Hvozdnické
zvesti
Milí čitatelia,
začiatkom decembra sme zapálili prvú
sviečku na adventnom venci. Je to znamenie
naladiť sa na vianočnú atmosféru. Čas, kedy
sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Vôňa
škorice a ihličia, prvé vločky dopadajúce na
chladnú zem. Z kuchyne sa šíri príjemná
vôňa medovníčkov. Čas, keď si sadáme k
spoločnému stolu, aby sme si prejavili
vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na
chvíle prežité v tomto roku. Všetci sme plní
očakávania. Hudba sa nám potichu vkráda do
sŕdc, naše oči zažiaria šťastím, oblátky sa
nám rozplynú na jazyku. Veď Vianoce sú
sviatkom lásky, šťastia a pokoja.
Tento čas býva aj časom bilancovania.
V prvom rade vám chceme, vážení
spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v
tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich
domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako
aj za snahu, za každý podnet aj za prácu,
ktorou ste prispeli k rozvoju a zveľadeniu
našej obce.
Želáme vám radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia.
Našim deťom želáme bohatého Ježiška, aby pod vianočným stromčekom našli to, čo si
vysnívali.
Zvlášť chceme pozdraviť našich osamelých a chorých spoluobčanov, popriať im skoré
uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Keď zasadnete spolu k štedrovečernému stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno bijú
ako srdce jedno, v ktorom jedna túžba rastie: láska, pokoj, radosť, šťastie.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky vám želá

Ing. Martin Šimún, starosta obce

Významné projekty v našej obci za posledné štyri roky
Do pozornosti sa Vám dostáva vydanie obecných novín obce Hvozdnica. Aj touto formou Vám
chceme priblížiť udalosti v našej obci. V decembri 2018 sa skončilo štvorročné funkčné obdobie
zvolených zástupcov našej obce. Je preto milou povinnosťou predložiť Vám odpočet ich
uplynulého pôsobenia. Dovoľte, aby sme Vás týmto spôsobom informovali o aktivitách a
akciách, ktorým sa venovali od nástupu do funkcií v decembri roku 2014.
Aj napriek splácaniu úveru za miestne komunikácie, obec uskutočnila v roku 2015 niekoľko
akcií, za ktorými je veľa mravenčej práce a prípravy aj do budúceho obdobia:
- podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať vonkajšiu kanalizáciu základnej školy a pripraviť
školu na prípadné budúce dopojenie obecnej vody,
- dofinancovanie pôvodného asfaltovania miestnych komunikácií
- regulácia horských potokov v časti pod Hájom a časti Prašnice
- obnova bytovej politiky s potrebnými dokumentmi v bytových domoch č. 348 a č. 357
- vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- príprava a vypracovanie podkladov pre Územný plán obce
V roku 2016 obec pokračovala v dlhodobých aktivitách, ktoré v budúcnosti zaistili starostlivosť
o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov:
- prerokovanie Návrhu Územného plánu obce,
- vypracovanie štúdií výstavby nových bytových domov,
- vypracovanie štúdií návrhov o možnosti umiestnenia chodníkov v celej obci,
- v rámci úspešného získania projektu z dotácií sa podarilo zlikvidovať veľkú čiernu skládku pri
čističke,
- terénne úpravy, odvodnenie ciest a obnova horskej cesty ku krížu smerom na Stupné
- dofinancovanie stavebných úprav areálu futbalového ihriska – rekonštrukcia šatní, výstavba
oplotenia, dreveného pódia a výstavba prístrešku
s posedením a barom,
- v rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky
v obci boli nainštalované merače rýchlosti a umiestnili
sa nové zvislé dopravné značenia pri základnej škole,
- rekonštrukcia autobusovej zastávky v časti Prašnice,
- úpravy parkov a zelene s lavičkami pri vstupe do
obce a taktiež pri bytovke č. 357, kde sa postupne
umiestnili vonkajšie preliezačky a prvky na cvičenie,
- rekonštrukcia obecnej zvonice a úprava okolia, ktoré
budú tvoriť začiatok prechádzkovo-oddychovej zóny.
Aj rok 2017 môžeme hodnotiť kladne. Podarilo sa nám zrealizovať to, čo sme plánovali:
- postupná výmena verejného osvetlenia, oprava a doplnenie vianočného osvetlenia,
- rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne,
- rozšírenie kanalizácie a vodovodu za ihriskom a na Záhumní nad rámec projektu,
- kúpa 18-miestneho autobusu pre potreby občanov a miestnych organizácií,
- rekonštrukcia plynového zariadenia pre základnú školu a materskú školu v spolupráci
s vedením školy,
- vypracovanie projektu pre kamerový systém obce,
- realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v časti Podháj,
- zakúpenie licencie a verejné spustenie mapového portálu, ktorý využívame na obecnom
úrade aj pre potreby výpočtu dane z nehnuteľností a podľa štatistík ho aktívne používajú aj naši
občania pre vlastné zistenie majetkových pomerov v obci,
- nutné zavedenie kompletnej evidencie hrobových miest, označenie hrobov, prebiehajúce
uzatváranie zmlúv na hrobové miesta s verejným prístupom na elektronický portál
Pohrebiska.sk

Prioritou v roku 2018 bolo skompletizovanie podkladov a rozhodnutí dotknutých orgánov
a následné schválenie Územného plánu obce Hvozdnica a aj ďalšie aktivity:
- financovanie kompletnej rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej elektroinštalácie v areáli
futbalového ihriska,
- v rámci prevencie kriminality sme zapojili 1.časť kamerového systému v obci, ktorý plánujeme
dopĺňať,
- rozšírili sme parkovacie miesta pri bytovom dome č. 357, kde sme tento rok umiestnili aj nové
herné zariadenia pre deti a zvislé dopravné značky,
- dali sme vypracovať projekty pre výstavbu multifunkčných ihrísk na Prašniciach a za areálom
bývalej čističky odpadových vôd,
- v prechádzkovo-oddychovej zóne pod Hájom sme
vybudovali prvé zastavenie, kde plánujeme v budúcom
roku v spolupráci s Urbárom postupne upravovať cestu
a osádzať ďalšie zastavenia,
- v spolupráci s vedením základnej školy sme
dofinancovali
kompletnú
vnútornú
rekonštrukciu
sociálnych zariadení a kuchynky v materskej škole,
- kúpili sme nehnuteľnosť pri škole, za účelom budúceho
využitia pre záujmové činnosti v obci a v škole
- získali sme areál čističky odpadových vôd vrátane
budovy za účelom budúceho využitia technických služieb
v obci,
- za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a ostatných
účastníkov cestnej premávky sme dali vypracovať
projektovú dokumentáciu pre 1. etapu výstavby chodníka
od obecného úradu po cintorín, ktorá je v súčasnosti v územnom a následne v stavebnom
konaní.

Výsledky komunálnych volieb pre
volebné obdobie 2018 – 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na 10.11.2018. V našej obci bol
vytvorený jeden volebný okrsok a jeden volebný obvod. V roku 2018 bolo vo Hvozdnici
939 voličov zapísaných v zozname voličov, z toho prišlo k volebným urnám 552 voličov, čo
činí 58,79% účasť.
Zvolený starosta obce Hvozdnica:
Ing. Martin Šimún, 323 hlasov
Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamila Rumanová, 324 hlasov
Ing. Martin Radvan, 322 hlasov
Bc. Michal Chlebina, 310 hlasov
Mgr. Peter Cedzo, 293 hlasov
Ing., PhD. Filip Pastorek, 251 hlasov
Ing., PhD. Miroslav Minárik, 225 hlasov
Viktor Gajdoš, 209 hlasov
Foto z ustanovujúceho zastupiteľstva 3.decembra 2018

Vízie pre rok 2019
V roku 2019 chceme aj naďalej podporovať rozvoj obce, zachovávať a rozvíjať kultúrne
dedičstvo, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre našich obyvateľov, zvýšiť kvalitu životného
prostredia obce a zároveň zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov. Aj naďalej budeme racionálne
riadiť finančné hospodárenie a ekonomiku obce. V budúcom roku plánujeme úspešne zavŕšiť
rozpracované projekty :
- zrealizovať prvý úsek chodníka pre peších od obecného úradu po cintorín,
- dostavať multifunkčné ihrisko na Prašniciach,
- zrekonštruovať autobusovú zastávku a priľahlú plochu na Starovci s možnosťou budúceho
napojenia na „Vážsku cyklodopravnú trasu“,
- postupne upravovať cestu pod Hájom s ďalšími zastaveniami,
- získať dotáciu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nového bytového domu

Demografické údaje o obci
Podľa evidencie obyvateľov k 30. 11. 2018 mala naša obec 1214 občanov na trvalom pobyte
(TP) a 22 občanov na prechodnom pobyte. Z toho na TP 618 žien a 596 mužov. Priemerný vek
obyvateľov je 36,48 rokov. V tomto roku sa prisťahovalo 18 ľudí a odsťahovalo 9 ľudí.
V roku 2018 sa narodilo 8 detí, z toho 3 chlapci a 5 dievčat. V tomto roku nás opustilo 11
občanov, 7 žien a 4 muži a bolo uzatvorených 11 manželstiev.
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0-18 rokov

288

149

139

Vek od 19-69 rokov
Vek nad 70 rokov
Spolu r. 2018

833
93
1214

418
29
596

415
64
618

Vývoj počtu obyvateľov k 30.11. s trvalým pobytom v našej obci v rokoch 2015 – 2018:
Rok 2015 .................... 1186 obyvateľov
Rok 2016 .................... 1199 obyvateľov
Rok 2017 .................... 1208 obyvateľov
Rok 2018 .................... 1214 obyvateľov

Koncom septembra 2018 oslávil náš spoluobčan Matúš
Gabriška úctyhodných 104 rokov, a tým bol aktuálne
najstarším občanom našej obce. S manželkou spoločne
vychovali 4 deti. V čase uzávierky nás však už navždy
odpustil.
Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych slov, múdrosť
našich predkov radí -váž si svojich rodičov. Starým
rodičom, ktorým sa dostalo požehnanie vidieť deti svojich
detí, je zverená veľká úloha: odovzdávať životnú
skúsenosť, rodinný príbeh, príbeh spoločenstva, históriu
národa; v jednoduchosti sa deliť s múdrosťou i s vierou
v život. Požehnané sú rodiny, ktoré majú starých rodičov
nablízku.

Trieďme odpad spoločne!
Slovensko v roku 2016 recyklovalo 23 percent komunálneho odpadu. V roku 2015 to bolo len
necelých 15 percent. K 50-percentnému cieľu v roku 2020 máme však ďaleko a ministerstvo
životného prostredia už priznalo, že Slovensko ho pravdepodobne nesplní. Slovensko v roku
2016 vytvorilo 1,890 milióna ton komunálneho odpadu. To je o 106 tisíc ton viac ako v roku
2015.V prepočte na osobu to vychádza 348 kg. Triedený zber v našej obci financuje
spoločnosť NATUR-PACK. Musíme si uvedomiť, že triedený zber je v našej obci bezplatný, to
znamená, že čím viac odpadu v našej obci triedime do farebných nádob, tým viac
ušetríme za zmesový odpad v čiernych popolniciach, ktorý pre nás vyváža obec Štiavnik.
Pre separovaný zber používame:
- žlté nádoby pre zber plastov, tetrapakov a kovových obalov. Plastové fľaše je dôležité pred
vyhodením stlačiť alebo zošliapnuť,
- zelené nádoby pre zber sklenených fliaš a tabuľového skla,
- nádoby na nepotrebné šatstvo, textílie a obuv prostredníctvom p. Mišutku.
Papier pre nás zbiera spoločnosť
VV,s.r.o. Poníky raz za štvrť roka.
Zber je vždy vyhlásený miestnym
rozhlasom.
Použitý
kuchynský
olej
z domácností máte možnosť
preliať do čistej plastovej fľaše
a odovzdať na obecnom úrade.
Obec ho odovzdáva spoločnosti
Traffin Oil.
Zber elektroodpadu a veľkokapacitný zber obec zabezpečuje vždy na jar a jeseň a je vždy
včas vyhlásený miestnym rozhlasom.
Pod cintorínom je celoročne pristavený veľký zelený kontajner určený na zber biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov. Do kontajnerov môžu
občania vhadzovať: kvety, trávu, lístie, slamu, seno, drevný odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov.... Zakázané je do kontajnera vhadzovať: popol, kamene, betón, zeminu,
mŕtve telá zvierat, exkrementy, hnoj, komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nábytok,
pneumatiky...
!!! Dôležité !!!
Okolie kostola, cintorín a určité miesta popri rieke si niektorí spoluobčania zamieňajú za
smetisko. Musíme si uvedomiť, že pri zvýšení nákladov za odvoz odpadu z čiernych skládok
a vhadzovanie všetkého možného do zeleného kontajnera pod cintorínom, na základe
rozhodnutia Ministerstva životného prostredia o zvýšení poplatkov za skládkovné od januára
2019, bude potrebné zvýšiť poplatok za odvoz odpadu z domácností. Nádoby s označením
druhu odpadu sú umiestnené na viditeľných miestach po obci a všetci sa musíme pokúsiť
začať od seba správne separovať.
Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu z našej obce v tonách v období:

rok 2015 – 200,10 ton
rok 2016 – 264,18 ton
rok 2017 – 284,46 ton
rok 2018 – 276,57 ton

Zo života základnej a materskej školy
Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti základnú školu s materskou školou. Ich poloha
ako aj prostredie, v ktorom sa nachádzajú, ponúkajú dostatok príležitostí na rozvoj regionálnej
výchovy a aj ľudových tradícií v našej obci v rámci školského vzdelávacieho programu.
V školskom roku 2018/2019 základnú školu navštevuje 58 detí, z toho 25 dievčat a 33
chlapcov. Prvý stupeň tvoria štyri triedy. V prvej triede sa nachádza 12 žiakov, v druhej triede
14 žiakov, v tretej triede 17 žiakov a vo štvrtej triede 15 žiakov. Deti sa aktívne zapájajú do
školských, obecných a záujmových akcií v obci, ako sú napr. Mikuláš, Vianočná besiedka, Deň
matiek, Rozprávkový les a iné... Funguje spolupráca medzi školou a rodičmi. Rodičia sa
pravidelne zúčastňujú nielen plenárneho ZRPŠ, ale aj triednych schôdzok. V tomto školskom
roku vedenie školy zaviedlo novinku - konzultačný deň. Každý utorok môžu prísť rodičia v čase
od 12,00 do 14,30 hod. do školy, kde sa môžu informovať na prácu svojho dieťaťa v škole.
Učitelia podporujú svojich zverencov v rôznych recitačných, literárnych a výtvarných súťažiach,
kde dosahujú žiaci aj značné úspechy. Rozvíjajú ich učenie prostredníctvom rôznych projektov
a školských výletov, poriadajú pre deti rôzne besiedky, koncerty a divadlá.

Hasiči z Kolárovíc počas MDD

Karneval žiakov

Návšteva hvezdárne

Vianočná besiedka v kostole

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Je vytvorená z dvoch tried – včielková a lienková, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť
deťom vo veku 3-6 rokov. Momentálne ju navštevuje 31 detí. Výchovno-vzdelávacia činnosť
vychádza zo Školského vzdelávacieho programu „Hrou spoznávame svet“. Naše deti si tak
mohli vyskúšať napr. výrobu zeleninových a ovocných šalátov, pečenie koláčikov, zemiakov,
nakladanie kapusty, sadenie stromčekov, pečenie a zdobenie medovníkov a mnoho iného.

Centrum voľného času a TJ Hvozdnica
Centrum voľného času je rozpočtová organizácia
obce. Je to výchovno-vzdelávacie zariadenie, pre
deti a mládež a svoju činnosť vykonáva celoročne.
Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočne
využiť svoj voľný čas. Zároveň sa snaží aj
o výchovné pôsobenie na deti a mládež, spojenie
vyučovacieho procesu s mimoškolskými aktivitami,
rozvíjanie
schopností,
zručností
a
talentu,
podporovanie ich tvorivosti, ochraňovanie životného
prostredia a iné. V školskom roku 2018/2019 sa
otvorili tieto záujmové krúžky: anglický jazyk, klub
detí, hasičský a tanečný krúžok, šikovná vareška
a futbalový rozdelený na prípravku, žiakov a dorast.
Telovýchovná

jednota

Hvozdnica

je

dobrovoľným združením občanov, ktorí jej
prostredníctvom vykonávajú záujmovú
činnosť v telesnej výchove, predovšetkým
vo futbale s finančnou podporou obecného
úradu. Futbal má v našej obci dlhú tradíciu.
Prvý futbalový klub TJ Hvozdnica bol
založený už v roku 1961. V našej obci stále
vyrastajú noví nádejní športovci, ktorí nás
výborne reprezentujú na rôznych turnajoch
a súťažiach. Dúfame, že nám v ďalšom
období prinesú ešte veľa športových
úspechov.

Úradné hodiny na obecnom úrade
počas vianočných sviatkov
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Foto:
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Nájdete nás aj na
facebook.sk
pod názvom Hvozdnica

Akcie, na ktoré vás počas roka v našej obci srdečne pozývame
Január - Posedenie pre dôchodcov
Marec - Fašiangová zábava
Apríl - Veľkonočná výstava kraslíc
Máj - Deň matiek
Jún - Rozprávkový les, Pálenie Jánskej vatry
Júl - Hvozdnické hody, Javornícke ozveny
Október – Šarkaniáda
December – Mikuláš, Svetlo sv. Lucie, Zdobenie medovníčkov, Jasličková pobožnosť
Obecný úrad ďakuje za každoročnú spoluprácu všetkým organizáciám a občanom, ktorí
pomáhajú pri ich usporiadaní.

Dôležité telefónne čísla
Obecný úrad .......................................... 041/500 74 81, 041/500 74 82
Pošta ................................................... 041/557 90 03
Farský úrad Štiavnik .............................. 041/558 33 90, 0940/855 288
Základná škola ....................................... 041/557 90 12
Materská škola ....................................... 041/557 90 04
COOP Jednota ....................................... 041/705 10 65
Integrovaný záchranný systém ............... 112
Stredoslovenská energetika, poruchy ..... 0800 159 000
Slovenský plynárenský priemysel, poruchy ....0850 111 727
SEVAK, poruchy ...................................... 041/707 17 29, 0905/575 347

