HRDLOŘEZSKÝ ČTVRTLETNÍK
Ročník 2014, číslo 1
Vážení čtenáři,
první část roku byla ve znamení radovánek - plesů, bruslení, zábavy,... Poděkování patří všem organizátorům za to, že se tradice v obci opět zachovaly.
A ti, kteří se chtěli pobavit, určitě měli dostatek příležitostí.

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtletí roku 2014, příroda si s námi pohrává a jaro se
hlásí o svá práva. Chtěl bych vás seznámit s plány zastupitelstva obce pro
letošní rok. V prvních měsících jsme si prošli celou obec a sepsali plán oprav a
drobných investic do komunikací a objektů v majetku obce. V seznamu je evidováno zhruba 30 bodů. Soupis naleznete i na stránkách obce, kde můžete
sledovat i plnění plánu. Od občanů bychom uvítali i další náměty, které jsme
mohli přehlédnout. Na konci loňského roku a začátkem letošního roku jsme
podali několik žádostí o dotační podporu na velké projekty. Jedná se o modernizaci místní komunikace od restaurace U Fišerů, za kapličku a dále celou
náves. Zde by se měl odfrézovat povrch komunikace, doplnit a zhutnit podloží.
Poté zhotovit nový povrch komunikace, odvodnění komunikace a vybudovat
chodník. Ten se u kapličky napojí na stávající a vybudují se příjezdy k domům
v parku. Dále je zažádáno o zateplení domu služeb. Posledním projektem je
volnočasové zařízení na Dole, kde by na stávajícím místě měla vyrůst budova a
na volné ploše víceúčelové hřiště. S realizací těchto projektů se počítá
v letošním roce.
Předpokladem je, aby obec byla úspěšná v dotačních titulech. Některé žádosti
již prošly na příslušných úřadech první kontrolou. Teď čekáme na konečné
rozhodnutí. Současně s těmito stavbami bychom rádi vybudovali parkoviště u
domu služeb, provedli přesun autobusové zastávky U Fišerů z křižovatky. Připravujeme úpravu veřejného prostranství - zakrytí vodoteče podél komunikace
ke kapličce. Výsadbu zeleně a také přístřešky na kontejnery tříděného odpadu
- umístěné za kapličkou, domem služeb a na Předním Dole.
Při realizaci uváděných staveb bude potřeba velká trpělivost a tolerance všech
obyvatel obce, protože dojde na nějaký čas k omezení pohybu v uváděných
lokalitách. A a to nejen pro osobní dopravu, ale také pro autobusovou dopravu. Připravujeme informační setkání s občany a vybranou firmou na domluvení
potřebných věcí, aby omezení bylo co nejméně bolestivé.
Co se týče volnočasového zařízení na Dole, tak žádost byla podána v termínu.
V případě získání podpory se předpokládá realizace stavby v období říjen 2014
až březen 2015.
Se svými dotazy k výše jmenovaným projektům se můžete kdykoliv obrátit na
mne. Rád vše vysvětlím, popřípadě vyslechnu připomínky.
Starosta obce, Petr Hejl

www.obechrdlorezy.cz

Železná sobota
Dobrovolní hasiči oznamují, že v 12. 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, po
poledni v dolní části obce.

Jak dopadl zápis do školy?
K zápisu do první třídy debřské školy přišlo 30
dětí. Do školy jich pravděpodobně nastoupí 24,
z toho 8 z Hrdlořez. 11. června od 16,00 se ve
škole uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků s jejich paní učitelkou a vedením školy.

Otevření kontejnerů
Dne 19. 4. 2013 od 10.00 do 14.00 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.

Odvoz nebezpečného odpadu
Jedná se o plechovky od barev, akumulátory,
led- nice a mrazáky, motorové a převodové oleje, televizory, zářivky a pneumatiky z osobních
vozů. Odpady budou předávány občany osobně:
u domu služeb
pondělí 12. 5.: 10-11, a 16-17 hod
středa 14. 5.: 16-17 hod
pátek 16. 5.: 10-11, a 16-17 hod
na Dole u garáží
středa 14. 5.: 16-17 hod

Sběr bioodpadu

Jednání zastupitelstva dne 19. 2. 2014

Svoz bude zahájen v pátek 4. dubna.
Oproti roku 2013 se přihlásilo dalších 15 zájemců.

Přítomni: Foerster, Folprechtová, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek,
Ulmannová

Čištění komínů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Organizování vánočních akcí
 Podány žádosti o dotace na ROP, FROM (oprava komunikace, chodník,
zateplení domu služeb), doplňování informací k projektu volnočasového
areálu v části Důl
 Příprava rozpočtu obce na rok 2014
 Zahájena jednání a přípravné práce na přesun autobusové zastávky U Fišerů
 Zahájení přípravných aktivit kvůli zakrytí vodoteče podél komunikace ke
kapličce

12. a 13. dubna bude v obci kominík. Jeho služby lze objednat v kanceláři OÚ během úředních
hodin (pondělí a středa 17 -19 hodin, tel.
326 324 885). Kominík bude chodit do nahlášených objektů.

Info z evidence za rok 2013
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2013: 657
Počet narozených dětí: 13
6 dívek, 7 chlapců
Počet úmrtí: 5

 Příprava projektu na vybudování parkoviště u domu služeb
 Paní Klavíková absolvovala kurz pro kronikáře a začala s doplňováním
obecní kroniky
 Jednání kvůli rozšíření sběru tříděného odpadu v obci o drobné elektro a
textil
 Jednání s Mladou Boleslaví o školském obvodu pro obec Hrdlořezy
 Příprava stavebních pozemků na prodej v části Zadní Důl
 Zahájení prací na změně územního plánu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Návrh rozpočtu obce Hrdlořezy na rok 2014
 Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2014
 Vnitřní směrnici č.1/204 o cestovních náhradách
 Zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. na pozemky
č. par. 95/1 a 1192/1
 Dotaci pro pojízdnou prodejnu Tonda
 Plán oprav místních komunikací a obecního majetku
 Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí u kapličky společnosti ČEZ a.s.
 Konání Rally Bohemia 2014 v části Důl, v termínu 11. 7. od 8 do 14 hodin
 Plán investic obce na rok 2014
 Uzavřít smlouvu se společností Witero s.r.o. na zpracování Strategického
plánu rozvoje obce
 Uzavřít smlouvu s panem Vaníčkem na opravu opěrné zdi u autobusové
zastávky
 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro volnočasový areál v části Důl
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu a místostarostu obce prověřit správnost zaměření pozemků č. par.
154/40 (109 m2) a 154/41 (100 m2) oddělených z pozemku č. par 154/1

Jednání zastupitelstva dne 24. 3. 2014
Přítomni: Foerster, Folprechtová, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek,
Ulmannová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 U domu služeb umístěn kontejner na sběr textilu
 Realizován můstek pro pěší, vyčištění vodoteče, probírka lesa
 Jednání se SÚS kvůli plnění dohodnutých opatření v kopci
 Příprava úpravy komunikace v Drážkách – jednání s majiteli okolních nemovitostí
 Příprava projektu na zakrytí vodoteče podél komunikace ke kapličce - jednání s majiteli okolních nemovitostí
 Územní plán obce – do konce roku bude pouze fáze schválení zadání
 Lesní hospodářství – zpracován plán těžby a zalesnění
 Odevzdán na ROP dotační projekt na zázemí a víceúčelové hřiště Důl
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního a kontrolního výboru za 4. čtvrtletí 2013
 Rozpočet a Rozpočtový výhled obce Hrdlořezy na rok 2014
 Plán činnosti SPOZ pro rok 2014
 Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013
 Dodatek smlouvy s firmou Compag – navýšení počtu míst na Bio odpad
 Výsledek hospodaření MŠ Hrdlořezy za rok 2013
 Účast obce v dotačních projektech vypsaných Škodou Auto a závazek spoluúčasti na projekty: „Přemístění autobusové zastávky U Fišerů“, „Protierozní ochrana svahu pod parkovištěm u MŠ“, „Židle“
 Účast v dotačním řízení u OP Životní prostředí s projektem „Zametací
stroj“

Výsledek
strom

soutěže

o

nejhezčí

85 hlasů stačilo při první účasti Hrdlořez
v Soutěži o nejhezčí vánoční strom obcí pořádané společností EKOLAMP, která provozuje systém zpětného odběru s recyklace světelných
zdrojů, na 17. místo. Příští rok bude přihlášený
jiný veřejně instalovaný vánoční stromeček
z obce. A kvalita fotografie přihlášeného stromku do soutěže bude zaslaná v lepší kvalitě, než
se stalo letos.

Zimní tábor
Zimního tábora, který pořádalo Okresní sdružení
hasičů Mladá Boleslav, se letos o jarních prázdninách v Poniklé zúčastnili 4 vedoucí a 2 děti z
Hrdlořez.

Lyžařský kurz
První březnový týden bylo 25 žáků z 1. – 4. třídy
(8+8+5+4) ZŠ Debř na lyžařském kurzu v
Bedřichově. Pro lyžování využívali lyžařský
areál Severák, kde našli, na letošní zimu, dobré
podmínky. Ubytování a strava byly standardně
na vysoké úrovni v penzionu Bajama. Kromě
lyžování si děti užily i spousty her, soutěží, vycházek i karneval.

Baráčníci
V měsíci únoru jsme si na místo rychtáře (po
panu Benešovi) zvolili tetinu Jarušku Hanzlíkovou. Ačkoli nás je málo budeme se snažit i nadále fungovat a proto doufáme, že nám stávající
členové zůstanou věrní.

Maškarní merenda pro děti
Téměř čtyřicet dětí, za doprovodu rodičů a prarodičů, si přišlo zasoutěžit a zatančit 22. března
do sálu obecního úřadu. Hudební doprovod zajistil DJ Béďa.

Zloděj dopaden
18. března vnikl v brzkých ranních hodinách
mladý zloděj na oplocený pozemek a bral věci
z dílny. Nářadí a kabely naložil na kolo a vydal
se směrem na Kosmonosy. Soused zlodějinu
sledoval z okna a na tísňové lince předal policistům podrobný popis pachatele. Netrvalo dlouho
a policejní hlídka muže ověšeného lupem zastavila nedaleko zahrádkářské kolonie u Kosmonos. Ukradené věci v hodnotě šest tisíc korun
předal policii.

Provoz sportovního areálu
V období od 1. května do 30. září denně od 17
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.arealhrdlorezy.webnode.cz.

 Uzavřít smlouvu se společností rpa na zapracování kompletní žádosti o
dotaci k projektu „Zametací stroj“
 Uzavřít smlouvu se společností Bohemia Garden na materiál k ochraně
svahu
 Uzavřít smlouvu se společností Kostroun na výrobu 3 ks přístřešků na
odpad
 Uzavřít smlouvu o spolupráci při údržbě zeleně v obci s SDH Hrdlořezy a
TJ Hrdlořezy – Důl (oblasti: náves, park, hřiště Důl, sportovní areál)

Co vše se u hasičů událo v roce 2013?
Ohlédnutí za rokem 2013 proběhlo na Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů, která byla 11. 1. 2014 v hasičské zbrojnici.
Po sportovní stránce to byla velmi zdařilá sezona, v níž se podařilo v obou
dětských kategoriích vytěžit absolutní maximum. Hrdlořezy reprezentovaly
okres Mladá Boleslav v krajském kole, kde získaly 8. místo. V dorostu se v
krajském kole dokázali prosadit i jednotlivci a získat medailová umístění.
Michal Čermák se kvalifikoval na Mistrovsví ČR, kde se neztratil a obsadil
10. místo.
V dlouhodobých soutěžích - Plamen a Boleslavský pohár - zvítězili jak mladší, tak starší hasiči. Během roku se úspěchy vozily i z jiných soutěží. Děti
soutěžily v roce 2013 v 17 soutěžích. Muži se zúčastnili 10 soutěží. V Boleslavském poháru obsadili celkově 7. místo, když v 5. kole v Židněvsi získali
vynikající 2. místo. V Bítouchovském nasávání vyhráli a odvezli si hlavní
cenu. Družstvo žen bylo na 4 soutěžích. Dvakrát byly druhé a v Bítouchově
vyhrálo. Dokázaly porazit týmy, které se pravidelně účastní Boleslavského
poháru.
Činnost sboru podpořil hejtman Středočeského kraje dotací ze svého fondu na
nákup sady hadic. To, že dotace byla správně využita, se namístě přesvědčila
revizní komise ze Středočeského kraje.
Internetové stránky sboru jsou aktualizované. Byla i účast v celostátní soutěži
RWE dobrovolní hasiči roku. Byly zpracované a odeslané podklady do knihy
mapující historii a současnost dobrovolných hasičských sborů ve středních
Čechách, kterou připravuje Krajský úřad. V roce 2013 se uskutečnily i tradiční
akce: ples, sběr železa a papíru, údržba kalu, dva výlety, úprava parku za
kapličkou, příprava dřeva na čarodějnice, bowling, příspěvky do čtvrtletníku…
Za čestnou starostku sboru byla zvolena Marie Špringlová.
Činnost zásahové jednotky obce se prolíná s činností ostatních dobrovolných
hasičů. V roce 2013 bylo mnoho zákroků při požárech – chata v sadu, dům čp.
86, kombajn, strom spadlý na vedení vysokého napětí.
Děkujeme všem za pomoc a podporu v roce 2013.
Výbor SDH

Společenská kronika obce
leden:
Janoušková Marie

únor:
Kostroun Josef
Ledererová Věra
Kešnerová Jiřina
Frančík Josef
Pácalt Zdeněk
Hanzlíková Jaroslava

březen:
Folprechtová Miluše
Landová Zdeňka
Hradiský Miroslav
Jírová Jarmila
Pilzová Jitka
Tkáčová Dagmar

Od letošního roku obdrží jubilanti při gratulacích místo balíčků poukázky
v hodnotě 550 Kč a 250 Kč, podle výročí. Poukázky je možné využít k nákupu
v prodejně potravin v Debři.

Vítání občánků
Na sobotu 25. ledna bylo pozváno několik miminek se svými rodiči a dalšími
příbuznými ke slavnostnímu přivítání. Součástí krátkého programu bylo i
recitační vystoupení dětí z mateřské školy. Novými občánky jsou: Tomáš
Hradiský, Štěpán Kroupa, David Vybíral, Alžběta Rejnková, Štěpán
Doležal, Vojta Cindr, Terezie Skalská, Magdalena Šimonová, Matěj Bárta

Zveme vás
18 . - 19. dubna – Rybí hody
Speciality (uzené, marinované,…) ve sportovním areálu. Přijďte ochutnat od 19 hod.

30. dubna – Pálení čarodějnic
Sportovní areál obce od 18 hodin. Program:
18:30 – zapálení malého ohně na opékání špekáčků pro děti, 19:40 - lampiónový průvod,
20:00 zapálení velkého ohně. Malé i velké čarodějnice vítány. Děti lampióny s sebou!
Atrakce budou.

10. května – Tenisový turnaj
Čtyřhra muži - nelosovaná, začátek v 8, 30.

11. května – Zájezd
Hasičský výlet pro děti a dospělé do okolí se
zastávkou v bazénu. Sraz je v 9,00 hodin za
kapličkou.

31. května – Den dětí
Sportoviště Důl od 14 hod. Bude skákací hrad,
soutěže, občerstvení, koně, …

7. června – Tenisový turnaj
Smíšená čtyřhra. Přihlášky předem ve sportovním areálu. Počet párů je omezen.

21. června – Tenisový turnaj
Dvouhra muži, registrace v 8 30 hodin.

Josefská zábava
22. března se slavil svátek Josefů a příchod jara
v restauraci U Fišerů za doprovodu živé kapely
Dekameron band. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře z Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, a to v rámci Programu na
rozvoj venkova.

Akce PRST v ZŠ Debř
Pro nepříznivé sněhové podmínky se musel
zrušit chystaný březnový lyžařský zájezd.
9. dubna - Tvůrčí dílna zaměřená na Velikonoce. Podrobnosti budou sděleny na webu školy a pomocí aplikace Bakaláři.
Duben - Koncem dubna bude pěší výlet
Květen - Připravuje se cyklovýlet.
Červen - Buď sportovní setkání spojené
s grilováním a koupáním, anebo prodejní výstava žákovských prací.

ZŠ Debř v přírodě
Tradiční akcí ke konci školního roku je Škola v
přírodě, na kterou jede celá škola. I letos to jsou
Drhleny v období od 16. do 19. června. Škola v
přírodě bude mít herní a sportovní charakter.
Snahou je, aby tato akce byla finančně dostupná všem žákům. Proto se letos zvolilo o jednu
noc kratší ubytování, avšak s návratem ze školy
ve čtvrtek až v odpoledních hodinách. Tím se
ušetří finance za ubytování a snídani, avšak nepřijde se o čas pro aktivity. V pátek 20. 6. bude
„ředitelské volno“ a celá škola, včetně školní
jídelny a školní družiny, bude zavřená.

Výsledky hasičů

Stolní tenis

Dobrovice: Plamen – štafeta požárních dvojic; mladší kategorie: 1. místo,
starší kategorie: 4. místo;
Memoriál Bořivoje Buriánka v uzlování; mladší kategorie: 2. místo, starší
kategorie 8. místo; jednotlivci: mladší kategorie: 1. místo Matěj Špringl, 5.
místo Tomáš Bělský; dorost: 1. místo Lucie Čermáková, 2. místo Michal
Čermák, 4. místo Filip Dobeš

Předsilvestrovský turnaj jednotlivců hostil sál
obecního úřadu. Po prezentaci mohlo začít zápolení na obou stolech. Hrálo se systémem
každý s každým, a to dvoukolově.

Silvestrovský běh na Štěpánce
Počet 225 běžců utvořil nový rekord ve více jak 30leté historii tohoto závodu.
Výsledky: dívky do 5 let (150 m) 2. místo Nela Štěpánková, dívky 6-7 let
(150 m) 8. místo Aneta Dlouhá, 13. místo Anna Vlasáková; dívky 8-9 let (400
m) 8. místo Zuzana Vlasáková; ženy 19-40 let (1 000 m) 11. místo Jana Bělská; ženy nad 40 let 5. místo Miroslava Čermáková
chlapci 6-7 let (150 m) 4. místo Jan Bělský, 5. místo Ladislav Štěpánek;
chlapci 8-9 let (400 m) 1. místo Tomáš Bělský; chlapci 15 -16 let (1 000 m) 2.
místo Michal Čermák; muži 19-40 let (3 000 m) 33. místo Tomáš Bělský;
muži nad 40 let 19. místo Jaroslav Čermák

Novoroční běh mezi Hlavny
Výsledky: děti (1 200 m) 1. místo Tomáš Bělský, 2. místo Jan Bělský; muži
(1 200 m) 3. místo Filip Dobeš, 4. místo Roman Hanus

Pečecká desítka
Výsledky: mladší dívky 2007-8 (200 m) 6. místo Anička Vlasáková, starší
dívky 2005-6 (400 m) 6. místo Zuzana Vlasáková, chlapci 2009-10 (200 m)
19. místo David Lhota, mladší kluci 2007-8 (200 m) 1. místo Jan Bělský,
mini žáci 2003-4 (400 m) 4. místo Tomáš Bělský, muži (10 km) 1028. místo
Tomáš Bělský

Sportovní liga škol
Turnajem ve vybíjené děvčat 6. -7. tříd pokračoval v únoru III. ročník Sportovní ligy základních škol. Akce se konala v tělocvičně 5. základní školy za
účasti sedmi školních družstev a téměř stovky soutěžících. Debřská škola
obsadila 5. místo.

Munice nalezená
v Hrdlořezích
Přes 150 kusů munice našli 14. března amatérští
hledači pokladů na polích
u obce Hrdlořezy, a to na
čtyřech místech v oblasti
zvané Důl. Bomby byly
ukryté v zemi.
Jednalo se o 137 kusů sovětských nábojů do minometů, 23 ručních granátů a další munici. Část
granátů je z Německa.
Střelivo je z druhé světové
války. Policejní pyrotechnici větší část výbušnin
odvezli k likvidaci do trhací jámy v Ralsku, část
však za přísných bezpečnostních opatření odstřelili
namístě, o čemž svědčí
zbylé krátery.

1. Jaroslav Čermák

16:1

16

2. Libor Petrus ml.

8:11

8

3. Michal Čermák

8:10

6

4. Petr Hejl

8:13

6

5. Michal Müller

7:12

4

Tenisový turnaj
V krytém tenisovém areálu v Bezděčíně se na
sklonku roku odehrál tenisový turnaj dvojic.
Sešlo se dvacet tenisových amatérů, a tak dvojice do hlavní soutěže byly určeny. Hrálo se
spravedlivým systémem každý s každým. Po
odehrání všech zápasů došlo k vyhlášení výsledků.
1. T. Prášek, F. Prášek

28:11

16

2. J. Kočí, J. Bezděk

28:7

16

3. M. Benešová, J. Beneš

25:12

14

4. M. Folprecht, J. Folprecht

20:16

10

5. M. Kronus, D. Vajo

20:26

8

6. T. Málek, R. Frančík

18:24

8

7. L. Petrus, I. Prášková

19:21

7

8. J. Nečesaný, V. Nečesaná

17:22

6

9. P. Hejl, P. Hejlová

13:25

3

10. R. Hejl, P. Šimek

9:33

2

Hrdlořezská tenisová liga
Bude vypsána opět pouze kategorie čtyřhra
muži. Přihlášky u pana Beneše – tel.
776 665 432.
Uzávěrka přihlášek je 29. 4. 2014!
Na základě zkušeností z minulých ročníků bude
dvojice přihlášena v okamžiku podání přihlášky
a zaplacení startovného! Neplatiči z minulých
let až po vyrovnání starých závazků.

Tenisová liga žen
Připravuje se v kategorii singl i debl. Při- hlášky do 5. ročníku ALPINE PRO Tenisové ligy
žen se přijímají na e-mailu HolikD@seznam.cz,
na telefonu 606 927 122 nebo na recepci Sportcentra Sparing.

Zimní tenisový pohár
Pár Beneš Prášek neobhájil loňské vítězství a
po postupu ze základní skupiny prohrál ve
čtvrtfinále s párem Vencl/Tejbus 6:4/2:6/6:4.
Pár Petrus/Kronus skončil ve skupině na 5. místě.
Výtisk zdarma
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