HRDLOŘEZSKÝ ČTVRTLETNÍK
Ročník 2013, číslo 1
Vážení čtenáři,
konec světa se odkládá na neurčito a celkem v klidu jsme se dožili nového roku.
Před námi jsou už velikonoční svátky. Za uplynulé období se uskutečnilo mnoho společenských a sportovních akcí. Poděkování patří všem, kteří je připravovali a organizovali. Věříme, že i v tomto čísle najdete zajímavé informace.

www.obechrdlorezy.cz

Volby prezidenta
Výsledky voleb v Hrdlořezích
Volební účast: 1. kolo 67,37%, 2. kolo 61,66%

Rozpočet obce na rok 2013 je vyrovnaný
Na březnovém veřejném zasedání byl odsouhlasen dlouho očekávaný rozpočet
obce. Hrdlořezy budou po zbytek roku hospodařit s vyrovnaným rozpočtem,
který počítá s příjmy a výdaji okolo 6,6 milionů korun.
V první řadě bude v tomto roce instalován zcela nový bezdrátový digitální
rozhlas, který bude celý hrazen pouze z vlastních zdrojů. V minulém roce nebyla výstavba veřejného rozhlasu podpořena v dotačním řízení a v letošním
roce ještě žádné dotační tituly nebyly vypsány. Současná situace je již nadále
neúnosná a funkční rozhlas je pro život v obci nezbytný. U domu služeb a
v Břízkách budou vytvořena nová parkovací místa. Chystané investice jsou
navržené tak, aby pomohly zlepšit kvalitu života obyvatel obce. Zároveň, aby
je pokryl obecní rozpočet bez dotací.
Značná část rozpočtu bude věnována na opravu místních komunikací a příst upové komunikace k objektům č.p. 42, 57, 44, 15. Kromě těchto větších akcí
budou samozřejmě probíhat i menší opravy - retardéry, dětská hřiště, zábradlí,
atd. Opravovat se však bude postupně a průběžně, ne na vše potřebné jsou
v současné době peníze.
Příznivou zprávou je, že v březnu byla uskutečněna poslední splátka úvěru,
který si vzala obec v roce 2009 na vybudování 1. etapy chodníku (od kapličky
k Břízkám).

Celkové výsledky voleb
Prezidentem se po druhém kole stal Miloš Zeman,
se ziskem 54,8 %. Karel Schwarzenberg získal
45,19 %.

Jednání zastupitelstva konaného dne 19.12.2012

Odvoz nebezpečného odpadu

Přítomni: Foerster, Folprechtová, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Kuchař, Prášek,
Ulmannová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Silnice III/0386 a komunikace pro pěší podél této silnice je dokončena a
uvedena do provozu
 Vydáno územní rozhodnutí a rozhodnutí na odstranění zbytku stavby
v lokalitě U Tarantíků, bude tam čerpací stanice
 Odeslána závěrečná zprava k projektu „Nová motorová pila“
 Provedena oprava hodin na kapličce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtové opatření č. 6
 Rozpočtové provizorium na rok 2013, do schválení rozpočtu obce hosp odařit v každém měsíci s částkou ve výši 1/12 rozpočtu roku 2012
 Prodej části pozemku č. par. 663/2 (9 m2 )
 Prodej části pozemku č. par. 664/2 (11 m2 )
 Nákup pozemků č. par 404/8a (126 m2 ), č. par 404/8b (55 m2 )
 Nákup pozemku č. par 98/6 (384 m2 )
 Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou Compag na odvoz komunálního odpadu
 Způsob provedení údržby v ochranném pásmu elektrického vedení: odstranění a okleštění příslušného stromoví a jiných porostů provede
ČEPS,a.s., případně jí pověřený subjekt, odklízení a odvoz pořezaného
dřeva v síle o průměru více než 10 cm provede vlastník sám, likvidaci
klestu a zbytků po těžbě provede pověřená společnost

Otevření kontejnerů
Dne 13. 4. 2013 od 10.00 do 12.00 hodin budou
na obvyklých místech (Rasovina, Přední Důl a
Zadní Důl) otevřeny velkokapacitní kontejnery.
Do kontejnerů nepatří odpad ze zahrady, pneumatiky ani uhynulá zvířata. Nedávejte nic do kontejnerů, když jsou plné, ale zavolejte 607120385.
Jedná se o plechovky od barev, akumulátory, lednice a mrazáky, motorové a převodové oleje, televizory, zářivky a pneumatiky z osobních vozů.
Odpady budou předávány občany osobně:
u domu služeb
pondělí 13. 5.: 10-11, a 16-17 hod
středa 15. 5.: 16-17 hod
pátek 17. 5.: 10-11, a 16-17 hod
na Dole u garáží
středa 15. 5.: 16-17 hod
Nebezpečný odpad nepatří do kontejnerů obce!!!

Sběr železa a papíru
Dobrovolní hasiči oznamují, že v sobotu 6. dubna provedou v obci sběr železného odpadu a
starého papíru. Pokud nám budete chtít přispět,
můžete věci na odvoz připravit před svůj dům.
Začátek sběru v 10 hodin. Nejprve v horní části
obce, potom v části Důl.

Čištění komínů
V sobotu 6. dubna bude v obci čistit komíny kominík. Jeho služby si lze v předstihu objednat
v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin
(pondělí a středa; od 17 do 19 hodin, telefon
326 324 885). Kominík bude chodit podle seznamu nahlášených. Nejprve v části Důl, poté
v horní části obce.

Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce:
 Získat stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra České republiky k návrhu obecně závazné vyhlášky 1/2013 o mís tních poplatcích
 Zajistit ve spolupráci s panem Šturmou návrh o jakou konkrétní část
z pozemku č. par. 154/2 má zájem, aby tam umístil včelstva

Pojízdná prodejna potravin

Jednání zastupitelstva konaného dne 11.2.2013

My třídíme nejlépe

Přítomni: Folprechtová, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Kuchař, Prášek, Ulmannová
Nepřítomni: Foerster
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Organizování aktivit v obci během Vánoc
 Příprava rozpočtu obce, obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 Zahájení demolice U Tarantíků - příprava pro novou čerpací stanici
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu inventarizační komise (inventura provedena k 31.12.2012)
 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
 Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2013
 Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 o místních poplatcích
 Směrnici 1/2013 – vnitřní normu o cestovních náhradách
 Smlouvu o poskytování služeb Pečovatelskou službou města Ml. Boleslav
 Dotaci na činnost pojízdné prodejny Tonda
 Plán oprav místních komunikací a obecního majetku
 Záměr prodeje pozemku č. par. 154/39 (1516 m2 ), žádost podal p. Šturma
 Uzavřít smlouvu s firmou Kovos na dodávku psích známek
 Uzavřít smlouvy s firmou KAK na dodávku počítače do sekretariátu obce
 Plán investic – bezdrátový rozhlas a vybavení zahrady mateřské školy
 Pana Jaroslava Folprechta jako kandidáta na přísedícího Okresního soudu
v Mladé Boleslavi na období 2013-2017

Jednání zastupitelstva konaného dne 20.3.2013
Přítomni: Foerster, Folprechtová, Hejl, Hladík, Kroupa, Kuchař, Prášek, Ulmannová
Nepřítomni: Hanus
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Příprava jarního úklidu vesnice
 Obec zřídila účet u České národní banky
 Jednání kvůli podmínkám svozu bio odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí roku 2012
 Rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtový výhled na rok 2013
 Plán akcí SPOZ na rok 2013
 Pronájem pozemku č. par. 154/39 (1516 m2 )
 Schválení smlouvy se společností EKO-KOM na výpůjčku nádob na sběr
tříděného odpadu
 Výsledek hospodaření Mateřské školy Hrdlořezy za rok 2012
 Odměny pro pedagogické pracovníky v Mateřské škole Hrdlořezy
 Vstup obce do sdružení obcí MAS Mladoboleslavský venkov
 Povolení k pořádání závodu minikár na silnici z Hrdlořez do Debře (1.7.)
 Povolení k pořádání Rally Bohemia 2013 v katastru obce Hrdlořezy
(12.7.), pořadatel soutěže opraví dotčené pozemní komunikace v části Důl
 Nákup softwaru mapového portálu Geosense
 Nákup softwaru na poplatky, pokladnu a evidenci majetku obce
 Novou smlouvu o pronájmu sportovního areálu
 Plán oprav na rok 2013, včetně pořadí oprav úseků místních komunikací
 Dodatek smlouvy s firmou Compag na svoz bio odpadu

Třikrát týdně (v úterý, ve čtvrtek a v sobotu)
zajíždí pravidelně do obce dodávka, která funguje
jako pojízdná prodejna potravin Tonda. Zastavuje
kolem 9:15 hodin u restaurace U Fišerů a za kapličkou.
Výsledky 8. ročníku středočeských obcí zapojených do třídění odpadu byly vyhlášeny. Obci Hrdlořezy patří v kategorii obec s 500-1999 obyvateli 299. místo (336. Čistá, 352. Bukovno). V této
kategorii se zúčastnilo 397 obcí.

Výsledky zápisu do školy
32 dětí přišlo 8. a 9. února v Debři k zápisu do
první třídy. Do první třídy Masarykovy základní
školy v Debři pravděpodobně nastoupí 28 dětí (9
z Hrdlořez). Konečné číslo prvňáčků se ještě může změnit kvůli dalším odkladům.

Prázdninový tábor hasičů
V čase jarních prázdnin byl i letos pro děti připraven zimní tábor v Poniklé. Z Hrdlořez bylo 17
účastníků. Vlek přímo u penzionu byl z technických důvodů mimo provoz, a tak se lyžovalo na
Kamenci. Výhodou bylo, že během týdne napadl
sníh. Program tábora byl i letos pestrý, kromě lyžování a bobování, nechyběla zumba, návštěva
vlastivědného muzea ve Vysokém ani maškarní.

Humanitární sbírka
Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
se uskuteční v období od 13. do 24. května. A to
vždy v pondělí a ve středu od 17 do 19 hodin
v budově Obecního úřadu v Hrdlořezích. Věci
prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.

Info z evidence za rok 2012
Počet obyvatel obce k 31.12. 2012: 658
Počet narozených dětí 5 (4 dívky, 1 chlapec)
Počet úmrtí: 8

Sběr BIO odpadu bude
K svozu se přihlásilo 40 zájemců. Svoz bude probíhat v období od dubna do konce listopadu. Zájemci, kteří se závazně přihlásili, si mohou odkoupit popelnici o obsahu 120 l v kanceláři OÚ za
910 Kč, a to od 2. do19. dubna. Při platbě obdrží i
známku, která se nalepí na popelnici.

Známky na psy
Vyzýváme majitele psů v obci, aby se dostavili
v úředních hodinách do kanceláře OÚ a odebrali
si novou známku za cenu 20 Kč.

Pečovatelská služba
Obec uzavřela smlouvu s Pečovatelskou službou
města MB, tak aby občané mohli v případě potřeby využívat nabízené služby v podobě pečovatelské služby, denního stacionáře, osobní asistence
nebo odlehčovací služby. Více informací můžete
získat v kanceláři OÚ nebo na www.psmb.cz,
případně na telefonu 326 735 245.

Jaký byl rok 2012?

Zveme vás

Dobrovolní hasiči na výroční schůzi konané v sobotu 12. ledna v klubovně
hasičské zbrojnice hodnotili uplynulý rok.
V úvodu minutou ticha uctili památku zesnulých dlouholetých členů Milana
Fridricha a Josefa Špringla.
Rok začal nemilým překvapením - vyplavením hasičárny. Pak už následovaly
jen dobré zprávy. Zlepšilo se zázemí. Po třech letech zpracovávání projektů se
dostavil úspěch a podařilo se získat dotace ze Středočeského kraje na nové
přilby, základnu, vzduchovku, kladinu a bariéru pro děti. Do provozu byly
uvedeny nové internetové stánky www.sdhhrdlorezy.cz, které jsou pravidelně
aktualizovány.
Mimořádný byl rok 2012 i po sportovní stránce. Obdivuhodných úspěchů
dosáhli mladí hasiči. V seriálu Boleslavského poháru starší děti získaly 2.
místo. A ani mladší se napoprvé neztratily a vybojovaly 5. místo. V soutěži
PLAMEN 2011/2012 byly starší 2. a mladší 7. Navíc dokázaly obhájit a mít
tak další rok ve svém držení hned dva putovní poháry – Putovní pohár za
uzlování a Putovní pohár za běh 60 m s překážkami! Čtyři členové se dostali
i do výběrových družstev dívčího i chlapeckého dorostu okresu Mladá Boleslav a měřili síly s dospělými. Na krajské úrovni sbírali poprvé zkušenosti
čtyři dorostenci, a i někteří žáci.
Družstvo mužů obsadilo celkově v seriálu závodů Boleslavského poháru 11.
místo. Postupně se zlepšovali a v posledním závodě skončili na neoblíbeném
čtvrtém místě. Nicméně, specialitou mužů letos byly závody s přívlastkem
netradiční. V pěti takovýchto závodech skončili třikrát jako vítězové (Nová
Ves, Bojetice, Plazy) a dvakrát na druhém místě (Bakov, Bítouchov). Zkrátka,
improvizace slavila úspěch. Ženské družstvo se představilo ve čtyřech záv odech a při posledním závodě sezóny v Obrubech nenašly přemožitelky a s
přehledem zvítězily.
Mnoho hodin věnovali vedoucí a mladí instruktoři práci s dětmi. Jde hlavně o
to, aby hasičina děti i nadále bavila a byla dostupná všem. Kroužek je stále
pro všechny děti zdarma. Je paráda vidět radostné obličeje dětí, když se jim
něco podaří a ještě se i umístí. Se zápalem prožívají jak výhry, tak i prohry .
Za rok se toho událo dost: účast mladších dětí na patnácti závodech, starších
dětí na šestnácti závodech, účast družstva mužů na čtrnácti závodech a žen na
čtyřech závodech, vymalování hasičárny, účast sboru v celostátní soutěži
RWE Dobrovolní hasiči roku, zpracování dvou dotačních projektů, jarní a
podzimní výlet, zimní lyžařský tábor pro děti, sběr železa a starého papíru,
ples, péče o kal, příprava dřeva na pálení čarodějnic, čištění okapů na škole v
Debři a na hasičárně, úklid prostranství v okolí has ičárny, příspěvky do čtvrtletníku, …
A jaké jsou plány pro rok 2013? Určitě ples, sběr papíru a železa, výlety, účast
na závodech… Případná účast družstva žen v některém závodě ze seriálu
Boleslavského poháru. Pokusit se upravit prostor za kapličkou tak, aby se lépe
hodil pro trénink dětí. Ve spolupráci s vedením obce a zastupitelstvem obce v
brzké době získat vhodné travnaté místo, kde by bylo možné bezpečně trén ovat podle pravidel požárního sportu.
Velké poděkování patři všem příznivcům a obecnímu úřadu za pomoc a podporu v roce 2012.
Výbor SDH

30. března – Maškarní pro děti

Společenská kronika obce
Všem jubilantům
leden:
Bulíř Milan
Martásková Věra
Janoušková Marie
Hořáková Marie

přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
únor:
březen:
Kešnerová Jiřina
Landová Zdeňka
Pácalt Zdeněk
Bubeníček Josef
Hradiský Miroslav
Kubín Petr
Jírová Jarmila
Členky SPOZ, kromě jiných aktivit, chodí
Tkáčová Dagmar
gratulovat jubilantům v den jejich narozenin.
Potrošovská Ludmila
Poprvé v 60 letech a poté každých 5 let. JubiDlouhý Martin
lantům starším 75 let přejí každý rok.
Novotný Jan

Sál obecního úřadu od 14 hodin. Hraje DJ Béda.

20.-21. dubna – Rybí hody

Přijďte ochutnat rybí speciality do sportovního
areálu obce. Začátek v 19 hodin.

30. dubna – Pálení čarodějnic

Sportovní areál od 18 hodin. Zapálení malého
ohně na opékání špekáčků pro děti v 18 30. Zapálení velkého ohně okolo 20 hodin. Malé i velké čarodějnice vítány.

8. května – Hasičský výlet

Hasiči připravují na tento den jarní výlet pro děti
a dospělé. Plavky vezměte s sebou!

1. června – Dětský den

Sportoviště na Dole od 14 hodin. Skákací hrad,
soutěže, občerstvení, koňské spřežení.

Výlet baráčníků

V případě zájmu se uskuteční zájezd do Polska.

Podnikatelský ples
Vážení přátelé, je to několik týdnů, co dozněly
tóny orchestru Golden BigBand Prague na 20.
Podnikatelském plese zde, v obci Hrdlořezy. A
jelikož v režii firmy Autoservis Dlouhý to byl
ples poslední, chtěli bychom touto cestou pod ěkovat všem, kteří nám věnovali svou přízeň a po
dobu dvaceti let se plesu zúčastňovali. Zároveň
bychom chtěli poděkovat i restauraci „U Fišerů“
za každoroční propůjčení tanečního sálu. Ještě
jednou děkujeme.
Autoservis Dlouhý s.r.o.

PRST
Zpravidla PRvní STředu v měsíci připravují učitelé ze školy v Debři pro děti, rodiče i jiné přátele školy různé aktivity.
Duben - Turistická vycházka Českým rájem
Květen - Společná cyklistická vyjížďka po okolí
Červen - Turnaj v brändballu (rodiče vs. děti)
spojený s možností koupání
Podrobnosti lze nalézt na www.skoladebr.cz.

Děti z debřské školy na lyžích
V letošním roce naše škola, již čtvrtý rok po s obě, organizovala lyžařský výcvik pro 35 dětí
z první až šesté třídy. V penzionu BAJAMA, v
Bedřichově, se o nás manželé Hofmanovi opět
výborně starali. Obavy rodičů, jak to ty naše malé děti zvládnou, byly zbytečné. Moc nás potěš ilo, že děti vždy nadšeně, vzorně a bez fňukání
čekaly na odchod na sjezdovku. Již po prvních
dnech výcviku byly vidět obrovské pokroky a
zlepšení. Počasí nebylo sice ideální, sluníčko se
nám ukázalo jen jeden den, ale to nikoho z nás
neodradilo od aktivity a zdolávali jsme sjezdovky každý den. Věříme, že i příští rok bude zájem
ze strany rodičů, protože bychom rádi, aby se
uskutečnil lyžařský kurz nejen pro naše nejmenší, ale i pro žáky druhého stupně.
Mgr. Věra Stránská

Výsledky hasičů

Stolní tenis

Dobrovice: Plamen – štafeta požárních dvojic: mladší žáci: 2. místo, starší
žáci: 1. místo;
Memoriál B. Buriánka v uzlování – uzlová štafeta družstev: mladší žáci:
1. místo, starší žáci: 1. místo; uzlová štafeta jednotlivců: přípravka: 1. místo
J. Bělský; mladší žáci: 1. místo T. Bělský, 2. místo M. Špringl, 3. místo A.
Horyna; starší žáci: 1. místo L. Čermáková; dorost: 2. místo M. Jenková,
3. místo F. Dobeš

Po roční pauze se uskutečnil ve vánočním týdnu
turnaj v sále obecního úřadu.
Tabulka: dvouhra
1. Milan Dlask ml.
10:3
10
2. Libor Petrus ml.

8:4

8

3. Milan Dlask st.

7:6

6

4. Štěpán Potrošovský

6:8

4

5. Jaroslav Čermák

5:8

2

3:10

0

Tabulka: čtyřhra
1. Hejl, Dlask ml.

4:1

4

2. Dlask st., Čermák

2:3

2

3. Petrus ml., Potrošovský

2:4

0

6. Petr Hejl

Tenisový turnaj
Na přelomu roku se poprvé uskutečnil halový
tenisový turnaj v Bezděčíně.
Skupina A
1. J. Beneš, D. Vajo
23:8 8
2. M. Benešová, M. Folprecht

16:11

6

3. I. Prášková, V. Vlček

16:11

4

4. L. Vtelenský, J. Folprecht

14:16

2

3:28

0

5.M. Folprechtová, K. Sittová
Průběžné pořadí - Plamen: mladší
žáci: 1. místo, starší žáci: 1. místo

Skupina B
1. L. Petrus st., L. Chalupa

16:13

6

Hokejbal

2. T. Prášek, T. Prášek

12:10

6

Výsledky: Red Wings : Hrdlořezy Důl : 6:3 (1:3, 1:0, 4:0) – střely 29:25,
vyloučení 3:4, využití přesilovek 2:0, oslabení 0:0; Peepa Devils : TJ Hrdlořezy Důl 3:6 (0:3, 2:2, 1:1) – střely 27:29, vyloučení 2:2, využití přesilovek
0:0, oslabení 1:1; Belveder Benátky B: TJ Hrdlořezy Důl 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
– střely 24:21, vyloučení 2:1, využití přesilovek 1:1, oslabení 0:0; TJ Hrdlořezy Důl : Real Tetřev 2:7 (0:2, 1:2,1:3) – střely 14:45, vyloučení 1:4, využití přesilovek 0:0, oslabení 0:1

3. P. Hejlová, R. Frančík

15:13

4

4. P. Hejl, P. Jenka

13:14

3

5. rodina Nečesaná

11:17

1

Poř.

Mužstvo

Záp.

V

VP

R

P

Skóre

Body

1.
2.

Real Tetřev
Belveder Benátky B

15
14

13
7

0
2

1
2

1
3

87:36
67:44

40
27

3.

Team Power

15

4

3

1

7

47:60

19

4.
5.

Red Wings
TJ Hrdořezy Důl

15
15

5
4

1
1

0
1

9
9

53:72
41:62

17
15

6.

Peepa Devils

14

4

0

2

8

45:66

14

Tenisová liga žen
Je určena pro všechny rekreační hráčky. Hraje se v kategorii singl i debl. Přihlášky do 4. ročníku ALPINE PRO Tenisové ligy žen se přijímají na e-mailu
HolikD@seznam.cz, na telefonu 606 927 122 nebo na recepci Sportcentra
Sparing. Startovné v kategorii singl 200 Kč (hráčka), v kategorii debl 300 Kč
(pár). Hraje se na dva vítězné sety, a to v sezoně od 1.5. do 30.9.2013.

Konečné pořadí
1. Beneš, Vajo

6. Hejlová, Frančík

2. Petrus, Chalupa

7. Vtelenský, Foplrecht

3. Prášek, Prášek

8. Hejl, Jenka

4. Benešová, Folprecht

9. rodina Nečesaná

5. Prášková, Vlček

10.Folprechtová, Sittová

Tenisová liga mužů
Bude vypsána pouze kategorie čtyřhra mužů.
Přihlášky u pana Beneše (tel. 776 665 432), a to
nejpozději do 29.4. Informační setkání pro přihlášené účastníky se uskuteční v sobotu 11.5. od
18 hodin v hospůdce ve sportovním areálu.

Zimní tenisový pohár
Hrdlořezský tenisový pár Beneš/Prášek postoupil
do finále po vítězství nad párem Bejr/Koliáš . Je
tedy velmi blízko k obhajobě loňského titulu.

Silvestrovský běh na Štěpánce

Provoz sportovního areálu

Příjemné počasí přilákalo poslední den v roce 2012 do lesoparku Štěpánka
desítky rekreačních i závodních běžců, kteří měřili síly v mnoha kategoriích.
chlapci do 5 let (150 metrů) 2. místo: Jan Bělský; dívky do 5 let (150 metrů)
2. místo: Anička Vlasáková; chlapci 8-9 let (400 metrů) 3. místo: Tomáš
Bělský; ženy 19-40 let (1000 metrů) 3. místo Jana Vlasáková

V období od 1. května do 30. září denně od 16
do 22 hodin. Provoz kurtů bude zahájen, až to
přírodní podmínky dovolí. Cena kurtu (1 hod):
pro občany obce 100 Kč, ostatní 140 Kč.
Více na www.arealhrdl orezy.webnode.cz.
Výtisk zdarma
Vydává Obecní úřad Hrdlořezy
1/2013

