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Listopad / 2018

Zastupitelstvo
V říjnu proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. V naší obci byly postaveny dvě kandidátky nezávislých kandidátů.
Z těchto kandidátek byly zvoleni dle pořadí počtu hlasů tito zastupitelé:
1.Ing.Radek Růžička (148) – dosavadní starosta obce, ustanovujícím zasedáním nově zvolen starostou
2.Bc.Michal David (141)– dosavadní místostarosta obce, ustanovujícím zasedáním nově zvolen místostarostou
3.Mgr.Petr Vondrák (133)– nový zastupitel, ustanovujícím zasedáním zvolen předsedou kontrolního výboru
4.Ivan Rosenkranz – (121)nový zastupitel, ustanovujícím zasedáním zvolen předsedou komise pro rozvoj a údržbu
obce
5.Ing.Jaromír Raclavský (118)– nový zastupitel, ustanovujícím zasedáním zvolen předsedou finančního výboru
6.Ing.Petr Mikeš Ph.D. (115)– dosavadní zastupitel, ustanovujícím zasedáním zvolen předsedou komise pro dopravu,
pořádek a ŽP
7.Simona Sedmíková (80)– dosavadní zastupitel, ustanovujícím zasedáním zvolena do funkce komise pro sport a
kulturu
Zastupitelstvo se bude scházet obvykle koncem každého měsíce mimo prázdniny na veřejném zasedání na OU.
Sledujte vývěsky a internetové stránky kde bude vždy nově zveřejněn podrobný zápis ze ZO. Samozřejmě že všichni
občané s konstruktivními náměty a připomínkami jsou vítáni.
Zimní údržba
Jako každým rokem tak i letos se musíme připravit na zimní období. Úklid sněhu bude v rámci možností prováděn dle
klimatických podmínek.
Opět se obracíme s prosbou na všechny občany o samostatný úklid chodníků před svými domy a parkování
vozidel tak, aby nebránila průjezdu traktoru s pluhem.
KONTAKT NA OU HRDLÍV 312 522 392 NEBO V PŘÍPADĚ NUTNÉ POTŘEBY : 739 068 415

Doprava
Stále častěji se vyskytují stížnosti občanů na zvýšenou dopravu v obci a překračování povolené rychlosti v obci. Na
hlavní silnici s tím moc neuděláme a nyní se zabýváme možností instalace alespoň 1 semaforu pro chodce
k přechodu v zatáčce u Kvasilů. Na místních komunikacích žádáme občany o dodržování bezpečné jízdy zejména
vůči chodcům. V rámci většiny obce je rychlost omezena na 30 km/hod. Prosím dodržujte ji.
Komunální odpad

Od nového roku bude možné zakoupit nové známky na popelnice. Ještě nemáme od svozové firmy nové ceny ale
předpokládáme, že ceny budou zachovány.
Známky lze zakoupit na každé pololetí zvlášť. Možnost zakoupit známky bude od 3.1.2019 na Obecním úřadě.
Likvidaci odpadů zajišťuje AVE Kladno.
Místa pro separovaný odpad – u kabin Sokola Hrdlív, pod lipami u pohostinství Pod lipami, u Šrámků v nové zástavbě.
V souvislosti s ukládáním separovaného odpadu žádáme o dodržování čistoty okolo kontejnerů (popelnic).
Do konce listopadu probíhá sběr bioodpadu . Nádoby na bioodpad si ponechte. Kdo nebude v příštím roce využívat,
vrátí na OU.
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Veřejné osvětlení
Téměř v celé obci je zrekonstruováno veřejné osvětlení. Bohužel i tak není bezporuchové. Několikrát za rok proběhne oprava
zjištěných poruch a při tom i revize v celé obci. V současnosti se bohužel vyskytla porucha na VO v ulici pod kaštany, k Sakům
a v nové zástavbě, které jsou napojeny z rozvaděče u Šrámků. Údržbářská firma, která i většinu nového osvětlení realizovala
prověřila vadné úseky a zjistila, že poruchy jsou nejpravděpodobněji zapříčiněny vadnými kabely v zemi (poslední stávající
vedení). Na vyhledání vadného místa objednala detekční pojízdný vůz, který by měl chybu zjistit a opravit. V těchto místech
vedení zkratuje a vyřadí pak celé propojené úseky. Oprava je přislíbena v těchto dnech. Děkujeme za pochopení.
Sport – Sokol Hrdlív

V současné době jsou v hrdlívské organizaci TJ Sokol Hrdlív z.s. zaregistrovány 4
týmy, A-mužstvo a 3 mládežnické oddíly. Naše týmy hrají v těchto soutěžích:
Hrdlívské „A“ mužstvo – III.třída skupina B – z 14.družstev po podzimní části na 5.
místě
Starší žáci – okresní přebor - z 13.družstev po podzimní části na 10. Místě. V zimním
období se žáci již po druhé budou účastnit Zimní fotbalové ligy v hale v Mělníku.
Starší přípravky a mladší přípravky hrají turnaje a nemají umístění. Jde především o
sportování dětí a v tomto případě zájem o fotbal v Sokole Hrdlív.

Vedení klubu pracuje ve stejném složení - předseda M.Mostek, sekretář J.Gaži,
pokladník J.Kerplová a členové R.Rosenkranz a V.Bílek. Všichni členové pracují pro
klub bezúplatně ve svém volném čase.
Vítání občánků
V tomto roce se v obci narodili tito noví občánci - M. Michaljanič, E.Rosenkranzová, O.Vítek, K.Zdrubecká. Všem
dětem mnoho štěstí a zdraví a jejich rodičům mnoho radosti.
Opustili nás
Vzpomínka v srdcích navždy zůstane na – M. Pazourkovou, H. Lhotkovou Z. Knytla ,J. Hokufa, J. Formánka, J. Lhotku.
Odstěhovalo se 10 občanů a přistěhovalo se 13 nových hrdlíváků. Celkem je nyní v obci registrováno 495 obyvatel.
Pohostinství Pod Lipami.
Od 1.11.2018 ukončil pronájem pohostinství dosavadní nájemce. OU následně vyhlásil záměr pronájmu od
1.12.2018. Zároveň je v plánu v r.2019 rekonstrukce.
Kulturní akce v obci
V květnu se uskutečnila v hostinci Pod lipami tradiční májová zábava s porážením krále a v červnu pouťová zábava.
Již po druhé se uskutečnil Hrdlívský duatlon. V létě proběhl tradiční Den úsměvů organizovaný obecním úřadem za
pomoci dobrovolných spolupracovníků OU, kterým tímto děkujeme. Velký zájem byl opět o pohádkový les. Na hřišti
byl připraven skákací hrad a velký zájem byl také o malování na obličej a dětské tetování. Tato akce je organizačně
náročná a vždy se setkává s hojnou účastí a oblibou. V září se konala za malé účasti posvícenská zábava.
Všechny uvedené akce plánujeme také v příštím roce s finanční podporou a účastí OU Hrdlív. Obecní úřad dále
organizuje vítání občánků a návštěvy jubilantů s předáním drobných darů.
V říjnu proběhl pod organizací několika místních žen ve znamení Heloweenu již 2.Dýňákový pochod Hrdlívem a
v únoru průvod „masopustu“. Kdo přijde s nápadem na pořádání kulturní akce a zejména pro děti, je vítán. OU se
finančně podílí na všech takových akcích a v případě nové může opět přispět.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OÚ HRDLÍV – NEDĚLE 2.12.2018.
MINI PROGRAM ZAČÍNÁ V 17:00 HOD.
Konec roku je opět nabytý kulturními akcemi.
V sobotu 8.12.2017 proběhne 27.ročník soutěže O nejlepší Hrdlívské kysané zelí. V sobotu 15.12.2017 jsou zváni
příznivci tradiční karetní hry LÓRA na 19.ročník soutěže. Ve středu 26.12. se bude konat Hrdlívská pálka, turnaj ve
stolním tenise mužů. O Silvestra proběhne fotbalové loučení s rokem turnajem v malé kopané na škváře u
koupaliště. O Nový rok je pořádán již po 17-té výšlap na Vinařickou horu, sraz v 9:00 hod pod lipami. Hned druhou
sobotu 5.1. 2018 od 13.00 hod proběhne tradiční turnaj ve stolním tenise žen. Pro bližší informace sledujte nástěnky
v obci a internet.
www.hrdliv.cz
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Mikuláš s čertem

Mikuláš s čertem – na koni
Kdo má rád něco jiného, je zde
nabídka na možnost objednání čerta,
mikuláše a anděla na koních pro děti
v rodinách, nebo i pro organizace
s dětmi. Dále nabízíme celoročně
možnost objednání koní a poníka pro
možnost svezení. V případě zájmu
kontaktujte na tel. 607523395.
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Vážení a milí Hrdlíváci,
máme téměř za sebou rok 2018. Snad nebyl jen špatný. Když se ohlédneme a máme možnost si říci, že jsme
podle svých sil a možností udělali maximum pro sebe, pro své nejbližší a přátele, pro své místo, kde žijeme.
Do konce roku 2018 toho moc nezměníme, ale v příštím roce můžeme změnit dost. A nejvíc na sobě. K
tomu přeji hodně zdraví a síly.
Obecní úřad přeje všem občanům příjemné prožití radostných Vánoc a úspěšného nového roku.
Radek Růžička-starosta
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DESATERO DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ

1. Vzhled obce - snažím se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí.
Poseču trávu i před svým plotem, vysadím tam květinu, seberu sám papírek, když ho
tam nějaký pobuda odhodí.
2.Odpady – odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby nám procházku nekazily
odpadky na zemi nebo skládka v lese. jsem moderní a nezapomínám na přírodu, třídím
odpad podle pravidel a pokud je kontejner plný tak jej tam nenechám volně ležet!
3. Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
4. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je to možné
snažím se jim nezkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to oznámím a domluvíme se.
5. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných oslav v hodinách nočního klidu (po 22hod),
které by mohli rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně oznámím naši plánovanou
akci nejbližším sousedům v doslechu.
6. Venčení psů – v obci mám svého miláčka vždy pod kontrolou a uklízím po něm. Nenechám
ho celou noc venku štěkat ať se on i sousedé dobře vyspí.
7. Rychlost jízdy – při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální rychlost a neohrožuji
rychlou jízdou zdraví chodců a hlavně našich dětí!
8. Topení v kotlích na tuhá paliva - snažím se ve svém kotli topit tak, abych tím neudusil
své spoluobčany. Stejně tak si dávám

pozor, když pálím listí nebo používám chemické

postřiky.
9. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a podporuj obecní
kulturní, společenský a sportovní život.
10. Sleduj aktuální dění v obci na www.hrdliv.cz a pozorně čti Hrdlívský infoservis (což
jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem.)
Prosíme občany, nezapomínejte na toto desatero. Odměnou nám všem bude nejen na pohled
pěkná obec, ale i příjemní sousedé a fajn atmosféra.

www.hrdliv.cz

ou@hrdliv.cz

5

ROZPOČET OBCE HRDLÍV na rok 2019 - NÁVRH
PŘÍJMY
daň z příjmů FO ze záv.činn
daň z příjmů FO ze sam. výd.činn.
daň z příjmů FO z kap.výnosů
daň z příjmů PO
daň z příjmů PO za obce
daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
poplatek ze psů
poplatek za užív. veř. prostr.
správní poplatek
Daň z hazardních her
daň z nemovitostí
NI pr. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozpočtu
NI pr. dot. ze st.r. v rámci souhr. dot. vz.
NI dotace z kraje
4121 NI příjmy transf.od obcí
4122 I pr. dotace od krajů
4216 Ost. Př. Transféry za státního rozpočtu
Přebytek minulých let
celkem
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1341
1343
1361
1381
1511
4111
4112

3613
3314
3722
3723
3725
6171
6310

1 200 000,00
30 000,00
120 000,00
1 000 000,00
100 000,00
2 400 000,00
5 000,00
14 000,00
1 000,00
1 000,00
30 000,00
250 000,00
40 000,00
90 000,00
0,00
20 000,00
0,00
400 000,00
0,00

5 701 000,00

nebytové hospodářství
činnosti knihovnické
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodnění kom.odpadu
činnosti místní správy
Příjmy a výdaje z fin.operací

80 000,00
500,00
200 000,00
25 000,00
80 000,00
60 000,00
1 000,00

PŘÍJMY CELKEM

6 147 500,00

VÝDAJE
2212
2219
2221
2292
2321
3111
3113
3314
3319
3399
3419
3421
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3725
3726
3745
3900
6112
6171
6399

silnice
ostaní záležitosti pozem.komunikací
provoz veř. siln. dopravy
Dopr. Obslužnost veř. Služ.
odv.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
předškolní zařízení
základní školy
činnosti knihovnické
záležitosti kultury j.n.
záležitosti kultury - SPOZ
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
nákup pozemků
sběr a svoz nebezp. odpadu
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ost. odpadů - velkoobjem
využívání a zneškodňování KO
využívání a zneškodňování ost.odpadu BIO
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost. Činnost souvis. Se službou pro občany
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
Ostatní finanční operace
úvěr
rozdíl příjmů a výdajů-nespecif.rezervy

50 000,00
2 500 000,00
10 000,00
80 000,00
0,00
500 000,00
0,00
16 000,00
8 000,00
100 000,00
50 000,00
100 000,00
250 000,00
20 000,00
250 000,00
500 000,00
25 000,00
250 000,00
70 000,00
250 000,00
150 000,00
210 000,00
2 000,00
900 000,00
4 576 000,00
100 000,00
0,00
0,00

VÝDAJE CELKEM
10 967 000,00
Ve výdajích je uvažováno s částkou 5,5 mil. Pro potřeby oprav komunikací, budov a řešení dopravy. Celkový
schodek tj. cca 4 800 000 bude kryt z přebytku minulých let.
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