.
Všem dárcům za jejich štědré příspěvky touto
cestou ještě jednou děkujeme! 

Masopust

V sobotu 12. března proběhl  v obci  tradiční
masopust.  Za  krásného slunečného  počasí  a
doprovodu  harmoniky  prošel  obcí  početný
průvod  masek.  Ve  večerních  hodinách
masopustní  veselí  pokračovalo  v místní
hospodě, kde hostinský pan Robert Kepák za
pomoci  místních  občanů  připravil  vepřové
hody.  Po  výtečných  zabíjačkových
pochoutkách  se  jen  zaprášilo.  Fotografie  z

masopustu  najdete  na  webových  stránkách
obce v sekci Fotogalerie.

Turnaj v malé kopané „Velikonoční žíla“

V  sobotu  23.  dubna  se  na  hřišti  uskuteční
tradiční  jarní  turnaj  v  malé  kopané
"Velikonoční  žíla".  Přijďte  fandit  svému
mužstvu.  Občerstvení  na  místě  bude
zajištěno.  

Pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna se od 14 hodin uskuteční
na  hřišti  pálení  čarodějnic.  Odpolední
program určený dětem i  dospělým  bude  ve
znamení  přípravy  hranice  a  figury
čarodějnice.  V  podvečer,  kolem 19  hodiny,
pak bude zapálen hlavní oheň. Pro děti budou
připraveny zdarma buřty k opékání na ohni a
další  drobné  občerstvení.  Více  informací  o
akci bude v nejbližších dnech zveřejněno na
webových  stránkách  obce  a  na  obecní
vývěsce u autobusové zastávky. 

Krojované hody

Již  4.  krojované  hody  v novodobé  historii
Hvozdce se uskuteční v sobotu 9. července.
Dosavadní hody byly velice úspěšné a díky
štědrým sponzorům i finančně soběstačné. Ze
získaných  prostředků  bylo  zakoupeno  45
sedacích  sestav.  V loňském  roce  stárci
brigádnicky vyrobili nový parket o rozměrech
9  x  12  metrů.  Výroba  parketu  probíhala  v
sokolovně  v  dílně  pana  Bohuslava  Šimka,
který nejen že se na výrobě  parketu aktivně
podílel, ale poskytl zdarma veškeré potřebné
zařízení a nářadí pro výrobu, za což mu patří
velký dík. Koupí sedacích sestav a výrobou
vlastního  parketu  se  eliminovala  nutnost  si
tyto  nezbytné  věci  pro  organizaci  hodů
půjčovat v okolních obcích.
Zájemci,  kteří  by  letos  chtěli  jít  v  kroji,
případně rodiče, kteří by chtěli, aby jejich děti
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šly  v  kroji,  se  mohou  hlásit  hlavnímu
stárkovi, panu Lukáši Hemalovi, na telefonu
724 230 395. Záloha na kroj pro dospělé je
500,- Kč a za kroj pro děti 400,- Kč. Zálohy
rovněž vybírá hlavní stárek, Lukáš Hemala.

Hvozdecká Niké 2011

V  letošním  roce  proběhne  již  12.  ročník
turnaje  v  malé  kopané  Hvozdecká  Niké.
Tradiční sportovně  – společenská událost se
bude konat v sobotu 13. srpna na hřišti.

Kronika obce

Kronika  obce  je  k dispozici  k nahlédnutí
všem občanům na obecním úřadě.  Současný
kronikář  pan  Jaroslav  Šimek  si  dovoluje
požádat  všechny  občany,  kteří  mají  doma
staré fotografie,  které se nějakým způsobem
váží  ke  Hvozdci,  aby  mu  je  zapůjčili.
Kronikář  si  fotografie  okopíruje  a  následně
Vám je  v  pořádku vrátí  zpět.  Fotografie  je
možno donést v úředních hodinách na obecní
úřad.  Některé  takto  již  získané  vzácné
fotografie  si  můžete  prohlédnout  webových
stránkách obce v sekci Fotogalerie.

Milí spoluobčané, závěrem bychom Vám
jménem obecního zastupitelstva chtěli
popřát příjemné prožití velikonočních

svátků.
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