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Krásný podzimní čas, vážení spoluobčané,
dostává se k Vám informační tiskovina, ve které najdete
zprávy o tom, co se událo v uplynulém období a co nás čeká
do konce roku. Letní měsíce jsou již minulostí, zůstanou nám
zážitky a vzpomínky na ně. Podzimní období, které je plné
barev, má své kouzlo a poskytuje dobré podmínky pro výlety.
Projekt odkanalizování obce postupuje dle harmonogramu.
V horní části obce, v ulici na Farářce, bylo dokončeno uložení
kanalizační stoky včetně přípojek na veřejné části k rodinným
domům. V dolní části obce (na předním Dole), docházelo
k opakovanému provádění výkopů pro kanalizační stoku
s přípojkami. Zároveň došlo k položení nového potrubí
vodovodního řádu, a to včetně vodovodních přípojek
k nemovitostem, které byly ve špatném stavu. Z těchto
důvodů jsou komunikace na předním Dole, které neměly
žádné podloží, v žalostném stavu. Přístup na Důl je pouze přes
komunikaci lesem na zadní Důl, průjezd je řízen semafory.
Začátkem října bude zahájena výstavba kanalizační stoky v
příjezdu na Důl, tato komunikace bude uzavřena. Trasa pro
oba směry od garáží přes mostek na druhý výjezd k hlavní
silnici, bude řízen semafory.
V horní části obce byla zahájena obnova místních
komunikací. Některé jsou opraveny celoplošně, metodou
studené recyklace Power Cem a ostatní klasickým spravením
výřezu výkopů s položením asfaltového povrchu do zámků.
Začátkem měsíce října bude probíhat oprava krajské
komunikace lll. třídy v kopci. Obnova komunikací bude
z technologických důvodů pokračovat v jarních měsících.
Jedná se o komunikaci k obecnímu úřadu a všechny
komunikace na předním Dole. Informace ohledně projektové
dokumentace na kanalizační přípojky od fy Anitas na
soukromých pozemcích – Firma Anitas vystaví a zašle fakturu
na základě objednávky vlastníku nemovitosti. Po uhrazení
faktury budou dokumenty do 14 dnů k vyzvednutí na obecním
úřadě. Prosíme občany, kteří již fakturu uhradily, aby si
dokumenty vyzvedly. Druhý rok je obec pod tlakem z důvodu
rozkopaných komunikací, omezení, odstávek vody, problémy
při svozu komunálního odpadu a prašnosti. Trpělivost a
pochopení se určitě vyplatí, budeme mít v obci nově
vybudovanou kanalizaci, nové potrubí vodovodního řádu a
nové vodovodní přípojky k rodinným domům, které byly
odhaleny jako špatné.
Chtěl bych poděkovat všem občanům za trpělivost a
pochopení, výstavba kanalizace omezuje každého z nás.
Petr Hejl starosta obce

Červenec - Září

9. října – Drakiáda + Dýňování
Zveme všechny na tradiční pouštění
draků a dýňování, které proběhne od
14:00 hod. ve sportovním areálu
obce. I letos se těšíme nejen na to,
kdo bude nejšikovnější v pouštění
draků, ale i na toho, kdo vyřeže
nejhezčí dýni. Cena dýně 50,- Kč.
Vánoční dílna
V sobotu 20.11. se bude konat od
14:00 do 18:00 hod. na sále obecního
úřadu vánoční tvoření dekorací,
věnců apod., kde si budou moci i děti
vytvořit svůj vánoční věnec.
Cena za každý výrobek 100,- Kč
Veselé Vánoce s perníčkem
Dne 27.11. od 15:00 hodin se
uskuteční předvánoční program pro
děti v pergole sportovního areálu.
Program bude provázet moderátor
společně s vánočními skřítky a
Perníčkem (oblíbená postavička
z pohádky o Shrekovi). Bude to
odpoledne plné soutěží, dárků a
zábavy.
27. listopadu – Rozsvícení vánočního
stromu
V sobotu 27.11. od 17:00 hod. se koná
tradiční akce a opět se rozsvítí
vánoční strom v parku za kapličkou.
Letos s bohatým programem. Určitě
nebude chybět prodej domácí
zabíjačky Titulek
a teplý
svařáček!!!
popisující
obrázekStrom
nebo se
grafiku v 17:15 hodin.
rozsvítí
4. prosince – Mikulášská
nadílka
Dne 4.12. od 17:00 hod. sportovní
areál navštíví Mikuláš, anděl a čerti.
Přijďte si pro nadílku. Bohatý a
zajímavý program.
Termín uzavření OÚ
23.12. 2021 – 3.1. 2022

Z obce a obecního úřadu
Oprava celoplošně metodou studené
recyklace Power Cem

Situace na předním Dole

V průběhu letních měsíců se zastupitelstvo obce sešlo k veřejnému zasedání dvakrát.
Projednávané a schvalované body pro chod a rozvoj obce:
- Dar obcím postiženým tornádem, dle doporučeného postupu SMS ČR na transparentní účty postižených
obcí a regionů. Výše daru 20.000, - Kč byla rozdělena do čtyř obcí po 5.000, - Kč. Jedná se o obce: Lužice,
Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice.
- Provedena registrace do Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu (RS NSA) a
schválen plán rozvoje sportu obce na období 2021–2028. Důvodem je účast obce v dotačních výzvách
NSA na sportovní infrastrukturu, oba dokumenty jsou povinné.
- Provedena vstupní kontrola herních prvků dětských hřišť, ve sportovním areálu, volnočasovém prostředí na
Dole a zahrady mateřské školy.
- Provedena oprava veřejného rozhlasu.
- Provedeno výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce multifunkční plochy v Hrdlořezech“ II. etapa
výměny mantinelů od firmy fy HOKEJ-SPORT CZ, Třebechovice pod Orebem za cenu 398 062,17 Kč s DPH.
- Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a
Obecně závazná vyhlášky obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Obě obecně závazné vyhlášky jsou zpracované dle nového zákona o odpadech a
schváleny Ministerstvem vnitra.
- V obecním systému odpadového hospodářství se mění svoz komunálního odpadu, který bude
kombinovaný. V zimním období říjen–duben a letním období květen–září. Poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství se nemění a zůstává 650,- Kč za poplatníka a rok.
- Schválen plán oprav komunikací, parků a zeleně po výstavbě kanalizace.
V září byl realizován projekt Rekonstrukce multifunkční plochy Hokejbalové hřiště ve sportovním areálu
obce – výměna mantinelů, ochranných sítí nad mantinely s nosnou konstrukcí a vstupu na plochu vrata +
vrátka. Realizaci provedla firma Hokej-Sport cz, s.r.o. vybrána ve výběrovém řízení. Investice ve výši
832 715,95 Kč byla finančně podpořena Středočeským krajem z programu
„Můj Kraj – participativní rozpočet“ ve výši 399 980,00 Kč.

Starý stav hokejbalové plochy

Nový stav hokejbalové plochy

Podzimní výsadba stromů v rámci dotačního titulu 9/2019 NPŽP "Sázíme budoucnost"
V únoru letošního roku byla schválena účast obce ve výše uvedeném dotačním titulu s výsadbou stromů
v počtu 103 stromů, podél polní cesty k hájovně obce. S termínem výsadby musíme vyčkat na počátek
vegetačního klidu stromů, plánujeme na konec října a počátek listopadu. Termín a pozvánka k účasti
dospělých i dětí na výsadbě bude včas zveřejněna a byly bychom rádi za Vaši účast.

Setkání s občany
V létě proběhlo na Dole na hřišti a ve
sportovním areálu obce.
Celkem na obě místa dorazilo 55 občanů.
Občany zajímala problematika obce, výstavba
kanalizace, budoucí plány obce, kultura, dění
a vyžití v obci.
Kominík
Kominík v obci je objednán na 23.10.2021.
Vyčištění komínu včetně vystavení potvrzení
pro pojišťovnu je 500,- Kč. Objednávky na OÚ
pondělí a středa 17:00 -19:00 hod. nebo
emailem. Je důležité sdělit jméno, tel. číslo a
č.p. Kominík si zájemce kontaktuje sám. Obec
tuto službu pouze zprostředkovává.

Termín svozu nebezpečného odpadu
11.10. – nové uložiště na středním Dole – osobní
předání od 10:00 - 12:00 hod.
a od 14:00 - 16:00 hod.
Odvoz nebezpečného odpadu 16.10. v 8:00 hod.

Bio odpad
Poslední svoz bio odpadu proběhne poslední
pátek v měsíci a to 26. listopadu 2021.
Prodej známek na svoz odpadu proběhne až
od 3. ledna 2022.
Info: Program, který bude tradičně probíhat
mezi vánočními svátky (bruslení a badminton),
se připravuje a bude upřesněn. Vše bude
uveřejněno na webových stránkách obce a
Facebooku v časovém předstihu.

Kulturní dění v obci
Letní kino

ve sportovním areálu v horní části obce uvedlo letos český film MATKY. Účast byla
hojná a všichni se skvěle bavili.

Zájezd do Polska
20.11. pořádáme po dlouhé pauze zájezd do Polska do Kudowa Zdroj. Autobus vyjíždí od Fišerů
v 5:00 hod. s obvyklými zastávkami v Debři, na Radouči a v Mladé Boleslavi. Cena zájezdu je 250,Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Hanzlíkové nebo u p. Folprechtové.

Dobrý den, vážení občané obce Hrdlořezy,
díky dobré spolupráci, kterou jsme letošní rok navázali mezi naším mysliveckým spolkem Krahulec
Bítouchov a obcí Hrdlořezy, jsme mohli i ve Vaší obci propagovat akci myslivecký dětský den.
Tentokráte díky doznívající pandemii COVIDU-19 nebyl klasický dětský den začátkem června, ale
akce „Den s myslivcem“ poslední srpnovou neděli. Každý z návštěvníku si mohl vyzkoušet jaké to je
mít na ruce dravce, který se využívá v sokolnictví. Přítomní myslivci měli na ukázku lovecké psy, o
kterých proběhl krátký výklad. I přes nepříznivou předpověď nás zastihl déšť až kolem půl 5 a to
měla většina dětí své disciplíny za sebou. Celkem se zúčastnilo 49 dětí. Na vesnice v okolí
Bítouchova je to nádherné číslo a je hnacím motorem v pokračování této stále více oblíbené
akce. Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši účast, a to že jsme Vám za jedno odpoledne mohli
ukázat myslivost i z jiné stránky, než jak je prezentována z mediích. Budeme rádi, když spolupráce
s obcí Hrdlořezy a občany obce Hrdlořezy bude dále pokračovat a budeme se potkávat i na
jiných společných akcích, třeba při pohybu v naší honitbě.
Za MS Krahulec Bítouchov.

Mateřská škola
Děti z mateřské školy zahájily školní rok výletem do Volnočasového areálu Vrchbělá.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Červenec
Lochman Vratislav
Hofmanová Marcela

Vítání prvňáčků

Srpen

Září

Ďurfina Josef
Černý Josef
Hořák Miroslav
Janoušek Karel
Křivanec Josef
Sůvová Daniela

Folprecht Jaroslav
Kopalová Jana
Čonková Lenka
Křibská Eliška
Dalecká Lenka
Horsák Oldřich

Kočíš Marian
Mildová Klaudie
Pánková Izabel
Radičová Aneta
Medžibrická Barbora
Kašík David

Vítání občánků
Vojtěch Soumar
Jiří Bezděk
Adam Mašek
Vítek Heinz

Sportovní stránka
Sportovní úspěch v parkurovém skákání:
V naší obci máme juniorskou jezdkyni v parkurovém skákání. Letošní sezona se Adrianě Benešové vydařila
nad očekávání. Se svým koněm Barikem se ve Středočeské jezdecké lize umístila na 2. místě.

BRILON RACING TEAM MB
Aneta Dlouhá BRILON RACING TEAM MB vybojovala v červenci stříbrnou medaili na Mistrovství české
republiky v silniční cyklistice 2021 v Lovosicích. V srpnu se na MČR Horských kol umístila ve štafetě
Týmů na krásném druhém místě.

