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Krásný dobrý den Vážení spoluobčané,
do Vašich domácností dostáváte třetí vydání Hrdlořezského
čtvrtletníku v letošním roce. Měsíce druhého čtvrtletí byly velmi
teplé a suché, což je obrázek posledních let. Tyto extrémní
teploty zvyšují nebezpečí požárů a je dobré, že se nám tento
živel vyhnul. Léto pomalu ale jistě končí, dětem začínají školní
povinnosti což je neklamným znakem, že přichází podzim.
Připravili jsme pro Vás organizační i praktické informace pro
život v obci.
V uplynulých letních měsících jsme se věnovali přípravě
plánovaných projektů, plnění plánovaných oprav nemovitostí
a nátěrům zábradlí a mobiliáře.
Našim úsilím není jen projekt odkanalizování obce, ale zároveň
chceme být připraveni na možnou účast v dotačních
výzvách, které jsou vhodné pro naše záměry. Jedním z nich je
umístění fotovoltaických panelů na budovu obecního úřadu a
mateřské školy. Dalším důležitým záměrem je vybudování
komunikace pro pěší od autobusové zastávky do nové
zástavby. V oblasti veřejného osvětlení připravujeme obnovu
na předním dole a rozšíření v nové zástavbě. K již uskutečněné
stavbě budovy ve volnočasovém areálu na dole, usilujeme o
výstavbu víceúčelového hřiště. Ve sportovním areálu, v horní
části obce, bychom rádi provedli rozšíření toalet a vybudovali
sklad.
Na tomto místě bych Vás rád informoval o stavu
„Projektu odkanalizování obcí v povodí Jizery“.
Výběrové řízení na zhotovitele bylo zahájeno dne 6. 6. 2019.
V průběhu lhůty pro podání žádosti o účast bylo řešeno celkem
6 žádostí o vysvětlení. Na základě jedné žádosti jsme museli
prodloužit lhůtu pro podání žádosti, a to na 15. 8. 2019. Ve
čtvrtek 15. 8. 2019 bylo otevřeno 22 žádostí o účast
v zadávacím řízení, zároveň bude zahájena kontrola a
komunikace se zájemci ve věci vysvětlení nejasností
v žádostech. Celé řízení se tímto prodlužuje déle, než jsme
předpokládali. Je pravdou, že dodavatelé o projekt mají velký
zájem. Dle vývoje a zákonných lhůt výběrového řízení lze
předpokládat podepsání smlouvy se zhotovitelem v listopadu
letošního roku. Projektování přípojek pro jednotlivé nemovitosti
je ve stavu dokončení a předání na stavební úřad se žádostí o
vydání územního rozhodnutí na každý projekt. Častým dotazem
občanů je, kdy si budou moci převzít zpracované projekty. Po
vydání územního rozhodnutí, budou občané vyzváni k převzetí
dokumentů na obecním úřadě, spojeném s jejich úhradou.
K zajištění financování projektu, probíhají jednání s bankou, a
konečná podoba úvěru bude známa po podepsání smlouvy se
zhotovitelem a odsouhlaseným harmonogramem projektu.
Petr Hejl starosta obce

Červenec - Září

12. 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.

23. listopadu - Zájezd do
Polska
Odjezd v 5:00 hod. od
restaurace U Fišerů. Zastávky
jako vždy, nebo podle domluvy
Zájemci se mohou hlásit u
p. Hanzlíkové nebo
p. Folprechtové

Vánoční dílna
V sobotu 23. 11. 2019 se bude
konat od 14:00 do 18:00 hodin
na sále obecního úřadu vánoční
tvoření dekorací, věnců apod.
Zveme všechny na příjemné
vánoční posezení s vytvořením
vánoční dekorace.
Vstupné: 100,-Kč dospělý

30. listopadu - Rozsvícení
vánočního stromu
V 17:00 hod. se opět rozsvítí
vánoční
strom
v parku
za
kapličkou.
Letos
s bohatým
programem.
Přijďte
si
užít
předvánoční pohody. Určitě
nebude
chybět prodej domácí
Titulek popisující obrázek nebo
zabíjačky
a teplý svařáček.
grafiku

7. prosince - Mikulášská
nadílka
v 17:00 hod. navštíví sportovní
areál Mikuláš, anděl a čerti.
Přijďte si pro nadílku, čeká na
Vás bohatý a zajímavý program

Termín uzavření OÚ:
24.12. 2019 – 6.1. 2020

Z obce a obecního úřadu
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se v průběhu druhého čtvrtletí sešli čtyřikrát. Dvakrát na pracovních poradách, kde se
projednávaly připomínky, podněty zastupitelů, problémy v obci, upřesňovaly se a
doplňovaly plány oprav, další záměry a chod obce. Dvakrát se sešli k veřejným zasedáním,
konaným 3. 7. 2019 a 28. 8. 2019, kde byly projednávány a schvalovány následující body:
- záměr obce rozšířit přípojná místa k distribuční soustavě ČEZ a to o náves a sběrný dvůr (na tato
nová odběrná místa byla uzavřena smlouva a zaplaceny zálohy)
- projednáno ještě jedno přípojné místo u hasičské dráhy (obec má nedostatečnou kapacitu na
rozšíření veřejného osvětlení a zároveň využití na hasičské dráze)
- provedená rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, / 2019.
- schválení obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hrdlořezy; č. 2 / 2019, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Hrdlořezy (celé znění je na stránkách obce)
- schválen záměr projektu vybudování fotovoltaické elektrárny na budovu obecního úřadu a
mateřské školy
- schváleno a provedeno zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) s kladným
výsledkem
- schváleno rozšíření členů hasičské zásahové jednotky obce
- splněna podmínka přidělení dotace na zateplení požární zbrojnice, zavedení a provádění
energetického managementu po dobu 5 let
- aktualizace mapového portálu, nový poskytovatel f. Topgis
- pořízení strojů na údržbu zeleně, křovinořez a sekačka na traktor ISEKI
- proveden audit f. Ekokom správnost nakládání s odpady a využití odměny
- schválené, zprávy kontrolního a finančního výboru za 2 čtvrtletí 2019
- vypracování dokumentů Bezpečnost práce pro zaměstnance obce, pořízení nových programů
KEO4 pokladna, příjmové agendy a účetnictví
- ve spolupráci s nájemcem kadeřnictví v budově domu služeb, schváleno společné financování
nového vybavení kadeřnictví.
Z důvodu odchodu paní ředitelky Mateřské školy do důchodu bylo provedeno výběrové řízení na
pozici ředitelky MŠ, vybrána a schválena byla paní Mgr. Naděžda Kalinová Vlčková.

Setkání s občany

V létě proběhlo na Dole na hřišti a ve
sportovním areálu obce.
Celkem na obě místa dorazilo cca 30
občanů. Občany zajímala problematika
obce, výstavba kanalizace a budoucí plány
obce.

Termín svozu nebezpečného odpadu
Svozy v týdnu
Sběrná místa:
27.11. u Domu služeb od 15:00 do 17:00 hodin
27. - 28.11. – nové uložiště na středním Dole
od 12:00 do 17:00 hodin
Odvoz nebezpečného odpadu 30.11.
v 8:00hod.

Kominík
Kominík v obci je objednán na 19.10.2019.
Vyčištění komínu včetně vystavení potvrzení
pro pojišťovnu je 500,- Kč. Obec oslovila jinou
kominickou firmu. Objednávky na OÚ pondělí a středa 17:00 -19:00 hod. nebo
emailem.
Prodej známek na odvážení odpadu
proběhne až od 6. ledna 2020.

Otevření kontejnerů – 23.10. od 10:00 – 14:00 hod.
- uložiště na středním Dole
Bio odpad
Poslední svoz bio odpadu proběhne poslední
pátek v měsíci a to 29. Listopadu 2019.
Uložiště pro štěpkování
Žádáme občany, kteří využívají uložiště, aby
vozili pouze větve delší než 1 metr. Menší
odpad ze zahrad nejde štěpkovat !!!!!

Zákaz provozu starých kotlů se blíží - září 2022
Od září 2022 dle zákona o ochraně životního prostředí již nebude možné provozovat kotle 1. a 2.
emisní třídy. Zpravidla se jedná o kotle s datem výroby do roku 2000. Při provozování kotle, který
nebude splňovat emisní požadavky po 1. září 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc
korun. Využijte dotaci až 127.500,- Kč na pořízení nového zdroje vytápění. Dotaci můžete využít na
výměnu svého starého, neekologického kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo kotel na
Biomasu. Výše dotace závisí na typu kotle a lokalitě rodinného domu. Ve 3. výzvě je připraveno
přibližně 575 milionů korun pro dalších cca 5 tisíc zájemců,
Krajský úřad Středočeského kraje přijímá žádosti od 3. června 2019.
Sledujte aktuální informace na stránkách Středočeského kraje
Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a podrobný postup podání žádost jsou zveřejněny na stránkách obce.

Kulturní dění v obci
Nové prostředí pro sportovní a kulturní vyžití občanů ve volnočasovém zázemí.

Nové bariéry Hasičům

byla poskytnuta neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR v rámci programu MŮJ KLUB na nákup nových sportovních bariér. Ty jsou umístěné na
hasičské ploše a jsou volně přístupné.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Červenec
Šindelář Stanislav
Dlouhý Josef
Potrošovský Rudolf
Hanzlík Jaroslav
Lebedová Lenka
Klavíková Božena

Srpen
Kovář František

Září
Kopalová Jana
Landa Zdeněk
Kočí Josef
Horsák Oldřich
Franěk Josef
Kosmák Pavel

Vítání prvňáčků
Anežka Borovičková
Bořek Borovička
Vojtěch Cindr
Nella Drahotová
Štěpán Kroupa
Veronika Marešová
Alžběta Rejnková
Terezie Skalská
Magdalena Šimonová
Petr Vomáčka

Sportovní stránka
Nohejbalové turnaje

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

Název týmu
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
SK Jizerní Vtelno „B“
TJ Plazy
Sokol Libáň
SK Nohejbal Hlavenec A
TJ Hrdlořezy Důl

Z
14
14
14
13
13
14

V
10
8
7
6
6
4

P
4
6
7
7
7
10

Skóre
60:38
53:46
51:42
37:54
48:43
34:64

Body
20
16
14
12
12
8

Výsledky: SK Jizerní Vtelno „B“ : TJ Hrdlořezy Důl 3:4; SK Nohejbal Hlavenec
„A“ : TJ Hrdlořezy Důl 6:1; TJ Sokol Mnichovo Hradiště : TJ Hrdlořezy Důl 7:0; SK
Jizerní Vtelno "B" : TJ Hrdlořezy Důl 5:2; TJ Plazy : TJ Hrdlořezy Důl 4:3; Sokol
Libáň : TJ Hrdlořezy Důl 6:1;

Red Wings Hrdlořezy na retro turnaji
První zářijovou sobotu se hráči Red Wings Hrdlořezy zúčastnili retro turnaje,
kde jsme si zahráli proti soupeřům z již bývalé boleslavské ligy a zavzpomínali
na krásné chvíle s hokejbalem.
Konečné pořadí turnaje: HC PODLÁZKY, PEEPA DEVILS, REÁL TETŘEV, RED
WINGS HRDLOŘEZY, DYNAMIT ROZVOJ, KŘÍDLA BIČÍKŮ

Výsledky hasičů

Mladá Boleslav: Krajské kolo Plamen – starší kategorie: závod požárnické
všestrannosti: 12. místo; požární útok: 11. místo (30,34); štafeta 4x60 m: 11.
místo, štafeta dvojic 12. místo (63,62), 400 m štafeta CTIF 12. místo (90,76);
požární útok CTIF 6. místo (74,66); Svitavy: Mistrovství ČR; střední dorost jednotlivci: Matěj Špringl 6. místo; běh na 100 m s překážkami: 7. místo
(18,97), dvojboj: 6. místo (16,43); Bludov: Český pohár – běh na 100 m
s překážkami; střední dorostenci: 12. místo M. Špringl (18,03); Kamenec u
Poličky: Český pohár – běh na 100 m s překážkami; střední dorostenci: 58.
Místo M. Špringl (25,98); Sukorady: Boleslavský pohár; muži A: 16. místo (N);
Bakov: Boleslavský pohár; muži A: 19. místo (N); Bítouchov: Požární útok; muži
A: 2. místo (17,43) muži B: 6. místo (30,86); mladší kategorie: 3. místo (37,04),
starší kategorie: 1. místo (19,24); Bítouchovské nasávání z podzemní kádě;
muži A: 2. místo; Březno/Židněves: Boleslavský pohár; muži A: 7. místo (26,67);
Kosořice: Boleslavský pohár; muži A: 7. místo (24,83);

Mladí hasiči na krajském kole
Krajské kolo hry Plamen se letos konalo na atletickém stadionu v Mladé
Boleslavi. Během dvou dnů se soutěžilo v šesti různých sportovních
disciplínách. Družstvo starších dětí obsadilo konečné 12. místo. Mezi
jednotlivci v kategorii střední dorost získal Matěj Špringl 1. místo a zajistil si
postup na Mistrovství České republiky do Svitav. Tam v silné konkurenci a
s drobnými zdravotními problémy vybojoval 6. místo.

Malá kopaná 2019
V sobotu 29. června pořádal SK Josefův Důl tradiční turnaj.
Konečné pořadí týmů:1. Odvoda team, 2.TJ Hrdlořezy Důl, 3.Piráti,
4.Fitness 77, 5.SK Josefův Důl, 6. Hetek team

Ocenění pro nejlepšího brankaře turnaje převzal Filip Prášek (TJ Hrdlořezy Důl).
Přijďte se protáhnout, odbourat stres, zlepšit držení těla, zvýšit vytrvalost, sílu
a pohyblivost na cvičebních lekcích v pondělí a ve středu od 18:45 do 19:45
hodin na sále Obecního úřadu. Těší se na Vás cvičitelka Ilona.
Hokejbalisté děkují za přízeň v nové sezóně a stálým partnerům, jimiž jsou:
OBEC HRDLOŘEZY, AUTODOPRAVA JIŘÍ ŠRÁMEK A GAPA ROHOŽE MB.

Turnaj u Kosáka (14 týmů)
Dělené 1. a 2. místo pro Hrdlořezy Důl (T. Prášek ml., T. Prášek st., Prášek
F. O. Šťastný);
(M. Folprecht, J. Kavan, J. Schneidr)
3. místo Hrdlořezy - Důl
(L. Petrus, L. Chalupa, R. Knížek)

Turnaj Líny (16 týmů)
1. místo Hrdlořezy – Důl
(M. Folprecht, J. Kavan, P. Bříza)
3. místo Hrdlořezy – Důl
(L. Petrus, L. Chalupa, R. Knížek)

Turnaj Nymburk (18 týmů)
3. místo Hrdlořezy – Důl
(L. Petrus, M. Folprecht, J. Kavan)
Turnaj Trmice (18 týmů)
3. místo Hrdlořezy – Důl
(M. Folprecht, J. Kavan, O.
Šťastný)

Domácí sportovní utkání

Hokejbal – sportovní areál
Do sezóny hokejbalisté nevykročili
nejlépe, když v prvním letošním utkání
s loňským finálovým soupeřem SHM
Goblins Praha prohráli 10:0.
Přijďte je podpořit při domácích
zápasech, ať uděláme z našeho hřiště
opět nedobytnou tvrz.
Neděle 6. 10. od 14:00
Bohemia Benders Ďáblice
Neděle 3. 11. od 14:00
HC Hanspaulka
Neděle 10. 11. od 14:00
SHM HbC Fénix Praha
Neděle 24. 11. od 14:00
HBC Hostivař B
Neděle 1. 12. od 14:00
Players of Uftaland

Hokejbal pro děti

Od listopadu začne při Red Wings
Hrdlořezy kroužek hokejbalu, který
bude 1x týdně.
Jde nám o to, aby měli děti nějaký
pohyb a pokud si vychováme
nástupce jedině dobře.
Zájemci ve věku 6-15 let kontaktujte
do 30. 10. 2019 pana Jakuba
Folprechta tel: 608 125 082.

Cyklovýlet na závody

Na konci prázdnin vyrazil letos
hasičský kroužek na hasičské závody
na kolech. A to do sousedního
Bítouchova na tradiční Bítouchovské
nasávání.

Otevření sportovního areálu
v zimním období:

Od 1.10.2019 do 31.3.2020
Čtvrtek, pátek, sobota od 19:00 – 22:00
hod.
Neděle od 18:00 – 22:00 hod.

