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Vážení spoluobčané,
hezký a pokud možno pohodový předvánoční čas. Přinášíme Vám
informační Hrdlořezský čtvrtletník. Nebudou chybět rubriky, ve kterých se
dozvíte o proběhlém dění v obci v závěru roku 2019. Nastal adventní čas,
který trávíme se svými blízkými a přípravou na vánoční svátky s tradicemi.
Zahájením adventu v obci, bylo rozsvícení vánočního stromu a další víkend
Říjen - Prosinec
následovala Mikulášská nadílka. Závěr roku se přiblížil a čeká nás
Titulek
zhodnocení všeho, co se povedlo, nepovedlo, kdo přišel na svět a kdo
náspopisující
obrázek nebo
navždy opustil. Rád bych za obecní zastupitelstvo popřál všem občanům
Sportovní ples Rapid
grafiku
krásný závěr letošního roku, příjemné prožití svátku vánočních a do nového
Hrdlořezy:
roku 2020 štěstí, zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
22.2.2020 v Kulturním domě Čistá
Čtvrté čtvrtletí bylo zahájeno schválením a přípravou investic a záměrů
od 20,00 hod., zahraje kapela Elán
obce do konce roku a na další období. Největší investicí do konce roku byl
Revival. Vstupenky budou
projekt: „Výstavba víceúčelového hřiště v obci Hrdlořezy“
v předprodeji od ledna a to na
ve volnočasovém prostředí na Dole. Projekt byl podpořen z Nadačního
sportovním areálu obce nebo na
Fondu ŠKODA AUTO a to ve výši 56 % z celkových nákladů na realizaci
tel: 776 665 432.
projektu. Projekt byl započat výběrovým řízením na zhotovitele stavby, na
Nebude chybět tombola a
základě kterého byla vybrána firma Linhart spol. s r.o. s nabídkovou cenou
překvapení večera.
1 426 742,75 Kč včetně DPH. Spoluúčast obce činila 626 742,75 Kč a
Badmintonový turnaj v
příspěvek Nadačního Fondu ŠKODA AUTO 800 000,- Kč. S firmou Linhart
Sokolovně Debř
spol. s r. o. byla podepsána smlouva o dílo. Stavba byla zahájena předáním
Dne 29.12. se uskuteční turnaj
staveniště 15. 10. 2019 a dokončena 29. 11. 2019, předávacím
v badmintonu od 14 hod.
protokolem. Povedla se dobrá věc, která rozšířila možnost sportovat
přihlášky na tel: 606 601 505 a to
široké veřejnosti, a aktivně tak trávit volný čas.
nejpozději do 28.12.2019
Petr Hejl, starosta obce
Schválený rozpočet obce pro rok
Bruslení pro občany obce:
2020, sestavení příjmů i výdajů bylo
Letos se uskuteční již tradičně
v souladu s rozpočtovým výhledem.
bruslení 30.12. v 17.45 hod. na
Příjmy tvoří daňové, nedaňové,
velké hale. Upozorňujeme občany,
kapitálové příjmy a přijaté dotace.
že doprava na zimní stadion je
Výdaje tvoří běžné výdaje pro chod
individuální a ne autobusem.
obce a kapitálové výdaje neboli
Druhý termín bruslení v lednu
investiční, mezi nimi je hlavní projekt
bude včas upřesněn na stánkách
odkanalizování obce, rekonstrukce
obce, popř. vyhlášen obecním
mostku
na
středním
dole,
rozhlasem.
rekonstrukce veřejného osvětlení na
Novoroční fotbálek
Dole, dovybavení sportovního areálu,
obrázek nebo
31.12.Titulek
2019popisující
od 14.00hod.
rekonstrukce
suterénu
budovy
grafiku
obecního
úřadu
a
kuchyňky,
Otevírací doba obecního
zatrubnění vodoteče u kapličky,
úřadu přes svátky:
pokračování v budování skladu a dílny
Zavřeno: od 20.12.2019
pro obec za domem služeb, příprava
do 1.1.2020
projektů vybudování fotovoltaické
elektrárny na dům obecního úřadu a
Otevřeno od 2.1.2020
MŠ, oprava asfaltové plochy ve
sportovním
areálu
a
opravy
komunikací.

Z obce a obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se ve čtvrtém čtvrtletí sešlo na dvě pracovní porady a tři veřejná zasedání, ve kterých byly řešeny a
schvalovány záměry, investice, dění a chod obce:
• schváleno vyhlášení výběrového řízení na projekt „Výstavba víceúčelového hřiště v obci Hrdlořezy“, schválení
výsledků a zhotovitele, podepsání smlouvy o dílo a spolufinancování projektu,
• zahájeny kroky k podání žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu na budovu obecního úřadu a MŠ,
• dokončeno pořízení dvou dřevěných stánku pro potřeby obce,
• dokončena dvě nová elektrická odběrná místa k distribuční soustavě v lokalitách na návsi a u sběrného dvora,
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na pozemku p. č. 390
• realizace osvětlení za domem služeb (nové skladové prostory) a pořízení nových odpadkových košů a laviček,
• vyřešení zákonné povinnosti rozšířit sběr a likvidaci jedlých olejů a tuků od 1. 1. 2020 (sběrné nádoby budou
umístěny na dvou místech, za domem služeb a ve sběrném dvoře),
• schválena byla také rekonstrukce Veřejného osvětlení v lokalitě Hrdlořezy Důl výměnou 48 svítidel technické
řešení LED svítidla v této chvíle realizována výměna 22 svítidel,
• schváleno oddlužení obce doplacením úvěrů k 31. 12. 2019,
• důležité dokumenty pro chod obce, schválen rozpočet obce pro rok 2020, obecně závazné vyhlášky.

Vydané a schválené obecně závazné vyhlášky v roce 2019
OZV č. 3 / 2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky. Důležité opatření pro klidný a bezpečný život v obci všem občanům ale i zvířatům.
OZV č. 4 / 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu. Výše poplatků od 1. 1. 2020 činí 650,-Kč za poplatníka, důvodem je zvyšující ceny
za služby svozové firmy, ukládání komunálního odpadu a rozšíření komodit odpadů. Důležité opatření pro kvalitní
služby při likvidaci komunálního odpadu.
OZV č. 5 / 2019 o pohybu psů na veřejném prostranství. Důvodem vydání je množící se stížností na volně pobíhajících
psů na veřejném prostranství. Důležité opatření pro bezpečnost občanů.
Obecně závazné vyhlášky byly zpracovány dle nového zákona o místních poplatcích a předloženy ke kontrole na
Ministerstvo vnitra odboru veřejné správy, kontroly a dozoru. OZV nevykazují znaky nezákonnosti, vůči kterým by bylo
nutno uplatňovat dozorová opatření. Znění všech Obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na stránkách obce
www.obechrdlorezy.cz

Projekt odkanalizování obcí v povodí Jizery, zde bych Vás chtěl informovat o jeho stavu.
Celé řízení se prodlužuje oproti předpokladům, dle sdělení našeho partnera VAK MB je konečný termín odevzdání
nabídek zájemci o zhotovení díla 16. 12. 2019. Odhadnuté zahájení realizace díla únor – březen 2020 o všem budete
včas informováni.
Spolky v obci se rozrostly, hlavním účelem nového spolku RAPID Hrdlořezy je sdružovat členy za účelem
podpory výkonu sportovní činnosti.
Sběr a třídění použitého oleje nová služba občanům: Od ledna 2020 bude nově v prostoru za domem
služeb a na novém uložišti na středním Dole zřízen sběr použitého oleje. Stanoviště budou otevřena vždy každou
druhou sobotu v měsíci od 10-11 hodin. Městům a obcím dodává firma EKO-PF potřebné množství separačních nádob
(240 l, speciálně upravené zelené PVC kontejnery), které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby slouží
k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku v použitých PET lahvích nebo jiném obalu z PVC materiálu.
Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví, či jiných obalů z PVC. Takto upravený
vhoz pomáhá zamezit kontaminaci např. komunálním odpadem a protečení vody.

Poplatky za odpad na rok 2020:
Poplatky můžete uhradit od 2. ledna 2020 a dle platné vyhlášky je povinen platit poplatky jen vlastník nemovitosti za
všechny přihlášené osoby v nemovitosti, povinnost zaplatit je do konce února 2020. To se týká i poplatků za psy.
Na starou známku vyvážejí pouze do konce ledna 2020.
Nově můžete poplatky platit i od pondělí do pátku od 8,00 – 11,00 hodin v kanceláři OÚ, jinak v úřední hodiny
pondělí a středa od 17,00 – 19,00 hodin.
Poplatky za psy a odpad na rok 2020
Místní poplatek za držení psa se platí za psy starší více než 3 měsíce. Za jednoho psa 100Kč, za každého dalšího 150 Kč.
Důležité: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je 650 Kč za poplatníka, platí ho majitel nemovitosti za
všechny osoby trvale žijící v dané nemovitosti.

Kulturní dění v obci
23. listopadu se pořádal zájezd do Polska. Autobus byl opět plný a všichni byli s nákupy spokojeni. Podle zájmu
plánujeme další zájezd na 25. dubna. Zájemci se mohou nahlásit u paní Folprechtové nebo p. Hanzlíkové.

Baráčníci z Hrdlořez

Hasičský výlet
Jak se už stalo tradicí, tak se 28. října uskutečnil výlet. Tentokrát do Pardubického kraje. Přímo z autobusu byl vidět veřejný
výlov Bohdanečského rybníka. Proběhla i návštěva největšího aquaparku ve východních Čechách, kde si všichni užívali koupání,
plavání, saunování a veškeré vodní zábavy. Oběd, degustace kvalitní české čokolády a piva, proběhl v křížových sklepech z roku
1616 v areálu bývalého pivovaru v Dašicích.

Ocenění u hejtmanky
Celkem 14 družstev a jednotlivců obdrželo poděkování za reprezentaci
Středočeského kraje v hasičském sportu. Hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová a starosta Krajského sdružení hasičů
Středočeského kraje Oldřich Lacina jej předali v kategoriích Plamen. Mezi
individuálními soutěžícími získal ocenění za úspěchy i Matěj Špringl z SDH
Hrdlořezy.

23. listopadu již po druhé byla vánoční tvořivá dílna,
která přilákala nejen dospělé, ale i děti.

I letos přijeli Mikuláš, anděl a čerti do sportovního areálu. Děti netrpělivě vyhlížely čerty a někteří se
strachem i se slzičkami říkaly básničku nebo písničku. Za odměnu jim anděl dal nadílku.

U rozsvícení stromu se letos každý mohl potěšit
s další novou vyřezanou postavou v Betlémě.
Dorazilo cca 300 lidí, zazpívaly děti z mateřské
školy, proběhl úspěšný prodej domácí zabíjačky
a celý slavnostní večer doprovázela kapela
Pohodáři.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Říjen: Střížková Vítězslava

Vítání občánků
Listopad: Noháčková Hannelore

Ulmanová Marcela
VzpomínkyJozífek Zdeněk
Gratulace Pekař Ladislav
PoděkováníSůva Rudolf
Dvořák Miloslav
Kurková Jaroslava

Sadovská Hana
Čermák Miroslav

Prosinec: Lahoda Vladislav

Martínek Kronus
Matyáš Potměšil
Kryštůfek Ječný
Ellinka Urdová

Mateřská škola
Všechny děti si letos užívaly předvánoční čas ve školce

Sportovní stránka
Hasičské závody v Hrdlořezích
5. října se uskutečnila v Hrdlořezích, po více jak třiceti letech, první disciplína okresního kola soutěže PLAMEN - závod
požárnické všestrannosti (běh hlídek v terénu mladší 2 km, starší 3 km – střelba ze vzduchovky, základy topografie,
uzlování, první pomoc, požární ochrana, překonání překážky). Zázemí pro týmy bylo ve vojenském stanu na hasičské
ploše. Start i cíl byl u závory na bítouchovské cestě. Okruh byl veden přes Dolce, Předlišku a kolem Hasičské lípy zpět
k závoře. Závodilo se v kategoriích: přípravka, mladší děti, starší děti, dorost. Přestože bylo deštivé počasí a
podmínky na trase byly těžké, tak trať proběhlo 31 pětičlenných hlídek. Domácím se doma dařilo a starší děti
obsadily 1. a 3. místo, mladší děti 8. místo. Celkové výsledky a fotografie z akce jsou na stránkách
www.sdhhrdlorezy.cz.

Výsledky hasičů
Plazy: Memoriál Jaroslava Tůmy - běh na 60 m s překážkami; družstva: mladší žáci A: 1. místo (54,5,79), mladší žáci
B: 15. místo (94,65), mladší žáci C: 16. místo (105,5), starší žáci: 1. místo (48,91); jednotlivci: mladší chlapci: 1.
David Hofmann (15,71), 26. Marek Bubeníček (30,42), 32. Daniel Fait (33,69), 40. Dominik Rýzner (52,98); mladší
dívky: 2. Nela Štěpánková (18,72), 3. Michaela Hanusová (20,07), 15. Eliška Horynová (25,13), 18. Ester Kardošová
(27,1), 24. Karolíny Kypová (32,19), 27. Anna Ulmanová (33,59), 28. Lucie Bačinová (33,86), 30. Aneta Doudová
(34,41), 33. Monika Kypová (36,44), 36. Nella Drahotová (41,49); starší chlapci: 4. Ladislav Štěpánek (17,19), 6.
Grigorii Shevchuk (17,85), 8. Jan Fait (18,27), 16. Jakub Horyna (22,52); starší dívky: 3. Lucie Kardošová (15,43), 6.
Gabriela Hanusová (16,29);
Kosmonosy: Hry hasičské mládeže; družstva: mladší žáci A: 3. místo, mladší žáci B: 4. místo; starší žáci A: 1. místo,
starší žáci B: 3. místo;
Žádáme občany o zaslání informací o nějakém úspěchu
(sport, hobby, kroužek apod. kde někdo dosáhl nějakého
umístnění), kterou by chtěli zveřejnit a souhlasí s tím, aby
nám zaslali krátký článek i s fotografii na:
info@obechrdlorezy.cz
Případné změny termínů nebo časů budou k dispozici na
stánkách obce www.obechrdlorezy.cz

Otvírací doba přes svátky – Sportovní areál
24.12.-26.12. – zavřeno
27.12. – od 19,00-22,00 hod.
28.12. – od 19,00 – 22,00 hod.
29.12. – od 18,00 -22,00 hod.
30.12. - zavřeno
31.12. - zavřeno

