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Vážení spoluobčané,
s koncem prázdnin přišly školní povinnosti dětem a nám všem
povinnosti pracovní. Naše vzpomínky se budou vracet k prázdninovým
prožitkům a ani se nenadějeme a začne žloutnout a padat listí.
Rok se nám pozvolna přehoupl do posledního čtvrtletí a my Vám sdělíme,
co vše v naší obci proběhlo, co se udělalo a co můžete očekávat v
posledním čtvrtletí letošního roku.
Letní měsíce, které jsou součástí třetího čtvrtletí, byly zahájeny v naší obci
sportovní akcí Rallye Bohemia 2017, která k nám zavítala již po
několikáté. Akce se vydařila, nikdo z diváků nebyl zraněn, na majetku
nebyly také žádné škody a všechny posádky svá auta dovezly do depa
v pořádku. Na plynulosti a bezpečnosti se podíleli i členové Dobrovolných
hasičů naší obce. Považuji akci za vydařenou a také jako dobrou reklamu
pro naší obec.
Prázdninové volno bylo využito k opravám a investicím. V mateřské škole
naší obce byla opravena vnitřní omítka vstupního vestibulu, provedena
výstavba nové stěny s dětskými motivy, oprava vnější omítky, nátěry
dřevěného obložení, a úprava dopadové plochy pod herními prvky.
V obci bylo dokončeno zastřešení prostoru za domem služeb, který bude
sloužit jako garáž pro techniku v majetku obce a sklad materiálu pro
potřeby obce. Na předním Dole byla provedena oprava komunikace pro
pěší a zabezpečení bezpečného přechodu a příchodu do Debře nad Jizerou
podél kolejí. Na místní komunikaci v lokalitě za humny byla provedena
oprava, úklid komunikace a nový povrch. Klubovna Sboru dobrovolných
hasičů byla vybavena novými stoly a židlemi.
Zastupitelstvo obce ve snaze zabezpečit Dobrovolným hasičům naší obce
prostory pro sportovní využití na konání hasičských soutěží jednalo
s vlastníky pozemků o odkupu vyhovujících pozemků, které byly vybrány.
Při těchto jednání vlastníci pozemků odmítli části pozemků prodat. A tak
jsme hledali další možnost řešení. Obci byli nabídnuty pozemky
k odprodeji, které byli vyhodnoceny jako zajímavé a potřebné pro obec.
Jeden vyhovoval na hasičskou dráhu pro sportovní účely Dobrovolných
hasičů a druhý ke kompletaci místní komunikace v lokalitě za kapličkou.
Celková cena odkupu pozemků byla 277 138,-Kč za oba pozemky
o výměře 15 356m2
Proběhla kontrola dodržení podmínek použití dotačních prostředků
projektu zateplení domu služeb, separace a svoz komunálního odpadu
SFŽP. Kontrolu provedli pracovnice FÚ MB bez nálezu.
Stav projektu odkanalizování obce je vydáno, územní rozhodnutí a
stavební povolení na stavbu, které nabylo právní moci. Operační program
životního prostředí, vyhlásí výzvu na podání žádosti o dotaci v polovině
října, obec je připravena a bude žádat v uskupení Odkanalizování
Boleslavské 3.
Přeji Vám krásný podzim, který s sebou přináší neopakovatelné proměny
přírody.
Petr Hejl starosta obce

Červenec - Září

28. října – Hasičský výlet
Zájezd za poznáním a
zábavou. Odjezd v 9.00 hod.
od kapličky.(plavky s sebou)

7. října - Drakiáda:
Tradiční pouštění draků
proběhne od 15,00 hod. ve
sportovním areálu obce. I
letos se těšíme na vaše
dráčky a na to kdo bude
nejšikovnější v pouštění draků.

2. prosince - Mikulášská
merenda
v 17.00 hod. navštíví sportovní
areál Mikuláš, anděl a čerti.

25. listopadu - Rozsvícení
vánočního stromu
V 17.00 hod.se opět rozsvítí
vánoční strom v parku za
kapličkou.Jako každý rok
vystoupí děti z MŠ a nebude
chybět ani bohatý program,
prodej domácí zabíjačky
a teplý svařáček. Přijďte si
užít předvánoční pohody.

25. listopadu - Zájezd do
Polska
Titulek
popisující obrázek
nebo
Odjezd
v 5.00hod.
od Fišerů.
grafiku
Zastávky v Debři, Na
Radouči, u Tesca a v MB.
Cena 180,-Kč
Zájemci se mohou hlásit u
p. Hanzlíkové nebo
p. Folprechtové

Termín uzavření OÚ:
22.12. 2017 – 2.1. 2018

Z obce a obecního úřadu
Co nás čeká a co můžete očekávat do konce roku 2017.
V průběhu 3. čtvrtletí se připravoval projekt ,,Revitalizace sálu a příslušenství OÚ Hrdlořezy“. Projektová
dokumentace byla zpracována v loňském roce, kdy obec nebyla úspěšná se získáním dotace. Se změnou ve
vedení Středočeského kraje došlo i ke změně podávání žádosti o podporu. Úplná žádost musí obsahovat
výběrové řízení zhotovitele a uzavřenou smlouvou o dílo. Výběrové řízení proběhlo v červenci, účastnily
se jej dvě firmy. Vítězem výběrového řízení se stala firma Václav Fanta Obnova Staveb B +F s cenou
530 750,-Kč. S vítěznou firmou byla podepsána smlouva o dílo, kterou schválilo zastupitelstvo obce. Tímto
krokem se zkompletovala žádost o dotaci z fondu rozvoje venkova Středočeského kraje, která byla
následně podána. V průběhu zářijového zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje se bude schvalovat
podpora nebo nepodpora 50% ceny díla. Zahájení projektu je dle smlouvy o dílo 1. 10. 2017 a ukončení
20. 11. 2017. Co bude prováděno při revitalizaci? Ve zkratce se budou provádět stavební práce, výměna
třech vstupních dveří , chodba: snížení stropu a nové osvětlení, sál: oprava podlahy s novým povrchem,
obnova rozvodu elektriky s osvětlením sálu, odstranění dřevěného obkladu a oprava vnitřních omítek.
Změna v řešení a používání velkokapacitních kontejnerů v naší obci. Pořízení a nainstalování foto pastí u
kontejnerů, nám potvrdilo jejich zneužívání nejen našimi občany, ale i cizími stavebními firmami. Donutily
nás ke změně služby pro občany naší obce tak, aby bylo jeho užívání ekonomické a pod kontrolou. Nově
budou velkokapacitní kontejnery umístěny pro celou obec na jednom místě. Otevírání kontejnerů probíhá
dvakrát v roce dle plánu. Termín a čas je zveřejněn a v této době budou kontejnery zpřístupněny pod
kontrolou našich pracovníků. Bude možné pro občany naší obce zpřístupnit kontejnery v případech
drobných úprav v rodinných domech a mimořádných úklidech po dohodě s obecním úřadem. Novým
umístěním velkokapacitních kontejnerů je střední Důl na pozemku obce ( louka) před domy č. p. 147
a č. p. 52. Celý prostor bude oplocen, uzavřen, zakryt jak plachtou, tak výsadbou zeleně a bude
monitorován. Věřím, že kroky obce pochopíte a využívání kontejnerů bude prospěšné a ekonomické pro
všechny občany naší obce.
Proběhne výměna stávajících informačních tabulí a dojde o rozšíření o 1 tabuli do nové zástavby v obci.
Vybudování a oprava kontejnerových stání na návsi a v nové zástavbě. Oprava autobusových zastávek na
předním Dole směr do Mladé Boleslavi, směr do obce a na návsi za kapličkou.
Kominík:
Kominík v obci je objednán na 14.10. – cena
vyčištění komínu včetně vystavení potvrzení
pro pojišťovnu je 500,-Kč. Objednávky na OÚpondělí a středa 17-19 hod. nebo emailem. Je
důležité sdělit jméno + tel.číslo+ č.p. Kominík si
lidi obvolá sám, kdy se dostaví.
Prodej známek na odvážení odpadu
proběhne až od ledna 2018.
Otevření sportovního areálu v zimním období:
Od 1.10.2017 do 31.3.2018
Čtvrtek, pátek, sobota od 19,00-22,00 hod.
Neděle od 17,00 – 22,00 hod.

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 30.10. od 10-11 a 16-17 hod., středa
1.11. od 16-17 hod a pátek 3.11. od 10-11 a 1617hod .
Na Dole u garáží - středa 1.11. od 16-17 hod
Nebezpečný odpad nepatří do kontejnerů
obce!!!
Bio odpad:
Poslední svoz bio odpadu proběhne poslední
pátek v měsíci a to 24. Listopadu 2017.

Info:
Program, 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.

Kulturní dění v obci
Setkání s občany.
Proběhlo 2.8. na Dole na hřišti a ve sportovním areálu obce.
Celkem na obě místa dorazilo cca 35 občanů. Občany zajímala problematika obce a budoucí
plány obce.
Ve dnech 20. a 21.října proběhnou v kanceláři obecního úřadu volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V pátek se otevře volební místnost od 14,00 – 22,00 hod. a v sobotu
od 8,00-14,00 hod.

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Na konci měsíce srpna letošního roku byl vyhlášen program ,, Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje
zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1.a 2.emisní třídě dle ČSN EN
303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový
kondenzační kotel. Dotace se nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že
slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000,-Kč až 120 000,-Kč, a
to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje. Dotace se nevztahuje na rekreační objekty. Žádost o
podporu se nově podává pouze elektronicky, příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00hod a
ukončen 29.6. 2018 ve 14,00hod. nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace
se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje nebo se obraťte na obecní úřad Hrdlořezy.

Aktivity v letním období - opravy a investice.
Chodník na předním Dole do
Debře k přejezdu, oprava
zpevnění a povrchu chodníku
náklad 112 000,-Kč

Bezpečný přístup pro pěší od
přechodu z předního
Dolu podél přejezdu v Debři
náklad 85 000,-Kč

Oprava místní komunikace za
humny ( stodolní)
náklad 240 000,-Kč

Mateřská škola - výstavba zdi
s dětskými motivy a opravy
zahrady, vnitřní a venkovní
omítky
náklady 100 000,-Kč

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Červenec
Havlíčková Ivana
Vzpomínky
Horsáková Danuše
Gratulace
Nečesaná Květuše
Poděkování
Škrípek František
Dlouhý Josef
Potrošovský Rudolf
Zahálka Petr
Drnovský Leo

Vítání prvňáčků

Srpen
Ulmanová Miluše
Krejčíková Věra
Hradiský Miroslav

Září
Landa Zdeněk
Lulay Hubert
Horsák Oldřich

Sportovní stránka

Lucie Bačinová
Aneta Doudová
Monika Kypová
Natálie Martásková
Ester Kardošová
Karolína Matějková
Matyáš Stirančák
Petr Kelča
Adam Vybíral
Daniel Fait

Výsledky hasičů
24. 6. 2017 Chotětovský pohár - 15. místo
15. místo, improvizovaná sestava
24. 6. 2017 Noční soutěž v Bakově - 3. místo
19. 8. 2017 Sukoradský pohár - 1. místo – poprvé s novým strojem
26. 8. 2017 Bakovský pohár - 4. místo
2. 9. 2017 Pohár Klenice (Březno) - 5. místo
9. 9. 2017 Pohár Doubravka (Kosořice) - 5. místo

*účast zbytku týmu byla na extralize

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ V SERIÁLU BOLESLAVSKÉHO POHÁRU - 5. MÍSTO
Velký dík obci za zakoupení nového stroje, který ještě podtrhl výsledky již tak kvalitního soutěžního týmu
V SESTAVĚ: / Jaroslav ČERMÁK, Michal ČERMÁK, Jakub NÝČ, Filip DOBEŠ, David DOBEŠ, Jan ŠPRINGL a Tomáš
HOFMANN /
10. 9. Polabské stovkování Písková Lhota ( Nymburk)
mladší dorostenci – Matěj ŠPRINGL – 12. místo
střední dorostenci – Tomáš HOFMANN – 24. místo
starší dorostenci (muži) – Jan ŠPRINGL – 39. Místo
16. 9. 2017 Bítouchovské nasávání - standardni útok - 1. místo 16,82 (rekord trati)
nasávání z podzemní kádě - 2. místo

Bítouchov: požární útok; muži B: 8. místo (29,15 s)
V Břeclavi se uskutečnilo atletické mistrovství ČR žáků na dráze a účast si vybojovala i pětice závodníků AC
Mladá Boleslav. Největšího úspěchu dosáhl Daniel Balicz (občan obce Hrdlořezy) v chůzi na 3 000 m. Dan
nasávání z podzemní kádě
tuto trať zašel v osobním rekordu za 16:37,95 min a vybojoval bronzovou medaili.

Nohejbal - sezónní okresní přebor.
Po krásném prvním místě nás letos čekal nelehký úkol.Tým TJ HRDLOŘEZY - DŮL postoupil do vyšší soutěže v
sestavě:
Prášek Tomáš st.
Prášek Tomáš ml.
Folprecht Martin
Šťastný Ondřej
Jeřábek Jiří ml.
Petrus Libor ml.
V průběhu sezóny jsme se pohybovali na průběžném 3.místě.
Turnaj v Mnichově Hradišti: 1.místo Prášek T. st., Prášek T.ml., Šťastný O., Petrus L.ml.
Turnaj na Bradleci: 1.místo Šťastný O., Šťastný L., Jeřábek J.ml.
Turnaj v Bukovně: 1.místo Šťastný O., Polák L., Kaudl L.
3.místo Prášek T.st., Prášek T.ml., Jeřábek J.ml.
Turnaj v Hrdlořezích na Dole: 1.místo Prášek T.st., Prášek T.ml., Stirančák M.
Za letošní sezónu všem děkuji a přeji NOHU VEJŠ !!!

