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Krásný dobrý den Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává třetí vydání Hrdlořezského čtvrtletníku
v letošním roce. Léto pomalu ale jistě končí, dětem začínají školní
povinnosti což je neklamným znakem, že přichází podzim.
Červenec - Září
Začátek druhého čtvrtletí byl poznamenán přírodní katastrofou.
Ve středu 27. července se naší obcí přehnala velká bouřka s přívalovým
15.října – Drakiáda
Titulekapopisující
deštěm. Obcí protékala řeka, hladina dosahovala místy půlmetru
obrázek neboOd 15.hodin ve sportovním areálu obce.
způsobila velké škody na infrastruktuře a budovách. Voda zaplavila
grafiku
Občerstvení a zajímavé ceny pro dráčky
bahnem celý Důl, což zapříčinil rozvodnění čistého potoka. Voda natekla i
jsou zajištěny.
do několika sklepů rodinných domů. Zde bych chtěl poděkovat všem
občanům a členům sboru dobrovolných hasičů obce, kteří pomáhali
28.října – Hasičský výlet
odstraňovat vodu a bahno z obydlí a komunikací . Odstraňování škod
Zájezd
za poznáním – Lobeč a okolí
provádíme postupně dle důležitosti a zároveň připravujeme opatření na
Odjezd v 9 hodin od kapličky
minimalizování následků přívalových dešťů.

(plavky s sebou)

19.listopadu - Baráčnický výlet
Na nákupy do Polska – Kudowa Zdrój
Cena 150Kč/osoba,
hlásit se na tel.723 450 890
p. Hanzlíková nebo u p. Folprechtové

Největší událostí v uplynulých měsících byly oslavy ,,610 let zmínky
o obci“. Historické výročí jsme oslavily v posledním srpnovém víkendu.
Přípravy probíhaly od února letošního roku. Program jsme se snažily
připravit vyvážený, aby si každý návštěvník užil průběh oslav a odnesl
si co nejvíce zážitků.
Oslavy byli rozděleny do třech dnů a dvou míst. Výstava historických
fotografií obce a spolků proběhla na sále obecního úřadu.Výstavu
navštívilo cca 150 návštěvníků. Kulturní program proběhl ve sportovním
areálu obce, kde se prostřídala řada hudebních skupin.
Oslavy byly zahájeny vysvěcením symbolů obce (znaku a vlajky)
farářem Jiřím Veithem. Následovalo vystoupení folklorního souboru
Furianti a průjezdná zastávka historických vozů Valocars. Členové sboru
dobrovolných hasičů obce si připravili ukázku historického útoku v
dobových uniformách s historickou stříkačkou a s koňským spřežením.
Úspěšná byla i ukázka dovedností současných mladých hasičů. Pro děti
byl připravený kout, kde si mohli nejen zasoutěžit, ale i vyrobit malý
dárek. Cestu za kulturou si našlo na 500 návštěvníků. Finanční náročnost
oslav byla podpořena sponzory: Středočeským krajem, Autodoprava
Jiří Šrámek, Autoservis Martin Dlouhý, f. Osvit MB a f. Compag MB .
Celkové náklady na oslavy byli 200 tis.Kč.

26.listopadu–Rozsvícení
vánočního stromu
V 17 hodin se opět rozsvítí vánoční strom
za kapličkou.Letos s bohatým
programem. Doprovodný program a
harmonogram celé akce bude upřesněn.
Přijďte si užít předvánoční pohody.

3.prosince – Mikulášská
merenda
V 16:30 navštíví Mikuláš, anděl a čerti
sportovní areál obce.Přijďte si pro
nadílku.Bohatý doprovodný program a
překvapení pro děti…..
Info:
Titulek popisující obrázek nebo
Program, grafiku
který bude tradičně probíhat
mezi vánočními svátky ( bruslení,
vánoční turnaj v tenise, turnaj ve stolním
tenise atd.), se připravuje a bude
upřesněn. Vše bude uveřejněno na
webových stránkách obce a facebooku
v časovém předstihu.

Termín uzavření OÚ
22.12.2016 – 2.1.2017

Z obce a obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se v letních měsících zabývalo - odstraňování následků po záplavě, úklid odvoz bahna,
zprůchodnění mostků v toku Čistého potoka. Provedeno zametení a umytí vozovek na Dole. Ve spolupráci s hasiči
obce odstraňování sesuvu půdy, zapůjčení vysoušečů pro zasažené domy. Provedené opravy komunikací, jak na
farářce, tak na středním dole. Bylo zahájeno čištění koryta Čistého potoka povodím Labe státní podnik Hradec
Králové.
Nový Územní plán je ve fázi, provedeny průzkumy a rozbory ( umístěné na stránkách obce) zpracované a
zveřejněné zadání Územního plánu na úřední desce k připomínkování. Po schválení zadání bychom se rádi
účastnily dotační výzvy MMR na územní plánování.
Odkanalizování obce, zde bych Vás chtěl informovat o přípravě projektu. V současné době obec podala žádost pro
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Velkou komplikací v přípravě je nešťastná novela zákona o
pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb., která platí od 1.1.2016, a která neumožňuje umísťovat podélně
inženýrské sítě do komunikací I – III. třídy. Situaci jsme řešili s KSÚS, se kterou VAK MB po jednáních uzavřel
smlouvu, podle které KSÚS vydá podmínečné souhlasné stanovisko a předpokládali jsme, že i odbor dopravy vydá
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Volby do zastupitelstva Středočeského kraje - na sále OÚ Hrdlořezy
7.10. - od 14.00 hod. do 22.00 hod.
8.10. - od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Otevření kontejnerů:
Proběhne v sobotu 22.10. od 8,00 -14,00 hod.
Upozorňujeme občany, že pokud jsou kontejnery již plné a přesto tam odpad odkládají, dopouští se přestupku, za
který můžou být pokutovány. V dohledné době bude prostor monitorován jen díky nezodpovědnosti některých
občanů, kteří ke kontejnerům naváží odpad i když jsou uzavřeny.

Termín odvozu nebezpečného odpadu:
Jedná se o plechovky od barev, akumulátory, lednice a mrazáky, motorové a převodové oleje, televizory, zářivky a
pneumatiky z osobních vozů. Odpady budou předávány občany osobně u domu služeb pondělí 10.10. od 10-11
a 16-17 hod., středa 12.10. od 16-17 hod a pátek 14. 10. od 10-11 a 16-17hod .
Na Dole u garáží - středa 12.10. od 16-17 hod
Nebezpečný odpad nepatří do kontejnerů obce!!!

Bioodpad:
Poslední svoz bio odpadu proběhne poslední pátek v měsíci a to 25. listopadu.

Kominík:
Kominík v obci je objednán na 15.10. – cena vyčištění komínu včetně vystavení potvrzení pro pojišťovnu je 500,-Kč.
Objednávky na OÚ- pondělí a středa 17-19 hod.

Setkání s občany
Se uskutečnilo 25.7. od 17,00 na dole na hřišti a od 18,00 ve sportovním areálu obce.
Celkem na obě místa dorazilo cca 30 občanů. Občany zajímal chod a rozvoj obce a přípravné práce
ohledně odkanalizování obce.

Kulturní dění v obci
23.8. 1911 -2016

105 LET TRVÁNÍ OBCE BARÁČNICKÉ v Hrdlořezích
Kdo jsou baráčníci
Počátky českého baráčnictva sahají do 2.poloviny 19.století. Na venkově se jednalo o chalupníky a domkáře, ve
městech především o drobné řemeslníky a obchodníky, hlavně však o dělníky.
Činnost se původně zaměřovala na podporování vdov, sirotků a sociálně nejslabších vrstev.Brzy se k této
dobročinnosti přiřadilo i vlastenectví.Proto jednotlivé organizace nesou název vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků. Propagací české lidové kultury pomáhali baráčníci vytvářet u občanů lásku k vlasti, rodnému kraji a
domovu.Díky této činnosti nám zůstalo zachováno mnoho lidových krojů písní a tanců.
Velkého přílivu členů dosáhlo baráčnictvo v době hospodářské na přelomu 20. A 30. Let minulého století, kdy
členství poskytovalo alespoň menší podporu nezaměstnaných a jejich rodinám.
V dnešní době baráčníci pořádají různé lidové slavnosti a vzdělávací akce, kde seznamují veřejnost s českou
lidovou kulturou a národní historií. Velký dík patří amatérským hudebním, pěveckým a tanečním souborům a
ochotnickým spolkům.Baráčníci vždy pocházeli z lidu, vážili si všech, kteří vyšli z obyčejných chaloupek a
dokázali pro lid mnoho vytvořit.Každá obec má své konšelstvo tvořené rychtářem, pantatínkem či paňmaminkou,
dále syndikem, berním, súdilem účtu aj.
V naší obci máme v současnosti 24 členů z převážně starší generace a momentálně nemáme rychtáře.
Snažíme se fungovat jak se dá.
Děkujeme za podporu obecního úřadu, bez jejichž každoročního příspěvku bychom se sotva udrželi.

Výlet sportovců na koloběžkách:
V červenci se sportovci vydali na výlet.Cesta začala ráno v 7,45 hod. srazem u kapličky, pokračovalo se na vlak v
Debři, následně jsme dojeli na Malou skálu, kde se zapůjčily koloběžky a vydalo se trasou dlouhou cca. 8 km.
Pauza na oběd byla u Zrcadlové kozy, kde se někteří i vykoupali a pokračovalo se pěšky na nádraží do Turnova.
Musím zdůraznit, že všichni trasu zvládli i když nejmladším účastníkům byli 4 roky. Výletu se zúčastnilo cca 40
výletníků.

Cyklo výlet na Ještěd:
Sportovci z Hrdlořez se i přes extrémní vysoké letní teploty vydali na cyklo výlet a zdolali Liberecký
Ještěd. Všichni i přes drobné defekty a úrazy dorazili zpět v pořádku.

Stanování s dětmi
V odpoledních hodinách jsme se sešli ve sportovním areálu, kde se postavily stany a začaly soutěže pro děti,
které připravil Patrik Čech, zakončené stezkou odvahy, diskotékou a grilováním. Celý den byl náročný a všichni
včas ulehli do svých stanů……a ráno je probudila vůně kotlíkové česnečky. Stanování se zúčastnilo cca 25 dětí.

Restaurace U Fišerů pořádala v

sobotu 17. září klasickou vesnickou zábavu. Během večera vystoupily dvě
regionální kapely, které hrály skvěle a všichni se dobře bavili.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Červenec
Horsáková Danuše
Vzpomínky
Nečesaná Květuše
Gratulace
Potrošovský Rudolf
Poděkování
Lochman Vratislav

Vítání prvňáčků

Srpen

Září

Dvořáková Olga
Janoušek Karel
Hladík Jiří
Křivanec Josef

Folprecht Jaroslav
Landa Zdeněk
Křibská Eliška
Horsák Oldřich

Markéta Kronusová
Marek Bubeníček
David Lhota
Tomáš Kroupa

Hofmanová Marcela
Hynková Milka

Nový školní rok v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme se všichni sešli v naší mateřské škole ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Přivítali jsme mezi námi 6 nových kamarádů, a uděláme vše pro to, aby se jim v naší školičce co nejvíce líbilo.
Vybavení školy materiálně technickými podmínkami umožňuje bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV.
Nový školní rok bude opět plný her, zábavy, poznání a nových zážitků.
V novém školním roce přejeme všem rodičům radost z výsledků jejich dětí, aby se naši noví kamarádi do školičky
těšili, byly spokojené a našli si nové kamarády. Také se těšíme na komunikaci a spolupráci s rodiči, a na oboustrannou
vstřícnost a toleranci. To vše je velmi důležitou součástí dobrého fungování školy. Přejeme všem úspěšný školní rok
2016/2017 a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Sportovní stránka
Výsledky hasičů
Kladno: Krajské kolo Plamen, starší děti: ZPV 11. místo, požární útok 6. místo
(27,28), štafeta 4x60 m 6. místo (43,66), štafeta dvojic 9. místo (55,78), 400 m štafeta
CTIF 6. místo (75,93), požární útok CTIF 8. místo (54,28), celkové pořadí: 9. místo
(46 bodů);
Dorost – jednotlivci; Lucie Čermáková: stovka 2. místo (18,47), dvojboj 1. místo
(18,62), celkově 2. místo; Jan Špringl: stovka 2. místo (18,26), dvojboj 6. místo
(17,48), celkově 9. místo
Olomouc: Stovka; Lucie Čermáková 26. místo (18,56);
Kamenec u Poličky: Večerní stovka; Lucie Čermáková 10. místo (18,45), play-off 7.
místo (24,56); Tomáš Hoffman 20. místo (19,80); Jan Špringl 23. místo (19,99),
Sukorady: Boleslavský pohár – požární útok; muži: 3. místo (26,74);
Bakov n. Jizerou: Boleslavský pohár – požární útok; muži: 7. místo (29,00);
Březno/Židněves: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 3. místo (28,14);
starší děti: 1. místo (22,56); muži: 6. místo (27,71);
Kosořice: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 19. místo (74,15); starší
děti: 1. místo (24,88); muži: 12. místo (31,71);
Brno: Mistrovství České republiky;stovky: Michal Čermák 16. místo (17,03); Lucie
Čermáková 93. místo
Bítouchov: požární útok; mladší děti: 1. místo (25,55); starší děti: 1. místo (16,36);
muži A: 3. místo (21,44); muži B: 6. místo (24,46); „Bítouchovské nasávání
z podzemní kádě“; muži : 2. místo
Celkové výsledky Boleslavský pohár 2016: mladší děti: 15. místo (13 bodů); starší
děti: 7. místo (30 bodů); muži: 9. místo (41 bodů);

Turnaj muži debl:
Na turnaj se přihlásilo 7
dvojic
1. místo – Kozák + Kratochvíl
2. místo – Beneš + Tejbus
3. místo – Fajman + Sinai

Tabulka soutěže
PHbl.2016-2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rafani Praha B
SHM Hbc Fénix Praha
Mighty Bucks Praha
SPC
HC Hanspaulka
THC Praha
Goblins Praha
Red Wings MB
Tygři MB B
HBC Mělník
Players of Uftaland
Horní Počaply
Ďáblové Praha
Avir Praha B
SHM HBC Medvědi

Tým HC Red Wings děkuje
každému, kdo se podílel na
opravě hřiště v Hrdlořezích
a obci za rychlé a vstřícné
jednání a doufáme, že nás při
utkáních přijdete podpořit.

Turnaj v nohejbalu:
3.9.2016 – Bukovno
Přihlášeno bylo 14 družstev - 1. Místo – Prášek st.,Prášek ml., Petrus ml.
10.9.2016 – Hrdlořezy – Důl
Přihlášeno bylo 7 družstev – hrálo se každý s každým dvoukolově.
1.misto – My tři( Šťastný O.,Šťastný T.,Gregeň F.), 2.místo – Najmani
3.místo – Doláci (Prášek st.,Prášek ml.,Chalupa ml.)
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