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Zdravím všechny spoluobčany.
Návratem dětí s vysvědčením, přicházejí vytoužené prázdniny a zároveň do
Vašich rukou druhé vydání Hrdlořezského čtvrtletníku. Začnou prázdninové
dny plné pohody, odpočinku a zážitků, které si určitě každý z nás zaslouží.
Co najdete v našich novinách? Zprávu z dění v obci uplynulého čtvrtletí, co
připravujeme a očekáváme v následujících dnech a důležité organizační a
praktické informace pro život v obci.
První čtvrtletí letošního roku bylo ve znamení ukončení hospodaření obce
za rok 2018. Byla provedena kontrola hospodaření pracovnicemi odboru
kontroly Středočeského kraje, byl zpracován a schválen závěrečný účet
obce (zveřejněn na stránkách obce www.obechrdlorezy.cz), ukončen projekt
finančně podpořený v roce 2018 odesláním a schválením závěrečné zprávy.
Projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“
Začátkem června byla zveřejněna informace o zahájení zadávacího řízení ve
věstníku veřejných zakázek. Byla zahájena první etapa řízení a to
kvalifikace. Termín podání žádosti o účast v řízení s předložením
kvalifikační dokumentace je 8. 7. 2019, po té proběhne její posouzení.
Subjekty, které splní kvalifikační požadavky, budou vyzvány k podání
nabídky. Uzavření smlouvy o dílo lze očekávat v říjnu a zahájení realizace
v listopadu letošního roku. Přibližná doba realizace je 22 měsíců. Vzhledem
k tomu, že jde o projekt, kde míra podpory je větší než 200 mil Kč, bylo
nutné požádat po schválení zadávací dokumentace Státní Fond Životního
Prostředí i Ministerstvo Financí o souhlas se zadávací dokumentací. Těmito
kroky došlo k mírnému prodloužení zahájení realizace projektu.
Obec byla neúspěšná v dotačních výzvách Ministerstva pro místní rozvoj
s projekty: opravy mostku na středním dole, oprava pomníku boží muka u
autobusové zastávky v horní části obce a obnova a doplnění dětského hřiště
u obecního úřadu.
Z každoročních činností byla provedena oprava místních komunikací
metodou Turbo a jejich zametení. Nově jsme zajistili provedení květinové
výzdoby a obnovu výsadby květin ve stávajících prostorách obce, která byla
provedena naší občankou - zahradnicí paní Krútovou.
Rád bych poděkoval spolkům a sportovcům za dobrou přípravu dřeva
na čarodějnice a za přípravu a průběh dětského dne. Sboru
dobrovolných hasičů bych rád poděkoval za vyčištění, natření a
napuštění požární nádrže s úklidem jejího okolí.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití letních měsíců, plné odpočinku a
zážitků.
Petr Hejl starosta obce

Duben - Červen

Letní kino
10.8.2019
se
uskuteční
poprvé ve sportovním areálu
obce. Fenomén posledních
let – Letní kino, co se bude
hrát je překvapení a o
zábavu
bude
postaráno.
Přesný čas promítání bude
předem upřesněn.
Setkání s občany
14.8.2019 od 17:15 hod.
na Dole na hřišti
a od 18:15hod. ve sportovním
areálu obce.
Stanování s dětmi
se uskuteční 23.8.- 25.8.2019
informace budou včas
upřesněny na stránkách
obce Hrdlořez.
Hurá do školy po
prázdninách
1.9.2019 od 15:00 hod. ve
sportovním areálu obce
bude připravena spousta
zábavy, soutěží a
překvapení. Po celou dobu
bude pro děti zajištěno
Titulek popisující obrázek nebo
občerstvení.
grafiku

Výsledek obce při třídění odpadu v roce 2018
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec v roce
2018 vytřídila a předala k využití. V přehledu je uveden také objem
finančních prostředků, které obec obdržela od autorizované společnosti
EKO – KOM a.s. V roce 2018 se vytřídilo a předalo k využití 40,077 tun
odpadu, finanční částka činila 133 670,50 Kč. Úspora, které jsme dosáhli,
představuje Emise CO2 ekv 36,549 tun a úspora energie 979 682 MJ.

Velký dík za třídění odpadu všem občanům.

Vítaní prvňáčků
2.9.2019 od 11:00 hodin na
sále obecního úřadu
Termín dovolené na OÚ
– od 15.7. do 26.7.2019

Z obce a obecního úřadu
Z jednání zastupitelstva
V průběhu druhého čtvrtletí se zastupitelé obce sešli celkem čtyřikrát. Dvakrát na pracovních poradách, kde se
projednávaly připomínky, podněty zastupitelů a problémy v obci. Upřesňovaly a doplňovaly plány oprav, další
záměry a chod obce. Dvakrát se sešli k veřejnému zasedání konanému 1. 4. 2019 a 22. 5. 2019. Projednáváno a
schvalováno bylo: dokument ukončující celoroční hospodaření obce za rok 2018, závěrečný účet obce za rok 2018 byl
zveřejněn dne 29. 4.2019 včetně zprávy kontroly Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018. Po schválení jsou dokumenty zveřejněny na stránkách obce. Souběžně byl schválen výsledek hospodaření
Mateřské školy za rok 2018. Pro rok 2019 byla schválena zpráva finančního a kontrolního výboru za 1. čtvrtletí roku
2019 a rozpočtová opatření z důvodu dodržení rozpočtové kázně. Byla provedena roční prověrka a školení BOZP
pracovníkům obce, obnova kontejnerů na tříděný odpad, nákup asfaltového recyklátu na opravy komunikací po
kanalizaci a pořízení bubnové sekačky s napojení na traktor Asseki. Byl schválen záměr prodeje části pozemků třem
žadatelům a vybudování přípojného odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v lokalitách na návsi a
středním dole u sběrného dvora. Vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy, schválen
vstup obce do honebního společenství Bítouchov a kulturní akce letní kino TS Production.

Pro zájemce využití dotace z programu Nová Zelená úsporám v oblasti elektrické energie, vybudování
fotovoltaické elektrárny s akumulací energie do baterie pro rodinné domy. Podrobné informace s nabídkami skupiny
ČEZ jsou zveřejněny na stránkách obce.

Výročí firmy Autoservis Dlouhý
V měsíci červnu oslavila prosperující firma Autoservis Dlouhý 30 let úspěšného podnikání.
Jedná se o firmu v naší obci, zaměstnávající několik desítek zaměstnanců. Přejeme další roky úspěšného podnikání a
prosperitu firmy.

Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů – Nadace Agrofert a Středočeský kraj
Dobrovolní hasiči uspěli se svým projektem a získali jednorázový příspěvek z Hasičského fondu Nadace AGROFERT
na nákup zásahových rukavic z kevlarových a nomexových vláken pro všechny členy zásahové jednotky.
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání v dubnu rozhodlo o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Fondu sportu, volného času a primární prevence pro hasičský kroužek při SDH Hrdlořezy na
zajištění materiálu. Ze získaných prostředků se nakoupí vzduchovky, sklopné mechanické terče, opasky, dresy,
švihadla, míče, džberovka …

Požár lesního porostu + poděkování
V neděli 2. června byli členové zásahové jednotky přivolání řídícím střediskem jako pomoc k likvidaci požáru lesního
porostu v oblasti nad Dubovicí.
Dobrovolní hasiči děkují všem za projevenou podporu a příspěvky při dubnovém sběru železa, papíru a
elektrospotřebičů v obci. Celkem se mimo jiné podařilo nashromáždit více jak 200 starých elektrospotřebičů, které si
odvezla odborná firma k recyklaci. Sběr se zopakuje i na jaře příštího roku.

Kulturní dění v obci
Tvořivá dílna
13. dubna se uskutečnila na sále OÚ další akce s názvem „Tvořivá dílna“ ve velikonočním duchu. Zájem byl veliký a
každý účastník si odnesl vlastnoručně zhotovený výrobek. Děti se učily malovat vajíčka a dospělí zdobili velikonoční
věnečky nebo vyráběli výzdobu z proutí. Proběhla také ukázka pletení košíků a pomlázek. O dalších akcích budeme
včas informovat.

Zájezd do Polska – se uskutečnil 27.4. Autobus byl opět plný a všichni se vrátili spokojeni. Podle zájmu
je další zájezd plánován na období před dušičkami. Termín najdete v dalším čtvrtletníku.
30.4. obec pořádala tradiční pálení čarodějnic.

1.6. Dětský den - zúčastnilo se 150 dětí

Zápis do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20120 se uskutečnil dne 3.5.2019. V tento den je vždy možno
si prohlédnout prostory mateřské školy a seznámit se blíže i s přímou výchovnou prací s dětmi v MŠ.
Do mateřské školy podalo žádost o přijetí celkem 12 dětí a 10 jich bylo přijato. Děti se přijímaly do počtu kapacity
stanovené v rejstříku škol /kapacita MŠ Hrdlořezy je 24 dětí/.

Zápis do ZŠ
Do základní školy bylo přijato 10 dětí. S našimi školáky se slavnostně rozloučíme 25.6.2019.

Škola v přírodě
Letos již po šesté byla MŠ na škole v přírodě v Provodíně. Malí piráti a pirátky hledali poklad v dinosauřím údolí.
Barvili jsme trička, odlévali dinosaury a vyráběli náhrdelník. Děti si celý týden užily v krásném lesním prostředí.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Duben
Čermák Miroslav
Pokorná Zlatěna
Kašpar Přemysl
Mareš Jan
Lochman Vratislav

Vítání občánků

Květen

Červen

Fléglová Hana
Košulič Jiří
Lukeš Václav

Horyna Miroslav
Házlová Anna

Ela Mašková
Eleanor Soumarová

Sportovní stránka
Hokejbal – POHbL

Výsledky hasičů

Red Wings mistři pražské ligy.
Hráči Red Wings v letošní sezóně získali mistrovský titul
POHbL. Po základní části jsme byli druzí a zajistili si tak od
příští sezóny postup do vyšší skupiny. Díky této pozici jsme
měli v PLAY - OFF výhodu domácího prostředí a možnost
odehrát před svými fanoušky co nejvíce zápasů.
Fanouškům děkujeme za podporu a super atmosféru v PLAY
– OFF, kdy jsme vybudovali z domácího hřiště nedobytnou
tvrz a probojovali se až do finále. Zde jsme zdolali tým SHM
Goblins Praha 3:0 na zápasy a můžeme s vámi slavit svůj
první mistrovský titul. Opravdu jste byli tím pověstným
šestým hráčem, který nás hnal kupředu a nahlodával soupeře.
Děkujeme za podporu obci HRDLOŘEZY, partnerům GAPA
ROHOŽE MB, AUTODOPRAVA JIŘÍ ŠRÁMEK, LAVEL
MB za zapůjčení lešení LAYHER na stavbu tribuny pro
domácí finálové zápasy, které pokaždé sledovalo velké
množství diváků.
Těšíme se na vás v příští sezóně, kde chceme navázat na
letošní výkony, abyste se opět mohli těšit tímto krásným
sportem.

Mn. Hradiště: Plamen – štafeta 400 m CTIF;
mladší kategorie: 5. místo (99,41), starší
kategorie: 1. místo (69,13); Plamen – štafeta 4x60
m; mladší kategorie: 5. místo (70,06), starší
kategorie: 1. místo (46,49); Praha: Český pohár–
běh na 100 m s překážkami; střední dorostenci:
62. M. Špringl (39,51); Třebíč: Český pohár – běh
na 100 m s překážkami; střední dorostenci: 8. M.
Špringl (17,83); Nová Ves: Požární útok; muži A:
7. (35,66); Dl. Lhota: Boleslavský pohár; muži A:
10. (36,46); Ostrava: Český pohár–běh na 100 m
s překážkami; střední dorostenci: 3. M. Špringl
(17,09); Bechov: Boleslavský pohár; muži A: 3.
(26,00); Březovice: Požární útok; muži B: 6.
(35,85); mladší kategorie: 1. místo (31,53), 3.
místo (45,55), starší kategorie: 1. místo (34,82);
Kochánky: Okresní soutěž; střední dorostenci: 1.
M. Špringl (17,09); Kochánky: Plamen – požární
útok CTIF; mladší kategorie: 4. místo (220,60),
starší kategorie: 5. místo (177,96); Plamen –
požární útok; mladší kategorie: 3. místo (31,62),
starší kategorie: 5. místo (32,58); Bukovno:
Útok; muži B: 7. (35,87); mladší kategorie: 1.
místo (24,97); Chotětov: Boleslavský pohár; muži
A: 3. (29,89);

Na letní přestávku jsme pro vás již tradičně připravili
turnaj Hrdlořezy Cup, který proběhne
31. 8. 2019 od 9:00 hod.

Plamen – první a druhé místo pro Hrdlořezy!!!

Na fotu chybí Jan Málek, Miroslav Litera, Martin Folprecht
(Vlček).

Nohejbal – okresní přebor
Poř
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název týmu

Z

V

P

Skóre

Body

SK Jizerní Vtelno B
Sokol Libáň
TJ Sokol Mnichovo
Hradiště
TJ Hrdlořezy Důl
SK Nohejbal Hlavenec A
TJ Plazy

8
8
8

6
5
5

2
3
3

35:21
26:30
30:26

12
10
10

8
8
7

3
3
2

5
5
5

23:33
28:28
23:26

6
6
4

Mn. Hradiště - Hrdlořezy Důl 3:4; Hrdlořezy Důl - Plazy
4:3; Libáň - Hrdlořezy Důl 4:3; Hrdlořezy Důl - Jiz. Vtelno
0:7; Hrdlořezy Důl - Hlavenec 2:5; Hrdlořezy Důl - Mn.
Hradiště 2:5; Plazy - Hrdlořezy Důl 4:3; Hrdlořezy Důl Libáň 5:2

29.6. 2019 – 6.7. 2019 – Sportovní areál uzavřen

V požárních sportovních disciplínách se dětem daří.
Starší s náskokem 10 bodů získaly celkové 1. místo
v okresním kole celostátní hry Plamen a budou
reprezentovat okres Mladá Boleslav v krajském
kole, které se letos koná na Atletickém stadionu
v Mladé Boleslavi. Mladší děti vybojovaly celkové
skvělé druhé místo, když na první ztratily pouhé
dva body a o bod byly lepší než třetí Chudíř. Mezi
dorostenci postoupil na kraj v individuálních
disciplínách i Matěj Špringl.
Letos se závodu na konětopském jezeře zúčastnily
v různých kategoriích tři posádky z SDH
Hrdlořezy. Děti byly 4., ženy po napínavém boji
4. - 5., a muži dojeli na 7. místě.

