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Běh pro sokolovnu

V sobotu 18.9.2021 běhalo spoustu dětí, mladých, starších,
žen i mužů pro sokolovnu. Kromě sportovního zážitku tato
akce přispěla na dobrou věc – zaplacené startovné bude
použito na opravy sokolovny.

Na trasu hlavního závodu se vydalo 60 závodníků. Kromě
běžců mezi nimi byli i ti, kteří to pojali spíše symbolicky, jako
procházku, ale i tak udělali něco pro své tělo, pěkně se prošli
a přispěli tím na naši sokolovnu.

Ukázalo se, že děti mají opravdu sportovního ducha. Po
rozcvičce se společně s maskami zvířátek vydaly na trasy
dlouhé 250, 500 a 1000 metrů. A neměly to jednoduché, ono
se to nezdá, ale z Hlinišťat k sokolovně vybíhaly pěkný
kopeček. Děti byly rozdělené do skupin podle věku, některé
skupiny běžely rozdělené na více částí, aby se nám na dráhu
vešli všichni závodníci. V každé věkové kategorii bylo
vyhlášeno 5 nejrychlejších, ale medaile si vysloužili všichni
závodníci. Celkové výsledky s časy naleznete na webu obce.

Absolutním vítězem se stal Jan Vedral, který trasu o délce
7,3km uběhl za 32m:38s. Mezi muži se pak na druhém místě
umístil Michal Karabinoš a třetí doběhl Radomír Novák.
Z žen byla nejrychlejší Lucie Budínová s časem 35m:22s. Na
druhém místě pak byla Lucie Sepekovská a na třetím stupni
vítězů stanula Markéta Zvelebilová. Doufáme, že všichni
závodníci si běh užili a bude je inspirovat k dalšímu sportování
a zlepšování svých výkonů.

My zde pogratulujeme jmenovitě vítězům jednotlivých
kategorií s nejrychlejším časem:
0-5 let:
David Rosenberg
5-10 let: Vojtěch Eliáš
10-15 let: Matěj Fajt

Díky této akci a štědrým dobrovolným příspěvkům mnoha
z vás se na místě v den akce podařilo vybrat 15.250 Kč. Na
transparentním účtě TJ Sokol Horní Kruty, z.s. bylo ke dni
15.10.2021 celkem 215.649 Kč. Teď tady děkujeme každému
z Vás, kdo přispěl jakoukoli finanční částkou na opravy naší
sokolovny. Ano, naší. Sokolovna je tak trochu nás všech. Naši
předci ji tu téměř z ničeho vybudovali, aby v ní oni i
následující generace mohli trávit svůj volný čas.
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…pokračování z první strany…
Ve vybírání finančních darů se stále pokračuje. Přispět můžete
na transparentní účet číslo:
2902024772/2010

Ředitelem ZŠ Horní Kruty je Mgr.
Jiří Šulc

vedený u Fio banky, a.s.

TJ Sokol Horní Kruty má v plánu vybrané peníze použít na
výměnu oken. Na nová okna se již podařilo získat dotaci od
Středočeského kraje ve výši 300.000 Kč. Nová okna budou
stát ale přibližně 600.000 Kč. Pokud se v blízké době podaří
vybrat ještě zbývající část peněz, proběhne výběrové řízení na
dodavatele a na jaře 2022 by mohlo dojít k výměně.
Ing. Lucie Sepekovská ve spolupráci s
Ing. Jaroslav Vedral za TJ Sokol Horní Kruty, z.s
.

Dne 1. července 2021, po 27 letech svého působení na ZŠ
Horní Kruty předala PaedDr. Dana Oplová svoji funkci
novému řediteli Mgr. Jiřímu Šulcovi. Jménem celého
zastupitelstva obce jí tímto děkujeme za dlouholetou práci
v naší škole. Nový pan ředitel byl jmenován na základě
doporučení konkurzní komise a jeho jmenování schválilo
zastupitelstvo obce dne 10.5.2021.
Přejeme panu Mgr. Jiřímu Šulcovi mnoho úspěchů v jeho
nové funkci. Jeho hlavním úkolem je zajištění kvalitního
vzdělávání našich dětí. Kromě toho by vedení obce rádo
postupně modernizovalo budovu školy, aby pro výuku byly
zajištěny ideální podmínky. To není lehký úkol, ale věříme, že
díky společné snaze a úsilí se nám to podaří.
Bohuslav Vedral, starosta obce a Ing. Lucie Sepekovská,
místostarostka

Zrestaurování kapličky sv.
Gotharda
Kaplička sv. Gotharda, což je společně s kostelem sv. Václava
nejstarší památka u nás v obci, se dočkala rekonstrukce.
Kapličku opravoval ak. soch. Jarmil Plachý.
Celkové náklady na opravu činily 316.583 Kč. Z toho 200.000
Kč bylo financováno formou dotace od ministerstva
zemědělství, v rámci programu 12966 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků. Zbylá část byla pokryta
z rozpočtu obce.
7. května 2022, u příležitosti svátku sv. Gotharda proběhne
slavnostní
požehnání
zrekonstruované
kapličky.
O
podrobnostech Vás budeme včas informovat.
Ing. Lucie Sepekovská
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Rekonstrukce učebny pro neformální vzdělávání v ZŠ Horní
Kruty
Na přípravě tohoto projektu pracovalo vedení obce společně s vedením
školy a pedagogickými pracovníky od jara roku 2019. Příprava byla dlouhá
a náročná. Máme radost, že se podařilo získat finanční prostředky
a doufáme, že výsledek se bude líbit hlavně dětem.
Celkové náklady na projekt byly 2.211.932 Kč. Z toho 1.862.207 Kč bylo
financováno dotací z 11703 - Integrovaného regionálního operačního
programu (Strukturální fondy EU), zbylou část pokryla obec ze svého
rozpočtu.
Projekt je cílen na rekonstrukci učebny odpovídající současnému vývoji
a moderním vzdělávacím metodám pro praktické i teoretické vzdělávání
tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala
rozšíření moderních forem vzdělávání a zvýšila zájem žáků o mimoškolní
aktivity a činnosti nad rámec formálního vzdělávání. V rámci projektu došlo k realizaci stavebních úprav učebny, zajištění
bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí, pořízení pomůcek, nábytku a IT vybavení. Součástí projektu je úprava
venkovního prostranství v areálu ZŠ.
Přidám i svůj osobní názor – mně osobně se nová učebna moc líbí a je praktická. Jsou v ní elektroinstalace, které nahradily původní
hliníkové rozvody a nové datové rozvody, které tam zcela chyběly. Původní podlaha se houpala a vrzala při každém kroku. Takto
rozsáhlé úpravy si samozřejmě vyžádaly kompletně nové povrchy podlah, stropů a stěn. Proměny doznala i chodba, kde je místo
dřezu mycí centrum se spoustou úložných prostorů.
To, co asi nejvíce ocení žáci, jsou žákovské notebooky s dotykovými displeji. Funkci tabule bude přebírat dotykový panel s 65"
úhlopříčkou, který je propojen
s novým PC pro učitele. Při výuce
jazyků bude využíván speciální
software,
nová
sluchátka
a mikrofony.
Poznávání světa jim bude ulehčovat
binokulární mikroskop s kamerou,
stolní
vizualizér
a výukové
stavebnice. Výtvarnou činnost
mohou
projevit
při tvoření
keramiky, jelikož škola má nově
i keramickou pec.
Dle mého osobního názoru je teď
naše škola v tomto ohledu špičkově
vybavená a doufám, že se v nové
družině bude dětem líbit. Jdeme
s dobou a moderní technologie
budou nedílnou součástí života
dnešních dětí.
Ing. Lucie Sepekovská
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Děti v MŠ dovádí na nové zahradě
Na zahradě mateřské školy v Horních Krutech si
hrálo několik generací. I přes nostalgii, kterou
jsme k téměř 40 let starým herním prvkům měli,
bylo načase je vyměnit za nové, funkční a
bezpečnější.
Projekt „Revitalizace zahrady Mateřské školy
Horní Kruty“ byl realizován v rámci výzvy
Občanská vybavenost na venkově, kterou
vyhlásila Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s.
v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje – programového rámce Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020, který je
financován Evropskou unií.
Na zahradě bylo umístěno 9 nových herních prvků.
Jsou to různé houpačky, průlezka, kolotoč,
skluzavka s lanovou pyramidou a altánek s tabulí.
Věříme, že budou děti bavit a vybízet k rozvoji
pohyblivosti. Děti budou mít potěšení i z nově
vysazených malin, rybízu a moruší. V novém dřevěném přístřešku na zahradní nářadí je teď dostatek prostoru i na popelnice na
veškerý tříděný odpad. Dále byl v rámci projektu pořízen kompostér, který bude mít funkci jak praktickou – ke zpracování
bioodpadu z provozu MŠ, tak i výchovnou, aby se děti již od předškolního věku učily, kam patří různé druhy odpadu.

Projekt byl poslední fází postupné rekonstrukce MŠ Horní Kruty. Přeji všem dětem, ať se jim ve školce líbí a je pro ně příjemným
startem pro jejich vzdělávání.
Ing. Lucie Sepekovská
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Co je nového v obci
Na jaře 2021 byla dokončena realizace 3 projektů financovaná z Participativního rozpočtu Středočeského kraje – Můj kraj. Jednalo
se o projekty Cestička Hlinišťaty, Třídící Hnízda pro Horní Kruty a Křížem Krážem Hornokrutskem. Věříme, že jste si během léta
všech
změn
všimli
a
nová
posezení,
herní
prvky
i
cestičku
využíváte.
Během letních prázdnin jsme se věnovali realizacím projektů v našich školách. Ty máte v tomto zpravodaji podrobněji představené.
V mateřské škole jsme navíc nechali zateplit strop, takže tímto je ukončeno zateplení celého objektu a pokud nebudou příliš stoupat
ceny elektřiny, mělo by se to projevit v provozních nákladech. Rekonstrukci mateřské školy tímto považujeme za ukončenou a
neplánujeme velké investice v nejbližších letech. Naopak v základní škole jsme teprve na počátku. Máme úspěšně zrekonstruovanou
družinu, ale modernizaci si zaslouží i další třídy a nakonec i chodba a fasáda budovy. Zatím je v plánu realizovat všechny práce
postupně během letních prázdnin tak, aby nemusel být přerušen chod školy. Vše samozřejmě závisí i na vypsaných dotačních
titulech, protože kompletní rekonstrukce budovy bude vyžadovat investice v řádech milionů korun, což není možné financovat
pouze z rozpočtu obce.
S výstavbou kanalizace jsme bohužel nikam nepokročili, protože zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul. Máme stavební povolení,
projektovou dokumentaci a nyní se budeme snažit získat finanční prostředky potřebné k realizaci. Růst cen stavebních prací nám
v současné době situaci značně komplikuje, ale doufejme, že se situace zlepší a ustálí.
Pustili jsme se i do dalšího velkého projektu – stavby vodovodního přivaděče. S jeho výstavbou by zároveň mělo dojít k zajištění
pitné vody pro místní části Dolní Kruty, Bohouňovice II, Přestavlky, Újezdec a Březinka. V současné době je již dokončena
projektová dokumentace a probíhá řízení k vydání stavebního povolení.
Na příští rok chystáme projekt „Vybudování nového hygienického zázemí na koupališti v Bohouňovicích II“. Dále máme zažádáno
o dotaci na výměnu oken na sportovním areálu a vybudování nové vodní nádrže „Pod Bílými kameny“. U těchto projektů zatím
nevíme, zda nám bude dotace přidělena. Kromě výše uvedených projektů máme připraveno několik dalších, u kterých čekáme, zda
bude vypsán dotační titul, tak je možné, že se tento seznam ještě rozšíří. Pomalu začínáme připravovat rozpočet obce na příští rok.
Pokud máte nějaký podnět, co by v něm nemělo chybět, budeme rádi, pokud přijdete na příští zasedání zastupitelstva a můžeme o
tom diskutovat.
Ing. Lucie Sepekovská
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V Újezdci jezdí po nové
asfaltové silnici

Vedlejší ulice v Újezdci se dočkala kompletní opravy.
Místní už určitě dobře znali všechny výmoly, které museli
projíždět cestou domů. Teď je místo nich nový hladký
asfalt.
Celkové náklady na rekonstrukci silnice jsou 785.697 Kč.
Projekt byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Obecně závazná vyhláška
obce Horní Kruty č. 2/2021
o místním poplatku za
obecní
systém odpadového
hospodářství
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.9.2021
schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obec schválila tuto vyhlášku na základě novely zákona č.
565/1990 Sb. Zastupitelé si vybrali možnost pokračovat ve
vybírání poplatku podobnému stávajícímu systému –
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Výše poplatku na poplatníka byla na rok 2022 stanovena
ve výši 800 Kč/poplatníka. Tato výše byla zvolena
s ohledem na celkové náklady na likvidaci odpadů za rok
2020. I po tomto navýšení poplatků bude obec hradit více než
50% nákladů na likvidaci odpadů ze svého rozpočtu.
Důvody a způsob stanovení poplatku jsou podrobně
rozepsány v zápise ze zasedání zastupitelstva ze dne
20.9.2021.
Díky nově zavedenému systému třídění odpadů by měly být
náklady za rok 2021 nižší, ale bohužel proti tomu se naopak
navyšují ceny za skládkování odpadů a ceny za likvidaci
recyklovatelných druhů odpadů. Ještě neznáme konečná
čísla za rok 2021, ale vypadá to, že třídění se u nás zlepšilo.
Bohužel ne tak výrazně, jak si to představuje vyhláška o
třídění odpadu a limit pro třídící slevu 200kg směsného
odpadu/obyvatele/rok přesáhneme.
Zkuste proto popřemýšlet o tom, co končí ve Vaší černé
popelnici. Nedalo by se něco z toho ještě přetřídit? A dát do
plastů, papíru, skla, kovu, textilu, na kompost?
O konečném výsledku za rok 2021 Vás budeme informovat,
stejně tak o celkových nákladech a následně můžeme
diskutovat o změně vyhlášky pro následující rok.
Ing. Lucie Sepekovská

Kalendář akcí do konce roku
Neděle 17.10.2021 15:30 hod
Neděle 24.10.2021 15:30 hod
Neděle 28.11.2021 17:00 hod
Sobota 4.12.2021
Úterý 21.12.2021 16:00 hod
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Fotbal - domácí utkání TJ Sokol Horní Kruty se Ždánicemi
Fotbal - domácí utkání TJ Sokol Horní Kruty s Nučicemi B
Společné rozsvěcení vánočního stromečku
Mikulášská nadílka v sokolovně
Vánoční besídka dětí ze ZŠ v kostele sv. Václava

Poznámka: Věnujte prosím
pozornost aktuální
epidemiologické situaci. Je
možné, že některé akce nebude
možné uskutečnit a budou
zrušeny.
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