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2HRADY - veteránský šampionát
běžel i 88 letý účastník
Z bohaté porce závodů v dnešní termínovce si
závod 2HRADY vybralo celkem 137 běžců. Ideální
počasí i pevná trať přispěly k tomu, že řada borců si
dnes zaběhla osobní rekord.
V čele závodu se nejprve utvořila čtyřčlenná
skupinka, ze které se však již před koncem stoupání
na první hrad, Bradlec, odpoutal Robert Krupička.
Za ním běžela dlouho zformovaná trojice Havlíček,
Martin a Radim Berka, která ztrácela při výběhu na
silniční úsek již 12 vteřin. Silnice svědčila
Čivrnému, který zde smazal drobnou ztrátu z
prvního stoupání na skupinku Mrázek, Kučera,
Vagenknecht. Krupička si náskok pohlídal a na
prvenství mu stačil čas 28:00 minut. Dvojnásobný
vítěz závodu Jan Havlíček nestačil nakonec ve
stoupání na Kumburk na Martina Berku.
V kategorii žen první kopec zvládla nejrychleji
Táňa Metelková, nenáročný profil se silničním
sběhem však více svědčil Adéle Stránské, která
nakonec zvítězila s náskokem jedné minuty. Na
stupních vítězů stanula ještě třetí Iva Milesová.
Vzhledem k tomu, že závod se běžel jako MČR v
běhu do vrchu veteránů, byla ve startovní listině řada
zkušených borců. Mezi nimi vyčníval František Bém
z AC Slovan Liberec, ročník 1927, který trať zdolal
za hodinu a pět minut. Dlouhý potlesk, který
doprovázel jeho dekorování, si zasloužil vrchovatou
měrou.

Za TJ Sokol Iveta Tomšová
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Odstávka informačních systémů občanských průkazů
a cestovních dokladů
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme
občany, že v době od poloviny prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u žádného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, tedy ani u Městského úřadu Semily, podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani žádost o vydání
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Stejně tak nebude možné
v uvedeném období předávat tyto vyhotovené doklady.
V této době bude moci občan pravděpodobně požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti na 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. Taktéž bude moci požádat o cestovní pas bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji za správní poplatek 1500 Kč pro dospělého a za 1000 Kč pro
dítě do 15 let. Platnost těchto cestovních dokladů je pouze po dobu 6 měsíců a některé země světa tyto doklady neuznávají.
Kdo potřebuje do konce roku 2015 nebo v lednu 2016 nový občanský průkaz či pas, musí si o něj zažádat nejpozději
v polovině listopadu 2015. Bude mít tak jistotu, že doklad obdrží včas.
Důvodem plánované odstávky informačních systému občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR je přechod na nový
technický systém.
Upozorňujeme, že se zatím jedná o neoficiální informace, které se mohou změnit. Přesné informace zveřejníme poté,
co budou oznámeny MV ČR.

Průkaz osoby se zdravotním
postižením

Výměna průkazu mimořádných výhod a parkovacích průkazů
pro osoby zdravotně postižené

Nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením má osoba
starší 1 roku s tělesným,
smyslovým
nebo
duševním
postižením charakteru dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu,
které podstatně omezuje její
schopnost
pohyblivosti
nebo
orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra. Od počátku
roku 2014 je možné průkaz osoby
se zdravotním postižením získat
pouze na základě samostatného
řízení a posouzení zdravotního
stavu posudkovým lékařem okresní
správy sociálního zabezpečení.

Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli průkazů mimořádných výhod
TP, ZTP a ZTP/P, aby neváhali s jejich výměnou. Nárok na průkaz je
možno uplatnit kdykoli během roku, nejpozději však do 31.12.2015. Po
uplynutí této doby pozbyde stávající průkaz své platnosti a občané
nebudou moci využívat přiznané mimořádné výhody. Nový průkaz bude
velikostně stejný jako občanský průkaz s několika ochrannými prvky a
hmatovými prvky pro nevidomé. Výměna průkazů probíhá na Úřadu práce
Semily, Bítouchovská 1, v přízemí.
Občanům, kterým byl vydán průkaz mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P
může být vydán také parkovací průkaz. Aby výměna či vydání nového
parkovacího průkazu proběhla bez obtíží a nepříjemného čekání,
doporučujeme, aby občané s výměnou neotáleli a učinili tak nejbližší
době, nejlépe do konce listopadu 2015.

Pozor:
Nejdéle 31. 12. 2015 končí
platnost průkazů mimořádných
výhod a průkazů osoby se
zdravotním postižením vydaných
podle právních předpisů z let
2012 a 2013. Věnujte pozornost
platnosti průkazu, který máte,
buďte v kontaktu s krajskou
pobočkou ÚP.
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K výměně nebo vydání parkovacího průkazu je nutné mít s sebou:
1. Fotografii (35 x 45 mm) – odpovídající současné podobě
2. Průkaz ZTP nebo ZPT/P
3. Stávající parkovací průkaz, byl-li žadatel již jeho držitelem
K výměně parkovací průkazu je nutná přítomnost zdravotně
postižené osoby. U nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti
k právním úkonům může výměnu zajistit zákonný zástupce nebo
opatrovník.
Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Městský úřad Semily, odbor
sociálních věcí, Riegrovo nám. 63, Semily, 1. patro, dveře č. 212, příp.
214. Nejvhodnější dny k výměně parkovacího průkazu jsou pondělí a
středa od 8:00 do 17:00 hod. V ostatních dnech je výměna možná od 8:00
do 14:00 hod., avšak po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
481 629 245 nebo 481 629 242.
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Zápis
Z 5. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota,
konaného dne 18.6.2015
Přítomno: 6 zastupitelů, 7 občanů.
Omluven: M. Hamšíková
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Schválen program jednání dle pozvánky, doplněný starostou o projednání RO č. 1 (oprava
vodovodu do byt.jednotky v KD), problémy s prodejem traktoru ZETOR, návrh smlouvy –
věc.břemeno (el.přípojka k domu p. Kanavalové). Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, Jaroslav Fišer, ověřovatelé
zápisu: Luděk Morávek, Martin Eder. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Kontrola Usnesení z posledního zasedání (7.5.2015) – 1 úkol, splněn:
- zadat zpracování studie na proveditelnost chodníků podél silnice v obci.
Projednána a schválena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 včetně
Závěrečného účtu za r. 2014. Zpráva byla vyvěšena na stránkách obce i ve vývěsce, pouze 1 chyba
– jednou nebylo zasedání zastupitelstva svoláno do 3 měsíců. Chybu nelze napravit pouze se jí do
budoucna vyvarovat. Bylo přijato opatření: Kontrolní výbor bude termíny svolávání zastupitelstva
kontrolovat. Žádné další nedostatky ani chyby nebyly v hospodaření obce zjištěny. Hlasování: pro
6, proti 0, zdrželi se 0.
Projednána a schválena Inventarizační zpráva za r. 2014. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh RO č. 1 – havarijní stav rozvodu vody v KD do bytové jednotky, hrubý odhad nákladů cca
100 000 Kč. Příjem za prodej vytěženého dřeva cca 11 000 Kč. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se
0.
Byl projednán návrh smlouvy o věcném břemenu s ČEZ, ohledně el.přípojky u domu p.
Kanavalové. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Prodej traktoru ZETOR – za celý rok 2014 velmi malý zájem o odkoupení (inzerce, VŘ), jednání
většinou problémová vzhledem k vysoké ceně. Odhadní cena z ledna 2014 je 88 900 Kč. Bylo
projednáno a následně schváleno možné snížení ceny až o 25% z odhadní ceny. Hlasování: pro 6,
proti 0, zdrželi se 0.
Žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů na zřízení baby-boxu v Panochově nemocnici
Turnov. Schválena ve výši 2 000 Kč. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Různé - dotaz na mytí koupaliště – bude provedeno co nejdříve
- stálý problém – plné popelnice a plasty – plasty budou na delší období vyváženy 1x za 14 dnů
(ne 1x za měsíc).
Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Zapsala:
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Ověřovatelé zápisu:
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Zápis
ze 6. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota,
konaného dne 10.9.2015
Přítomno: 6 zastupitelů, 4 občané.
Omluven: L. Morávek
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, Jaroslav Fišer, ověřovatelé
zápisu: Marcela Hamšíková, Martin Eder. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Kontrola Usnesení z posledního zasedání (18.6.2015) – 1 úkol, plněn průběžně:
- kontrola včasného svolávání veřejného zasedání zastupitelů – 1x za 3 měsíce.
Mikroregion Tábor – aktuální informace, byl vypsán dotační titul na čekárny, vitríny, odpočívadla
- zpřísněny podmínky, protože čekárna ve směru na Lomnici nad Popelkou stojí na cizím pozemku
nelze čerpat z dotace, proto změna – podána žádost o dotaci na vývěsku u OÚ a systém
„variabilních nástěnek“ pro širší využití do Kulturního domu, předpokládané náklady ve výši
46 000,-Kč (poměr dotace 50:50).
Byl projednán a schválen prodej nemovitého majetku, st.pozemku p.č. 155 o výměře 10 m 2 paní
J.Lamkové. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Projednána změna původně schválené žádosti p. Kanavalové (schváleno 11.4.2015) - na stavebním
odboru nebylo schváleno, změna podmínek, na základě toho podána nová žádost o souhlas k
vybudování zemědělské stavby (do 50 m2) k chovu drobného zvířectva na p.p.č.149/8, přístřešku
ze dřeva pro uskladnění sena a krmiva na pozemku p.č. 149/6 a 149/8 a dřevěné ohrady do výšky
150 cm ohraničující pozemek p.č.149/8 . Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Informace – schválený příspěvek na babybox v Turnově byl na základě smlouvy poskytnut.
Informace o zadané studii na chodník podél silnice v obci – stručný popis. Z debaty vznikl úkol:
Vybrat a oslovit dodavatele na zpracování studie kanalizace a zjistit cenové nabídky.
Lesy ČR – informace o plánované opravě dalších 3 úseků v rámci obce, úvaha o možné retenci
potoka v lese nad koupalištěm.
Různé – M.Hamšíková dotaz – jak je řešena krádež obecních prken – projednáno s policií, zatím v
řešení.
Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Zapsala:
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Benešová Olga
Blažek Zdeněk
Blažková Jana
Dědková Marie
Fučík Jiří
Haratický Vilém
Jenčková Jana
Koudelková Marie
Kracík František
Kracíková Jaroslava
Leskovská Irma
Maštalíř Jiří
Maštalířová Jana
Mizerová Marie
Pražák Jiří
Šprdlíková Hana
Tomšová Oldřiška
Výmola František
Výmolová Drahomíra

72
72
72
83
78
73
72
83
74
71
79
71
71
70
72
93
74
78
73

Jubilea našich spoluobčanů (starších 70 let) v červenci až říjnu.
Doplněno o jubilanty omylem neuvedené v předchozím čísle. Všem se Vám omlouváme.
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Upozorňuji na novou otvírací dobu knihovny
– ČTVRTEK 17:00 – 18:30.
Máme v knihovně nové knihy ze Semil, jak beletrii, odbornou literaturu, tak i řadu pohádkových knížek
pro děti. Zajímavé tituly : Grunewald, U. : Prokletí rodu Windsorů; Hrubešová, E. : Herečka Stella
Zázvorková; Lawton, J. : Zlo z Kremlu; Štorkán, K. : Maturitní lásky; King, S. : Dračí oči; Woolf, V. :
K majáku. Kromě toho zde máme řadu knih z edice Nejlepší světové čtení od Readers Digest, které
obsahují vždy 4 kratší příběhy od světových autorů. Budu se těšit na všechny velké i malé čtenáře!
Publikace k prodeji
Na Obecním úřadě je k prodeji kniha Petr V pátek 4. prosince 2015 od 17.00 hodin
Luniaczek : Putování za lidovou architekturou proběhne v Kulturním domě Mikulášská
Semilska (33 výletů po roubených stavbách na nadílka spojená s adventním posezením.
Semilsku) za 120,- Kč a dále vlastivědný sborník
Od Ještěda k Troskám (číslo 3/2015), kde je část
věnována i Bradlecké Lhotě. Sborník stojí 50,-Kč.
Kdo by měl zájem, může si dané publikace koupit

Zveme proto nejen děti, ale i dospělé, přijďte si
užít

čertovskou

a

předvánoční

atmosféru.

Občerstvení zajištěno. Budeme se moc těšit!

na Obecním úřadě v úředních hodinách.
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Zprávy od hasičů
Článek v minulém čísle Bradleckých listů
byl věnován pouze oslavám 120 let od
založení našeho sboru. Nebyla to ovšem
zdaleka jediná akce, které jsme se letos
účastnili nebo kterou jsme pořádali.
V lednu to začalo tradičním
Hasičským bálem, na který dorazilo opět
kolem 90 návštěvníků. Celý večer hrála
hudba v podání osvědčeného Dua
RENEGADES nejen k poslechu, ale i
k tanci. O půlnoci se vyhlásila tradiční
tombola. Nesmím zapomenout poděkovat
děvčatům z TJ Sokol za výborné preclíky.
16. března ve 13:40 byl vyhlášen
poplach zásahové jednotce. Jednalo se o
úklid a zprůjezdnění komunikace ke
Kyjům, přes kterou spadl po silném větru
strom. V květnu jsme se zúčastnili oslav 110 let od založení sboru v Podulší.
Po zimní přestávce se dalo do činnosti i soutěžní družstvo. Od dubna jsme poctivě trénovali a připravovali se
na sezónu, ve které jsme měli co obhajovat. První letošní soutěží byl Okrsek, pořádaný tentokrát v Tuhani. Ve velmi
chladném počasí, na nepříliš dokonalé dráze a ve slepené sestavě jsme předvedli snad to nejlepší, co nám podmínky
dovolily. Odměnou nám za to bylo vystoupení na bronzový stupínek pomyslných stupňů vítězů. Po Okrsku
následoval už Okresní pohár, 10 kol soutěží po celém Semilském okrese. První čtyři závody se nám dařilo průměrně.
V bodovém hodnocení jsme se pohybovali kolem sedmého až pátého místa. Po závodech v Libštátě se ale začaly
objevovat problémy se závodní stříkačkou, které vyústily v to, že do Bystré jsme jeli s tím, že si stroj budeme muset
půjčit od jiného družstva. Kamarádi z Ploužnice byli ochotni a stroj nám půjčili. S časem 18:10 jsme překonali náš
dosavadní rekord, v soutěži jsme skončili druzí právě za Ploužnicí, která vyhrála s časem 18:06. Bodový příděl nás
katapultoval na třetí příčku v celkovém hodnocení. Asi nervozita z úspěchu v Bystré zařídila, že od tohoto závodu
následovalo několik soutěží, které se nám vůbec nepovedly. Diskvalifikace v Želechách, organizační problémy
v Bozkově, uzle na hadicích v Košťálově a popraskané hadice v Roprachticích. Nálada v družstvu rapidně klesla.
Celkem jsme spadli na sedmou příčku a před námi poslední kolo ve Škodějově, kde jsme mohli alespoň zakončit
sezónu se vztyčenou hlavou. A ono se to povedlo. Na „bednu“ jsme se sice nedostali, ale v bitvě o celkové šesté
místo jsme porazili domácí Škodějov. Celkem jsme v seriálu získali 78 bodů. Okresního poháru se letos zúčastnilo
celkem 32 družstev v kategorii mužů.
Nebyl to ale jen okresní pohár, kde jsme se letos objevili na soutěžích. Na Košovském poháru jsme obsadili
druhé místo. Dlouho to vypadalo, že přivezeme zlato, ale nakonec nás sbor ze Rváčova posledním pokusem odsunul
na stříbrnou pozici. Poprvé jsme se zúčastnili noční soutěže v Nedaříži. Trať byla osvětlena pouze pochodněmi,
povolené světlo bylo pouze na stroji. Závodili jsme ve dvou kategoriích. V kategorii upravených strojů jsme skončili
šestí, v kategorii neupravených jsme však opět okusili stupně vítězů, když jsme s Tohatsu vybojovali bronz. Ve tři
hodiny ráno jsme se unaveni vraceli ze soutěže, ale s dobrým pocitem. Poslední prázdninovou sobotu jsme
dopoledne vyrazili do Křečovic, kde opět dominoval Lomnický okrsek. Prvenství získal Košov, stříbro jsme si
odvezli do Bradlecké Lhoty a bronz putoval na Rváčov. Dvakrát jsme se zúčastnili i Podkozákovské ligy.
V Nouzově se nám útok moc nepovedl, ale v Ploukonicích jsme s časem 17:12 udělali dobrý dojem. Celkově
hodnotíme sezónu jako povedenou. 6. Místo v poháru OSH v našem bodovém rekordu. 3x jsme přivezli stříbro, 2x
bronz. Snad se nám v příští sezóně podaří přivést i nějaké to zlato.
V září se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení na Žďáře. Opět jsme zajistili trať závodu
2HRADY, který se konal první říjnovou sobotu. Na jaře a na podzim se hasiči společně se Sokolem podíleli na
organizaci koncertů jičínské kapely Golf.
Za SDH Vítězslav Tomeš

Bradlecký list – čtvrtletní zpravodaj Bradlecké Lhoty (http://bradleckalhota.cz) vydává vedení obce - připomínky a náměty v pracovní době na obecním úřadě,
nebo na e-mailu: obec@bradleckalhota.cz, nepodepsané články zpracovali členové OZ, náklad 105 výtisků, zdarma pro občany Bradlecké Lhoty a pro ostatní
zájemce, neprodejné.

