HRDLOŘEZSKÝ ČTVRTLETNÍK
Ročník 2014, číslo 2
Vážení čtenáři,
jsme v polovině roku a před námi jsou dva prázdninové měsíce. Doufejme, že
prožijeme slunečné dny plné nových neotřelých zážitků a dobrodružství.

Jednání zastupitelstva dne 5. 5. 2014
Přítomni: Foerster, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek, Ulmannová
Omluven: Folprechtová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Přezkoumání hospodaření obce v roce 2013
 Opraven propustek u komunikace III/0386, před odbočení do Rasoviny
 Vyasfaltovaná cesta v Roztržence
 Přemístěna zámková dlažba od sportovního areálu k domu služeb
 Zahájeny práce na instalaci přístřešku na kontejnery u domu služeb
 Příprava voleb do Evropského parlamentu
 Dotace od firmy. Škoda Auto na projekt „Protierozní ochrana svahu pod
parkovištěm u MŠ“ neudělena
 Přípravné aktivity u projektů: přemístění autobusové zastávky, parkoviště u
domu služeb, zatrubnění vodoteče podél komunikace, čistící vůz
 Proběhlo Pálení čarodějnic za doprovodu hudební skupiny Medusa Rock
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Vnitřní směrnici č.3/2014 o schválení účetní závěrky
 Přemístění autobusové zastávky z ostrůvku u restaurace U Fišerů, podmínka
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav
 Smlouvu se Středočeským krajem o možnosti provedení přemístění autobusové zastávky a zajištění stavebního povolení na tuto akci
 Uzavření smlouvy s firmou ANITAS s.r.o. na zpracování dokumentace pro
územní i stavební řízení k projektu přemístění zastávky
 Účetní závěrku za rok 2013, včetně zprávy auditora o ověření; stavy běžných účtů k 31.12.2013; KB: 439 569,30 Kč, ČNB: 72 290,13 Kč; stav úvěrového účtu na MŠ: - 1 172 853 Kč
 Záměr vybudování parkoviště u domu služeb a přípravu potřebných dokumentů nutných k realizaci tohoto záměru.
 Záměr zatrubnění vodoteče podél komunikace ke kapličce a přípravu potřebných dokumentů nutných k realizaci tohoto záměru.
 Dohodu o společném školském obvodu s Mladou Boleslaví, v základních
školách v Mladé Boleslavi je nyní 64 žáků z Hrdlořez
 Prodej pozemku č. par. 168/20 (98 m2 i 7 m2), kupující manželé Cindrovi
 Záměr prodeje pozemku č. par. 551 (35 m2), žádost podala pí Kopalová
 Uzavřít smlouvu s panem M. Vaníčkem na zhotovení opěrné zdi a opravu
cesty v části pod autobusovou zastávku
 Uzavřít smlouvu s firmou Bohemia Gardens na úpravu svahu pod parkovištěm u MŠ
 Provedení úpravy prostoru u tenisové stěny ve sportovním areálu pro instalaci venkovního stolu na stolní tenis a dětského herního prvku
 Nákup dětské čtyřmístné houpačky, umístění ve sportovním areálu
 Nákup nové kopírky do kanceláře Obecního úřadu Hrdlořezy
 Nákup 2 travních sekaček pro pracovní četu, na splátkový kalendář
 Smlouvu s panem Kostrounem na zábradlí kolem opraveného propustku
 Smlouvu s panem Kučerou na zhotovení přístřešku nad vstupem do budovy
ve sportovním areálu
 Smlouvu s firmou ČEZ na připojení přemístěného odběrného zařízení u
domu služeb

www.obechrdlorezy.cz

Volby do Evropského parlamentu
Voliči v seznamu: 524
Vydané obálky: 105
Platné odevzdané obálky: 104
Volební účast 20,04 %
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Projekt na opravu silnice na návsi
získal podporu
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák ve středu 11.
června slavnostně podepsal smlouvy se starosty čtrnácti středočeských měst a obcí o poskytnutí dotací
z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Nechyběl ani starosta z Hrdlořez, jelikož mezi úspěšnými projekty byl i projekt Modernizace místní komunikace obce Hrdlořezy, na jehož realizaci byla schválená dotace od Evropské unie 5,5 milionů korun.
Samotná realizace akce začne 14. července a bude
ukončena do 64 dnů. Ještě před začátkem prací bude
informační setkání se zástupcem dodavatele, investora
a majiteli okolních nemovitostí.

Obec prodává stavební pozemky
Obec Hrdlořezy prodává 2 stavební a 2 pozemky určené pro rekreaci (každý cca 1 100 m2) v lokalitě Zadní
Důl. Prodej je formou obálkové metody – vyhrává nejvyšší nabídnutá cena. Minimální cena nabídky u stavebních pozemků je stanovena na 600 Kč za m2, u pozemků k rekreaci 200 Kč za m2. Detailní podmínky pro
podání nabídky jsou zveřejněny na úřední desce
www.obechrdlorezy.cz. Nabídku je potřeba odevzdat nejpozději do 23.7. do 17 hodin!

 Smlouvu s firmou EKO-KOM na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
 Uzavření nové smlouvy s nájemcem sportovního areálu, tak aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem
 Rozpočtové opatření č. 1
 Schvaluje výsledek výběrového řízení na chodník – vítěz firma Mebikan
group, stavba bude realizována jen v případě udělení dotace
 Schvaluje výsledek výběrového řízení na modernizaci místní komunikace –
vítěz firma Pozemní stavitelství Zlín, stavba bude realizována jen v případě
udělení dotace
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 Nákup softwaru Codexis
 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 3. 6. 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:
 Výsledky dotačních řízení u Škoda Auto: Dopravní bezpečnost – svodidla
na parkoviště u školky – dotace neudělena, Židle pro slavnostní příležitosti
– dotace neudělena
 Odeslána žádost o dotaci do Operačního programu Životního prostředí na
nákup zametacího vozu
 Podána žádost na stavební úřad na přesunutí autobusové zastávky
 Zahájena výstavba přístřešků na kontejnery
 Zahájena spolupráce mezi obcí a spolky na údržbě zeleně
 Proběhl Dětský den na Dole
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Uzavřít smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o
poskytnutí dotace na modernizaci místní komunikace
 Finanční plán projektu „Modernizace místní komunikace“
 Způsob financování podílu obce na projektu „Modernizace místní komunikace“ – úvěr ve výši 1 400 000 Kč
 Uzavřít úvěrovou smlouvy s Komerční bankou: úvěr 1 400 000 Kč, doba
splatnosti 8 let, úroková sazba 1,92 %

Jednání zastupitelstva dne 16. 6. 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:
 Výsledky dotačních řízení u Středočeského kraje: Doplnění sportovního vybavení sportovišť – dotace neudělena, Chodník náves – dotace neudělena,
Materiál na dřevěné patro v hasičárně - dotace udělena
 Dotační řízení ROP – Modernizace místní komunikace – dotace udělena
 Uzavřena smlouva s firmou Asekol na malý elektrický odpad
 Vydáno stavební povolení na klubovnu a zázemí v části Důl
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního a kontrolního výboru za 1. čtvrtletí roku 2014
 Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy z kontroly o přezkoumání
hospodaření ze strany Středočeského kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 Rozpočtové opatření č. 2
 Uzavření smlouvy o dílo se společností Pozemní stavitelství Zlín na realizaci projektu Modernizace místní komunikace v obci Hrdlořezy
 Zhotovení zábradlí na můstku ve Středním Dole

Díla dětí ze školky se zúčastnila dvou
výtvarných soutěží
S kuřetem si děti vedly výborně. V celostátní soutěži
s Drůbežářskými závody Klatovy získaly na Facebooku 93 hlasů.
V květnu byl obrázek perníkové chaloupky vystaven
na výstavě obrázků dětí z mateřských školek v Bondy
Centru, kterou pořádala dětská obuv HEJRUP. Při hlasování na Facebooku dostal obrázek z MŠ Hrdlořezy
100 hlasů a obsadil čtvrté místo.

Jarní výprava
Spokojenost. Tak lze zhodnotit letošní první výlet
hasičů. Ústředním motivem bylo lázeňské město Poděbrady. Ráno byla prohlídka místní hasičské zbrojnice.
Na setkání se poděbradští hasiči předem důkladně připravili. Připraveny byly ukázky používané techniky, a
to včetně poutavých komentářů. Po krátkém přemlouvání došlo i k vysunutí automobilové plošiny až na maximum. Především pamětníky oslovila dnes již muzejní technika, která je dnes stále zaparkovaná ve staré
garáži. Následoval přesun na zastávku výletního
vláčku a jízda na soutok řek Cidliny a Labe. Počasí
bylo výborně objednáno, protože pršelo pouze po dobu
jízdy. Naštěstí byly vagónky s krytou střechou. Teda
kromě několika málo míst. Po posílení v restauraci
Soutok následovala plavba lodí Král Jiří zpět do Poděbrad, a to i skrz zdymadlo do přístaviště. Cestou bylo
možné vidět v akci i policejní plavidla, protože zrovna
probíhala zajímavá výstavní akce s názvem Lodě na
Labi. Odpočinková a regenerační fáze výletu proběhla
v útulném akvaparku v Kolíně.

Škoda Auto pomáhá
Hned dva hrdlořezské spolky letos získaly dotace na
své projekty v rámci grantového programu Tady jsem
doma, který vypsala Škoda Auto.
TJ Hrdlořezy Důl na nákup stolu na ping-pong, který
bude volně přístupný ve sportovním areálu.
SDH Hrdlořezy na zakoupení dvou sad sportovních
hadic na požární útok. Jedna sada je pro družstvo žen
a „starší“ družstvo mužů, druhá pro děti.

Zápis do školky
K zápisu do Mateřské školy Hrdlořezy pro školní rok
2014/15 přihlásili rodiče 16 dětí. 10 bylo přijato
(všichni z Hrdlořez) a 6 nepřijato. Kapacita školky
bude opět zcela naplněna.

Obec Hrdlořezy je na Facebooku
Od května mají Hrdlořezy stránky i na této sociální síti.
Facebook je rozsáhlý společenský webový systém
sloužící ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat a zábavě. Stránky doposud získaly 13
krát like, přidejte se i vy!

Poděkování za podporu
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem za příspěvky
při dubnovém sběru starého papíru a železa. Příští rok
na jaře plánujeme sběr zopakovat.

 Investiční dozor a koordinátora BOZP – firmu MB INVEST
 Harmonogram výstavby Modernizace místní komunikace
 Uzavřít smlouvu se společností Anitas na vypracování dokumentace pro
územní řízení na vybudování parkoviště u domu služeb
 Záměr prodeje 2 stavebních a 2 rekreačních pozemků v části Důl
 Smlouvu s nájemcem sportovního areálu, upravená dle nového Občanského zákoníku
 Návrh Strategického plánu obce na období 2014-20
 Odměny pro pracovníky Mateřské školy Hrdlořezy
 Uzavřít smlouvu s J. Kostrounem na přístřešek na tribunu
 Umístit svítidlo veřejného osvětlení do sportovního areálu
 Nákup silničního značení

Zveme vás
4. července – Difur Band
Zábava na začátku prázdnin ve sportovním areálu od
19 hodin. Vstup zdarma.

5. července – Fotbalový turnaj
Důl – sportoviště, další organizační informace u pana
Práška: telefon 607 120 385. Začátek v 8 30 hodin.
Fanoušci vítáni.

11. července – Rally Bohemia

červen:
Horyna Miroslav
Havlová Hana

Shake down se uskuteční opět v části Důl, v úseku od
Středního do Zadního Dolu.
Uzavírka dotčených komunikací v obci bude od 9:00
do 14:00 hodin.
Trať bude organizátory zabezpečena dle přísných
bezpečnostních pravidel. Fanouškům přejeme krásné
zážitky, a těm které rally neokouzlila, velice děkujeme za toleranci při dopravních omezeních.

Mateřská škola letos pořádala Školu v přírodě

Pokud se chcete setkat a neformálně popovídat se zástupci vedení obce o problémech i námětech na zlepšení nebo se dozvědět více o připravovaných věcech,
pak máte možnost. Sportoviště Důl od 17 a sportovní
areál od 17 45 hodin.

Společenská kronika obce
duben:
Pokorná Zlatěna
Kašpar Přemysl
Beneš František
Mareš Jan
Lochman Vratislav

květen:
Fléglová Hana
Česák Václav
Lukeš Václav
Košulič Jiří

V období od 26. 5. do 30. 5. 2014 MŠ uskutečnila mimoškolní akci „Školu
v přírodě“ v Provodíně u Jestřebí. Školy v přírodě se účastnilo 20 dětí, od nejmenších až po předškoláky a všichni zaměstnanci MŠ.
Mimoškolní akce byla součástí výchovně vzdělávacího procesu mateřské
školy. Téma akce měl název „Čtyřlístek“ - Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa protože právě tyto legendární postavičky mají své muzeum v Třeskoprskách –
v Doksech, kde se děti měly možnost se všemi setkat.
Ubytovaní jsme byli v chatě Sport a stravování jsme měli zajištěné z místní
mateřské školy, kde o nás bylo velmi dobře postaráno.
Celý týden jsme trávili v přírodě a seznamovali se s okolím. V úterý a ve čtvrtek
jsme jeli vlakem do Doks, kde jsme si prozkoumali pláž Máchova jezera, včetně
průlezek a navštívili muzeum Čtyřlístek. Každý si během týdne vyrobil masku
postavičky ze Čtyřlístku a vymaloval svoje tričko. Závěrečný večer jsme společně ukončili maškarním karnevalem, kde se děti předvedly ve vyrobených maskách a na závěr byli všichni odměněni diplomem a medailí.
I přes nepříznivé počasí, které nám někdy nepřálo, jsme si společně užili krásný
týden v přírodě spojený se zajímavými výlety.
V pátek jsme se všichni v pořádku a hlavně s plno zážitky vrátili domů a doufáme, že tento příjemný týden s našimi šikovnými dětmi nebyl poslední a budeme se moci těšit někdy opět na další uskutečnění akce „Školy v přírodě“.
Kolektiv z mateřské školy

23. července – Setkání s občany

23. srpna – Stanování s dětmi
Kdo má chuť zažít trochu dobrodružství může přijít
na víkendové stanování s tatínky. Po celý den bude
připravena zábava a hry pro děti, výlet a večer opékání vuřtů a nocování ve stanu. Přesné informace budou k dispozici ve sportovním areálu obce.

30. srpna – Hurá do školy
Tradiční rozloučení s prázdninovým časem ve sportovním areálu od 16 hodin. Připraveny budou novinky!!!

13. září – Tenisový turnaj
Smíšená čtyřhra. Přihlášky předem ve sportovním
areálu. Počet párů je omezen.

Den dětí na Dole
Opět velká účast. 31. května zavítalo na sportoviště
téměř 120 dětí se svým doprovodem. Připravena byla
spousta her a zábavy. Největší senzací byl nafukovací
hrad.

Sběr malého elektrického odpadu
Každý občan má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, baterie
nebo discman na obecní úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené nádoby.

Výsledky hasičů

Raketomodelářství

Jablonec nad Nisou: Jablonecká hala Mladých hasičů v běhu na 60 metrů;
mladší chlapci: 6. Tomáš Bělský, 22. Matěj Špringl, 23. Simeon Trajkovski,
25. Jan Bělský, 34. Martin Kunst, 43. Ladislav Štěpánek; starší chlapci: 35.
Jan Špringl, 70. Tomáš Hofmann;
Jablonec nad Nisou: Jablonecká hala v běhu na 100 metrů překážek; ženy: 63.
Martina Jenková (20,94); muži: 121. Filip Dobeš (20,25), 213. Michal Čermák;
Nová Ves u Bakova: Memoriál Josefa Průška – požární útok; mladší děti: 1.
místo; muži: 9. místo
Jaroměř: Hřibojedská stovka; mladší dorostenky: 4. Lucie Čermáková; muži:
6. Michal Čermák
Jaroměř: Hřibojedská šedesátka; přípravka: 14. Isabel Trajkovski; mladší
chlapci: 6. Tomáš Bělský, 11. Simeon Trajkovski, 16. Ladislav Štěpánek, 29.
Elias Trajkovski, 31. Michal Horyna; starší chlapci: 46. Adam Horyna;
Dlouhá Lhota: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 2. místo; muži:
21. místo
Praha: O pohár Hasičské vzájemné pojišťovny – 100 m s překážkami; muži:
34. Michal Čermák; střední dorostenky: 14. Lucie Čermáková
Březno: Okresní soutěž - 100m s překážkami; muži: 1. Michal Čermák; ženy:
6. Lucie Čermáková
Chotětov: Plamen - požární útok CTIF; mladší děti: 4. místo; starší děti: 6.
místo; Plamen - požární útok; mladší děti: 1. místo; starší děti: 5. místo;
Vinec: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 11. místo; starší děti:
5. místo; muži: 10. místo (29,87 s)
Březovice: Memoriál Jaroslava Husičky – požární útok; muži B: 6. místo
(29,42 s)

Letošní výsledky juniora Václava Krůty.
Krupka: závod ze seriálu Mistrovství ČR
1. místo v kategorii S6A (streamer) junior
2. místo v kategorii S9A (virník) junior
2. místo v kategorii S4A (raketoplán) junior

Celkové výsledky celoroční hry Plamen – 2013/14
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1
3
4
6
2
7
8
5
10
13
12
13
11
13
9
13
13

Celkový součet

Požární útok

Hrdlořezy
Dlouhá Lhota
Kosořice A
Bojetice
Plazy
Skalsko
Senčice
Chudíř
Kosmonosy
Kosořice B
Chotětov A
Košátky
Chotětov B
Klášter
Sudovo Hlavno
Bakov nad Jiz.
Nová Ves

9
24
26
27
28
31
51
53
58
67
69
81
82
82
89
97
104

1
2
3
4
5
6
7
8

Plazy
Břehy
Bojetice
Kosmonosy
Hrdlořezy
Chotětov
Chudíř
Sudovo Hlavno

2
4
6
7
3
9
5
1

3
6
2
1
5
4
7
8

2
1
7
3
5
4
6
8

2
3
1
8
4
7
5
6

3
2
5
1
6
7
4
8

3
1
2
4
6
7
5
8

0
0
0
0
0
0
15
20

15
17
23
24
29
38
47
59

Hrdlořezy vítězně
Mladší děti obhájily titul z loňska a
zvítězily i v letošním ročníku hry
PLAMEN. Starší se rovněž zařadily
mezi špičku a nakonec byly na vynikajícím 5. místě.

Boleslavský pohár 2014
Průběžné pořadí: mladší děti 8. místo, starší děti 8. místo, muži 19. místo

Sportovní liga základních škol v Mladé Boleslavi
Vybíjená Přehazovaná

Stolní
tenis

Bruslení Vybíjená II. Brämball Frisbee Florbal Body

Celkové
pořadí

4. ZŠ

15

8

6

15

6

15

15

8

88

1.

3. ZŠ

7

7

15

10

15

10

10

10

84

2.

4

10

8

8

6

7

7

50

3.

8

15

49

4.

8. ZŠ
ZŠ Debř

6

6

7

7

5. ZŠ

8

15

10

8

41

5.

2. ZŠ

10

10

8

4

5

37

6.

1. ZŠ

5

5

7

5

28

7.

6

Tenisový turnaj
Smíšená čtyřhra se uskutečnila 7. června. Na medailové pozice se probojovali
1. Holíková, Holík
2. Benešová, Fajman
3. Kejmarová, Hejl

Hokejbal
Koncem května se hrál zápas, při kterém změřili své
síly mladší se staršími. Mladí tentokrát zvítězili.
Vždyť dokázali vstřelit 9 gólů! Starší skórovali jen
šestkrát.

Tenisová liga žen

Starší kategorie

Pož. všestrannost

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SDH

Celkové pořadí

Mladší kategorie

Krupka: WorldKnaufInsulation cup
1. místo v kategorii S6A (streamer) junior
2. místo v kategorii S9A (virník) junior
3. místo v kategorii S4A (raketoplán) junior
3. místo v S9A v celkovém hodnocení.

Začátkem května odstartoval již 5. ročník ALPINE
PRO Tenisové ligy žen. Hrdlořezy mají zastoupení
jak v kategorii singl, tak i debl.

Tenisová liga mužů
Letos se nehraje žádná hrdlořezská tenisová liga.

Žáci z Debře postupují dále a dále
Atraktivní celorepublikový pohybový program pro
žáky základních škol zahrnuje Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Diana Foersterová si zajitila
svými výkony postup až do republikového finále!
Okresní kolo: Mladá Boleslav – 24. dubna 2014
Dívky: ročník 2003 – Veronika Šprojcarová 1. místo;
ročník 2002 – Diana Foersterová 1. místo, Martina
Jedlánková 2. místo; ročník 2001 – Veronika Zouharová 12. místo; ročník 2000 – Aneta Rendlová 4.
místo
Chlapci: ročník 2004 – Tomáš Machačík 2. místo,
Pavel Kopecký 3. místo; ročník 2003 – Matěj Špringl
1. místo, Simeon Trajkovski 2. místo; ročník 2002 –
Daniel Balicz 2. místo; ročník 2000 – Michal Kunst –
16. místo; ročník 1999 – Petr Foerster – 13. místo
Krajské kolo: Čáslav – 28. května 2014
Dívky: ročník 2003 – Veronika Šprojcarová 2. místo;
ročník 2002 – Diana Foersterová 1. místo a postup na
republikové finále, Martina Jedlánková 12. místo
Chlapci: ročník 2004 – Tomáš Machačík 7. místo;
ročník 2003 – Matěj Špringl 3. místo, Simeon Trajkovski 7. místo; ročník 2002 – Daniel Balicz 10. místo
Výtisk zdarma
Vydává OÚ Hrdlořezy
2/2014, 270 výtisků
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Co se zdařilo z volebního programu pro období 2010-14?
Konkrétní program pro obec Hrdlořezy byl představen v roce 2010 před volbami. Ve volbách získal většinovou podporu hlasujících a
stal se základním východiskem pro práci nových zastupitelů. Po letech je možné porovnat.

Rozvoj obce
Zpracovat projekt na získání dotace na vybudování a provozování mateřské školky v Hrdlořezích.
 Mateřská škola Hrdlořezy zahájila provoz v záři 2013.
Kanalizace – pokračovat v aktivitách směřujících k výstavbě, avšak s ekonomicky únosnou mírou spoluúčasti.
 Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí dle nových právních předpisů. Dokumentace je nově rozdělena na dvě
oddělené samostatné etapy (Důl, horní část obce), aby byla větší šance na získání dotace. Zatím nebyly vypsané dotační
tituly, aby byl požadovaný podíl zadlužení obce únosný.
Připravovat potřebné projekty pro rozvoj obce.
 Byla dokončena změna územního plánu obce.
Dům služeb – vybudovat u něho parkoviště a sklad. Zateplit budovu s novou fasádou a střechou.
 Sklad je již v provozu. Zpevněná parkovací plocha bude na podzim. Na zateplení, novou fasádu a střechu byl zpracován
dotační projekt. Výsledek by měl být znám v následujících měsících.
Postupné budování areálu Důl.
 Je vydáno stavební povolení na budovu a víceúčelovou sportovní plochu. Zároveň zpracován dotační projekt na výstavbu.
Výsledek dotačního řízení by měl být znám do konce letošních prázdnin.
Hasičská dráha ve sportovním areálu obce.
 Dle vyjádření ČEZu nelze kvůli bezpečnosti umístit tuto dráhu do prostor s vedením vysokého napětí.
Zastřešení a zpevnění plochy tribuny u tenisových kurtů.
 Plocha je zpevněna zámkovou dlažbou. Zastřešení bude dokončeno na podzim.
Zpevnění parkovacích ploch pevným povrchem.
 V Břízkách splněno. U sportovního areálu a sportoviště na Dole nesplněno.
Prodat stavební pozemky v části Důl.
 Prodej pozemků je vyhlášen obálkovou metodou. Výsledek bude znám koncem července.
Připravovat projekty k čerpání investic z různých fondů.
 V tomto období bylo zpracováno 19 dotačních žádostí (6 podpořeno, u 3 ještě nejsou známy výsledky).

Infrastruktura
Opravy místních komunikací: za sportovištěm na Dole, k Marešům a Pácaltům, k Palečkovým, Za Humny, do Zadního Dolu.
 Za sportovištěm na Dole – opraven silniční můstek, cesta bude dokončena na podzim. K Marešům a Pácaltům neopraveno,
protože se řeší majetko-právní vztahy. K Palečkovým opraveno. Za Humny opraveno - financováno majiteli soukromé
komunikace a vlastníky okolních nemovitostí. Do Zadního Dolu byla silnice opravena, navíc i spojovací úsek do horní části
obce - financováno z prostředků od pořadatele Rally Bohemia. Opravena byla i přístupová cesta do ulice Stodolní. Po dlouhých jednáních s Krajským úřadem opravena i otevřena v roce 2012 státní silnice III/0386 spojující Debř a Hrdlořezy.
Opravit přístup k domům pod autobusovou zastávkou.
 Provedeno v letošním roce.
Dokončit výstavbu chodníku a veřejného osvětlení i v úseku od Rozrtženky k Akumě.
 Realizováno v roce 2012, obecní rozpočet to vůbec nezatížilo. Plně financováno z peněz Evropské unie.
Vybudovat chodník od Procházků k přechodu.
 Dosud nesplněno.
Opravit mostky – přístup k nemovitostem pana Šikala a Kročka.
 Opraveno.
Digitalizace sítě místního veřejného rozhlasu.
 Nový digitální systém uveden do provozu v roce 2013.
Pokračovat v projektu Greenway Jizera – cyklostezka.
 Pokračuje se v přípravných aktivitách, a to na úseku spojující Mladou Boleslav a Mnichovo Hradiště.
Ve spolupráci s Policií ČR aplikovat řešení, která zvýší bezpečnost.
 Provedeny nástřiky bezpečnostních značek na silnici a obnova dopravního značení. Bude přemístěna autobusová zastávka
U Fišerů.

Ekologie a odpady
Vodoteče – zpracování projektové dokumentace.
 Zpracována, hledají se vhodné dotační tituly na realizaci záměru.
Efektivně hospodařit s lesy v majetku obce.
 Pravidelné probírky provádějí občané po dohodě s lesním hospodářem.
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Vyčistit prameny na Dole.
 Prameny vyčištěny, na Předním Dole zrekonstruován a zastřešen.
Do sběru nebezpečného odpadu zahrnout i staré pneumatiky z osobních vozidel.
 Zavedeno a funguje od roku 2010.
Rozšíření kontejnerů o nové komodity na třídění odpadu z domácností.
 Rozšířeno o bioodpad, textil, drobný elektroodpad. Navýšeny kontejnery na tetrapak, plasty, sklo.
Úprava míst na tříděný odpad – zpevnění podlahy a zastřešení.
 Zpevněná podlaha u všech sběrných míst v obci. Probíhá postupné zastřešování, dosud zastřešena dvě místa, třetí je v přípravné fázi.
Zabezpečovat odvoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu a pravidelná otevření velkokapacitních kontejnerů pro odpad
občanů obce.
 Odvoz komunálního a tříděného odpadu probíhá týdně, nebezpečný odpad a kontejnery jsou dvakrát ročně.

Kultura, sport, zájmová činnost
Podporovat a organizovat kulturní, společenské a sportovní aktivity v obci.
 Den dětí, mikulášská, maškarní, drakiáda, bruslení na stationu, tenisový turnaj v hale, turnaj ve stolním tenise, hokejbalový
turnaj, tenisová liga, plesy, tenisové turnaje, fotbalové turnaje, Hurá do školy, divadelní představení, zábavy, pálení čarodějnic, …
Podporovat využívání sálu obecního úřadu.
 Sál slouží k cvičení aerobicu, jógy, maškarním merendám, stolnímu tenisu, …
Podporovat spolky (TJ, SDH, včelaře) a činnost dětí a mládeže ve volném čase.
 Je finanční podpora pro činnost spolků z rozpočtu obce, volně přístupné sportovní plochy a herní prvky.

Sociální oblast a školství
Podporovat aktivity Sboru pro občanské záležitosti.
 Vítání občánků, prvňáčků, významná životní jubilea občanů, …
Organizování humanitárních sbírek.
 Sbírky pro Diakonii Broumov.

Opravy a údržba
Opravy a údržba obecního majetku.
 Pozemní komunikace, chodníky, dům služeb, obecní úřad, mateřská škola, hřiště, dětské koutky, …
Změna způsobu zimní údržby.
 V roce 2011 odsouhlasen plán zimní údržby. Solení komunikací je jen v přesně určených úsecích.
Zpracovat projekt na nákup techniky pro pracovní četu z dotací.
 Zpracován dotační projekt na nákup univerzálního „zametacího“ stroje. Výsledek, zda byla dotace udělena, bude znám do
konce prázdnin.
Pečovat o historické památky.
 Opraven hodinový stroj v kapličce.
Do drobné údržby zapojit občany, zejména v době prázdnin.
 Do údržby jsou v době prázdnin zapojení brigádníci. Do údržby zeleně jsou od letošního roku zapojené spolky a nájemce
sportovního areálu (lokality – náves, sportoviště Důl, sportovní areál).

Práce zastupitelstva a obecního úřadu
Zachovat formu neformálního setkávání s občany.
 Každoroční neformální setkání se starostou, a to na Dole a ve sportovním areálu.
Možnost občanů vyjadřovat se ke správě a dění v obci.
 Veřejná zasedání, kde je možnost vyjádřit se ke každému projednávanému bodu. Součástí je i všeobecná diskuse.
Využívat moderní informační technologie.
 Digitalizován veřejný rozhlas. Možnost automatického odesílání e-mailů z webu obce o plánovaných akcích přihlášeným
uživatelům. Založen a spravován profil obce na Facebooku.
Aktualizovat Místní program obnovy vesnice a Strategický plán obce pro období 2010-14.
 Provedeno. Zpracovává se návrh pro další období 2014-20.
Aktualizovat webové stránky obce.
 Stránky jsou pravidelně aktualizovány pracovníky úřadu a externím spolupracovníkem.
Pokračovat ve vydávání Hrdlořezského čtvrtletníku.
 Čtvrtletník je vydáván pravidelně s informacemi o dění v obci.
Zveřejňování informací z veřejných zasedání na internetových stránkách obce.
 Zveřejňováno v rubrice Aktuality.

