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Vážení spoluobčané,
letní slunečné a horké dny jsou již minulostí, přichází podzim a zároveň
třetí vydání hrdlořezského čtvrtletníku. Letošní léto bylo mimořádně teplé,
bez srážek. Velké sucho potrápilo nejednoho zemědělce a zahrádkáře.
Určitě jste léto využili k odpočinku a relaxaci, my Vám přinášíme horké
informace o dění v obci a také, co připravujeme a očekáváme určitě v
chladnějším čtvrtletí.
Při pracovních setkáních zastupitelů obce v průběhu třetího čtvrtletí,
byly projednávány připomínky, podněty zastupitelů a problémy v obci.
Chod obce - zpráva finančního a kontrolního výboru za 2. čtvrtletí roku
2018 a rozpočtová opatření z důvodu dodržení rozpočtové kázně. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtů obce na období 2019 – 2022, který je
zveřejněn na stránkách obce do doby schválení zastupitelstva obce.
Podle § 67 Zákona o obcích, pro volby do zastupitelstva obce konané 5. –
6. října 2018, stanovilo zastupitelstvo počet členů zastupitelstva na 9 členů.
Schváleno - vybudování studny na středním dole pro potřeby obce.
V měsících velkého sucha obec nemá možnost nabrat vodu na zalévání
zeleně.
Podání žádosti o podnikatelský úvěr ve výši 20 000 000,- Kč u Komerční
banky, a.s. na investiční akci – Výstavba kanalizace v obci. Provedení
zatrubnění a zatravnění otevřené vodoteče vedle hasičské zbrojnice u
kapličky.
Úprava technického řešení projektu na komunikaci za humny, kde byla
zjištěna kolize v návrhu splaškové kanalizace a s tím spojené přepracování
kompletní projektové dokumentace.
Výměna dřevěných stožárů a svítidel veřejného osvětlení komunikace
vedoucí na zadní důl.
Pořízeno nové vybavení místnosti v klubovně (zázemí) Sboru
dobrovolných hasičů kuchyňský kout a skříně s posuvnými dveřmi. Projekt
Územní plán obce byl odeslán návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek k vydání stanoviska.
Petr Hejl starosta obce

V letních měsících došlo k proměně vstupu do budovy obecního úřadu a
mateřské školy. Byly dokončeny celkové proměny prostor obecního úřadu,
které byly zahájeny rekonstrukcí sálu. Podstatou proměny bylo vybudování
podezdívky a zastřešení vstupů, tím se vyřešil letitý problém s dešťovou
vodou, která nám napáchala spoustu škod v suterénu budovy. (viz foto)
Náklady proměny vstupu byly ve výši 200 000,- Kč

Červenec - Září

13. 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

24. listopadu –
Předvánoční zájezd
do Polska – Kudowa Zdroj

Odjezd v 5:00 hod. od Fišerů.
Cena 200,-Kč
Zájemci se mohou hlásit u
p. Hanzlíkové nebo
p. Folprechtové

1. prosince - 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.
Titulek popisující obrázek nebo
8. prosince
- Mikulášská
grafiku
merenda

v 17:00 hod. navštíví sportovní
areál Mikuláš, anděl a čerti.
Přijďte si pro nadílku. Bohatý a
zajímavý program

Termín uzavření OÚ:
21.12. 2018 – 2.1. 2019

Z obce a obecního úřadu
Došlo k dokončení projektu hasičské zbrojnice - zlepšení
tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí,
výměna okapů a svodů, vstupních dveří, odizolování
(injektáží), oprava střechy a výměna vrat hasičské garáže.
Kaplička Jana Nepomuckého - oprava fasády, nátěr střechy,
oken a dveří, oprava schodů. Celkové náklady 1 561 000,Kč s DPH, dotace OPŽP ve výši 471 000,-Kč (viz foto)
V prostorách klubovny SDH proběhla rekonstrukce
elektriky, byl vybodován vstup do půdních prostor, který
bude také využíván při opravách strojků věžních hodin.
Součástí modernizace klubovny bylo pořízení nové
kuchyňské linky a nové skříně pro potřeby SDH obce.
Náklady na rekonstrukci a pořízení vybavení, které nebyly
součástí projektu, činily 80 000,- Kč. Bylo provedeno
nainstalování osvětlení kapličky v hodnotě 12 000,- Kč
Také projekt nového kulturního
prostředí ,,Přístřešek u objektu
klubovny ve sportovním areálu“
byl dokončen. Cena díla, jak jsme
již psali, byla 1 386 756,65 Kč
s DPH dotace Středočeské kraje
s fondu
obnovy
venkova
476 000,00 Kč. Při realizaci stavby
byla
provedena
kanalizační
přípojka a odvedení dešťových vod
do
zásobníku,
který
slouží
k zalévání sportovišť.
V pondělí 10. 9. 2018 obec převzala nové hasičské auto (viz foto). Tento projekt je
určitě dobrým krokem k ucelení vybavenosti, akceschopnosti naší zásahové jednotky
a Sboru dobrovolných hasičů. Pořizovací cena vozidla 1 115 274,00 Kč, na uhrazení
této částky se podílelo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
částkou 450 000,- Kč, Středočeský Kraj z fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS částkou 300 000,- Kč, Obec Hrdlořezy z rozpočtu obce částkou 250 000,Kč, Sbor dobrovolných hasičů obce částkou 115 274,- Kč. Vozidlo bude zahrnuto do
Integrovaného záchranného systému kraje.

Anketa obce, která proběhla v měsících červenci a srpnu, zaměřená na dění v obci z pozice občana, dopadla
podprůměrně. Z roznesených cca 250 výtisků dotazníků bylo odevzdáno pouhých 11 kusů. Z ankety vyplývá, že občané jsou se
životem v obci spokojeni nadprůměrně. Hodnotící číslo 7 z deseti je toho důkazem.
Spokojenost občanů dle dotazníku je: s úklidem a údržbou zeleně, odvozem a likvidací komunálního a bio odpadu. Dopravní
obslužnost obce.
Dotazníková shoda, do čeho by měla obec v nejbližší době investovat je: komunikace, kanalizace, chodníky.
Špatné hodnocení: stránky obce a informovanost občanů a kulturní vyžití.
Dále nám touto cestou bylo sděleno, že občany zajímají informace o odkanalizování obce, další námitky a připomínky se budeme
snažit vylepšit popř. změnit.
Děkujeme za vaše názory.

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 v úterý 30.10. od 10-12 a 1617 hod., ve středu 31.10. od 15-17 hod . Na Dole u velkokapacitních kontejnerů – ve čtvrtek 1.11. od 15-17 hod .
Odvoz proběhne 4.11. v 8:00 hod.
Nebezpečný odpad nepatří do kontejnerů obce!!!

Prodej známek na odvážení odpadů proběhne až od ledna 2019
Bio odpad: Poslední svoz bio odpadu proběhne poslední pátek v měsíci a to 30. listopadu 2018

Kulturní dění v obci
Setkání s občany
V létě proběhlo na Dole na hřišti a ve sportovním areálu setkání občanů se starostou obce.
Celkem na obě místa dorazilo cca 25 občanů. Zajímali se o problematiku obce, o pokračování
v projektu odkanalizování a o budoucí plány obce.

Ve dnech 5. a 6. října proběhnou v kanceláři obecního úřadu volby do zastupitelstva
obce. V pátek se otevře volební místnost od 14:00 – 22:00 hod. a v sobotu
od 8:00 -14:00 hod.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Červenec
Tkáč Boris
Ďurfina Karel
Horsáková Danuše
Potrošovský Rudolf
Dlouhý Josef
Bursová Anna
Pilz Milan

Srpen
Doubek Miroslav
Září
Novák Václav
Landa Zdeněk
Horsák Oldřich
Házl Jaroslav
Kurka Jaromír

Vítání prvňáčků
Nikol Vokálková
Radim Beneš
Matyáš Folprecht

Vzpomínka
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem, že nás 4.7.2018 ve věku 88let navždy opustil dlouholetý člen
baráčníků a také rychtář pan František Beneš. Se svou ženou Jiřinou zasvětili většinu života práci pro
baráčníky. Zůstanete stále v našich vzpomínkách.

V pátek 14.9.2018 se uskutečnilo v novém kulturním prostředí, v přístřešku sportovního areálu obce,
hudební vystoupení skupiny ELAN Revival, na které se přišlo pobavit 80 lidí.

Hurá do školy
Letos nám počasí nepřálo, zúčastnilo se asi 50 dětí. Děti využily nový skákací hrad, který zakoupila firma
Autodoprava Jiří Šrámek.

Sportovní stránka
Výsledky sportovního družstva hasičů
18. 8. 2018 Sukoradský pohár
5. místo
28. 8. 2018 Bakovský pohár
3. místo,
doplňková soutěž
2. místo
1. 9. 2018 Bítouchovské nasávání muži A:
loňské 1. místo se podařilo obhájit,
doplňková soutěž - sání s podzemní kádě muži A: 2. místo
muži B: 4. místo
8. 9. 2018 Pohár Klenice Březno/Židněves
3. místo
15. 9. 2018 Pohár Doubravka
11. místo
Celkově v seriálu Boleslavského poháru obsadilo soutěžní družstvo mužů z Hrdlořez
dělené 4. místo

Pomoc pohybem
Děti z hasičského kroužku se zúčastnily 12. září charitativního běhu Teribear na Štěpánce.
Za každý uběhnutý kilometr zaplatila Škoda Auto 20 Kč na pomoc dětem z dětských
domovů. Za 116,4 km se vyběhalo 2 328,- Kč.

Turnaj v nohejbalu 8.9. Líny – zúčastnilo se 16 družstev
Družstvo Hrdlořezy
Důl 1 – ve složení: Prášek T. st., Prášek F., Petrus L. ml. - 2.místo
Důl 2 - ve složení: Prášek T. ml., Jeřábek J. ml., Petrus L. st,, Chalupa – 8. místo

Tenisová čtyřhra – muži - 8.9. – zúčastnilo se 8 dvojic
1. Juraj Vrábel - Jaroslav Fajman
2. Michal Makovec - Jiří Beneš
3. Leoš Hulřík - Oldřich Novák

Požár lesa od jedoucího vlaku
Při dohašování rozsáhlého požáru lesa ve svahu
podél železniční trati v Dlouhém dole u Bělé
pod Bezdězem pomáhali 7. srpna do pozdních
nočních hodin se svojí technikou i členové
Jednotky požární ochrany obce Hrdlořezy.

Otevření sportovního areálu v zimním období:
Od 1.10.2018 do 31.3.2019
Čtvrtek, pátek, sobota od 19.00 – 22.00 hod.
Neděle od 17.00 - 22.00 hod.

Kominík
Kominík v obci je objednán na 20.10. – cena vyčištění komínu včetně vystavení potvrzení pro
pojišťovnu je 500,- Kč. Objednávky na OÚ - pondělí a středa 17-19 hod. nebo emailem. Je důležité
sdělit jméno + tel.číslo+ č.p. Kominík si lidi obvolá sám, kdy se dostaví. Obec tuto službu pouze
zprostředkovává.

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 v časovém předstihu na webových stránkách obce a facebooku.

