HRDLOŘEZSKÝ ČTVRTLETNÍK
Ročník 2014, číslo 3
Vážení čtenáři,
nedávno začaly prázdniny, ale už je zase po nich. Děti si už zase pomalu zvykly
na školní režim a před námi je poslední čtvrtina roku 2014.

Jednání zastupitelstva dne 16. 7. 2014
Přítomni: Foerster, Folprechtová, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek,
Omluven: Ulmannová

www.obechrdlorezy.cz

Volby do obecního zastupitelstva
V druhém říjnovém víkendu se konají volby do
zastupitelstva obce, které rozhodnou, kdo povede obec v dalších čtyřech letech. Hlasování se
koná v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. Volební
místnost je v budově obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Udělena dotace ve výši 90 % z OPŽP na zateplení domu služeb
 Uspořádána letní zábava
 Vyčištěna, natřena a zprovozněna požární nádrž – provedli členové SDH
 Prováděny opravy komunikací a objektů v majetku obce
 Projekt parkoviště u domu služeb – vypsáno řízení stavebním úřadem
 Projekt přesun autobusové zastávky – vypsáno řízení stavebním úřadem

Bude se opravovat dům služeb

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Volby do zastupitelstva pro období 2014-18 ve dnech 10.-11. října, zastupitelstvo bude mít 9 členů
 Jeden volební obvod pro volby do zastupitelstva
 Rozpočtové opatření č. 5
 Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí odděleného z pozemku č. par
1246/18 (7 m2), žádost podal ČEZ Distribuce a.s.
 Uzavřít smlouvu s firmou LKAdvisory na zajištění projektového, finančního a organizačního řízení a zpracování dokumentace k projektu „Modernizace místní komunikace obce Hrdlořezy“
 Uzavřít smlouvu o poskytnutí součinnosti s dotačním managementem po
dobu udržitelnosti akce „Hrdlořezy, dům služeb – zlepšení tepelnětechnických parametrů obvodových konstrukcí“
 Nákup jednoho kusu knihy Česká republika, města a obce České republiky
 Výměnu elektroměrového rozvaděče u domu služeb
 Zhotovení elektrické přípojky na vánoční strom u garáží v části Důl

Letos již po jedenácté byli nejlepší žáci a studenti z jednotlivých základních a středních škol
v Mladé Boleslavi na konci školního roku odměněni. Za vynikající výsledky převzali koncem června ve Sboru českých bratří ceny i žáci
debřské základní školy: Diana Foersterová a
Jakub Riedl.

Jednání zastupitelstva dne 22. 9. 2014

Dne 25. 10. 2013 od 8.00 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.

Přítomni: Folprechtová, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek, Ulmannová
Omluveni: Foerster, Kuchař
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Zahájena modernizace místní komunikace na návsi, první etapa je již ukončena – položen asfaltový povrch, druhá etapa – probíhá úprava podloží
 Materiál ze starého povrchu a podloží je využíván k opravám ostatních
místních komunikací v obci
 Uzavřena nová pojistka na nemovitosti v majetku obce
 Uzavřena nová dvouletá smlouva o sdružených dodávkách elektřiny do
odběrných míst obce, předpokládaná úspora 40 000 Kč/rok
 Uzavřena smlouva na výběrové řízení a realizační management k projektu
na nákup zametacího stroje; výběrové řízení již bylo vypsáno
 Dotace na zateplení domu služeb byla udělena z OPŽP dvakrát, jak ve výzvě 50, tak i 60; ve výzvě 50 jsou výhodnější finanční podmínky pro obec,
proto se bude realizovat z této výzvy
 Projekt na přesunutí autobusové zastávky je stále ve fázi schvalování - stavebním úřadem a odborem dopravy
 Hasiči vybudovali svépomocí dřevěné patro v hasičárně
 Provedena kontrola přenesené působnosti Obecního úřadu Hrdlořezy

Dopadlo to výborně. Projekt obce Hrdlořezy na
zateplení domu služeb získal podporu a dotaci
ve výši 1 milionu korun z Operačního programu
životního prostředí. Samotná akce se bude realizovat až v první polovině příštího roku.

Veřejné ocenění těch nejlepších

Kominík v obci
Čištění komínů se uskuteční 18. října. Pokud si
ho chcete nechat vyčistit, tak se v předstihu objednejte v kanceláři obecního úřadu během
úředních hodin.
Kominík bude chodit podle seznamu nahlášených. Nejdříve projde Důl, pak zbytek obce.

Otevření kontejnerů

Odvoz nebezpečného odpadu
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. 10.: 10-11, a 16-17 hod
středa 15. 10.: 16-17 hod
pátek 17. 10.: 10-11, a 16-17 hod
na Dole u garáží
středa 15. 10.: 16-18 hod
Nebezpečný odpad nepatří do kontejnerů obce!!!

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtové opatření č. 6
 Způsob financování vozu na snížení pracnosti – podíl obce ve výši 10 %
hradit přímo z rozpočtu obce
 Vypsání výzvy na zpracovatele změny územního plánu obce
 Projednat znovu prodej pozemku pod váhou na návsi (žádost podal J. Černý ml.) až 30.6. 2015, pokud pan Černý do té doby opraví váhu tak, aby
splňovala všechny platné zákonné předpisy (normy ČSN, bezpečnostní
pravidla, kalibrace, ...) a byla provozuschopná
 Uzavřít dodatek o dopravní obslužnosti se společností Transcentrum
 Uzavřít dodatek o dopravní obslužnosti se společností Dopravní podnik
Mladá Boleslav
 Bezúplatný převod pozemku pod silnicí III/2764 (16 855 m2) mezi Čisteckou křižovatkou a Bítouchovem na Středočeský kraj
 Uzavřít smlouvy s panem Kostrounem na zábradlí kolem parkoviště a
ukotvení svodidel u obecního úřadu
 Finanční podporu Klubu přátel železnic Českého ráje na oslavu 150 let tratě Turnov – Kralupy, která se uskuteční 26. a 27. 9. 2015, zastávka parního
vlaku bude i ve stanici Debř
 Rámcovou smlouvu se společností L. Hainz s.r.o. na servis věžních hodin
 Opakovaný záměr prodeje 2 stavebních a 2 rekreačních pozemků v části
Důl; propagaci prodeje v lokálních médiích
 Strategický plán obce
 Účast v dotačním titulu SFDI s projektem „Přemístění autobusové zastávky
U Fišerů“
 Účast v dotačním titulu FROM s projektem „Výstavba chodníků na návsi“
 Souhlas vlastníka pozemků s členstvím v honebním společenstvu Bítouchov – Bradlec
 Bezplatný převod pozemků č. par. 976/1, 977/2, 977/15 od Středočeského
kraje

Kandidátní listiny pro volbu do zastupitelstva obce
Kandidátku podal pouze jediný subjekt – Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana
poř.číslo
příjmení, jméno, tituly
1 Hejl Petr
2 Prášek Tomáš
3 Hanus Roman, Ing.
4 Hladík Jiří
5 Kroupa Michal
6 Foerster Petr
7 Ulmanová Dana
8 Kuchař Petr
9 Bezděková Eliška

věk
51
49
38
47
42
40
51
36
25

polit. přísl.
ODS
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

povolání
zaměstnanec
soukromý podnikatel
zaměstnanec
soukromý podnikatel
zaměstnanec
zaměstnanec
soukromá podnikatelka
zaměstnanec
studentka

Nová silnice v historickém jádru
Projekt „Modernizace místní komunikace obce Hrdlořezy“ řeší modernizaci
páteřní místní komunikace v centrální části obce o celkové délce 471 m, která
obsluhuje smíšenou zástavbu s více než 20-ti provozovnami drobných podnikatelů. Komunikace se přímo napojuje na komunikaci II/0386 Hrdlořezy - Debř,
jejíž rekonstrukce byla financována z ROP SČ. Řešená místní komunikace je v
téměř havarijním stavu, povrch je značně poškozen a podkladní vrstvy nedostatečné. Projekt zahrnuje nové podkladní vrstvy, položení nového svrchního asfaltového krytu vozovky, odvodnění komunikace a nové dopravní značení.

Víkendové stanování s dětmi
Srpnové stanování ve sportovním areálu bylo
opět pro 18 dětí plné překvapení a zážitků. Byly
připraveny soutěže. A to nejen zábavné, ale i
poučné. Překvapením pro všechny bylo setkání
s vodníkem a s Karkulkou. Následovala dětská
diskotéka, která byla až do večeře. Hrdinové se
mohli předvést při stezce odvahy. Do stanů se
uléhalo postupně. Poslední děti ve 23 hodin!

Kdy budou prázdniny?
Podzimní: 27. a 29. října 2014
Vánoční: 22. prosince 2014 až 2. ledna 2015
Pololetní: 30. ledna 2015
Jarní: 9. až 15. února 2015
Velikonoční: 2. a 3. dubna 2015
Letní: 1. července až 31. srpna 2015

Školka připojena ke škole
Mateřská škola Debř patří organizačně od letošního školního roku pod Masarykovu základní školu v Debři. Základní školu nyní navštěvuje 164 žáků a školku 44 dětí. Do první třídy základní školy letos nastoupilo 24 žáků.

Hurá do školy!
Rozloučení s létem bylo s kouzelnickým vystoupením. Děti byly z čarování nadšené, ale
ani narychlo postavený stan nepomohl, a představení se kvůli dešti a studenému větru nestihlo úplně celé. V budově však zábava pro děti
pokračovala - malování obličejů, tvarování balónků, soutěže.
Celá akce proběhla za finanční podpory od pořadatele Rally Bohemia.

Prodej domácích slepiček
2. října bude u kapličky od 15 25 prodej slepiček snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý, bílý. Stáří 15 – 20 týdnů. Cena 149 – 185
Kč. Vše z domácího chovu. Zároveň se budou
vykupovat králičí kožky. Případné bližší informace na telefonu 601 576 270.

Obec prodává stavební pozemky
Obec Hrdlořezy opakovaně 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.

Svoz bioodpadu
Poslední letošní svoz bioodpadu se v obci uskuteční v pátek 28. listopadu.

Společenská kronika obce
červenec:
Šindelář Stanislav
Waziri Toryaly
Lebedová Lenka
Klavíková Božena
Hanzlík Jaroslav
Polák Ján
Horsáková Danuše
Potrošovský Rudolf
Jíra Josef

srpen:
Dvořáková Olga
Kovář František
Jíra Josef st.
Dlouhá Milada

září:
Landa Zdeněk
Kočí Josef
Franěk Josef
Horsák Oldřich
Kopalová Jana

Členky SPOZ chodí poblahopřát jubilantům v den
jejich narozenin, a to nejprve v 60 letech a poté
vždy za 5 let. Každý rok se chodí až od 80 let!

Pomozte s doplněním obecní kroniky
Vážení spoluobčané, jmenuji se Božena Klavíková a na návrh zastupitelstva
dělám od letošního roku místní kronikářku. Tedy zapisuji všechny důležité
události ze života v obci Hrdlořezy. Ať již se jedná o kulturu, sport, zájmovou činnost, hospodářskou situaci či jiné další zajímavosti.
Navazuji tak na zápisy paní Dlouhé a doufám, že i já zhodnotím události tak,
aby i následující generace měly přehled o našem současném životě, co nás
potkávalo a čím jsme žili.
Nejsem starousedlík, pocházím z jižních Čech a bydlíme zde devatenáct let v
domku na předním Dole, blízko železnice. Začínám psát kroniku místa, kde
většina z vás žije od narození a žili zde i vaši předkové. A tak mám k vám
prosbu. Máte-li pocit, že znáte nějaké ověřené zajímavé události a děje vztahující se k místům naší obce nebo blízkého okolí a které by bylo dobré předat
budoucnosti, prosím dejte vědět. Mohou být smutné i veselé, mohly se stát
přímo vám nebo vašim předkům, jsou něčím vyjímečné, či nejsou tak ve známosti. Ale mohly by obohatit vědomosti žijící společnosti po nás a lépe odrazit náš současný všední život . Mohly by to být i zajímavé, neopakovatelné
fotografie vážící se k nějaké již neexistující budově nebo pojmenovatelným
lidem.
Způsob předání může být písemně s vaší adresou přímo na Obecní úřad Hrdlořezy nebo elektronicky na e-mailovou adresu klavikovab@seznam.cz. Popis
může být neupravený, zachycený tak, jak vzpomínáte. Já to již upravím. Pokud by byly fotografie, prosím dát do obálky se stručným popisem a také
s adresou. Vrátím po okopírování bez poškození.
Nemusíte spěchat, prosím popřemýšlejte, třeba se vám časem vynoří vyprávění
dědečka, či babičky a vyjeví se na světlo dávno odžité skutečné příběhy.
S nadějí vám všem předem děkuji a přeji krásné časy.

Zveme vás
18. října – Drakiáda
Sraz s draky v 15 hodin ve sportovním areálu
obce. Pak se vypustí. Občerstvení a odměny
budou.

26. října – Tajný výlet do okolí
Podzimní výlet za poznáním a zábavou. Odjezd v 9 hodin od kapličky. Nezapomeňte na
plavky!

29. listopadu – Vánoční strom
Společné rozsvícení vánočního stromu v parku
za kapličkou od 17 hodin. Při setkání budou
k dispozici teplé nápoje.

Listopad – Výlet do Polska
Baráčníci, pokud bude zájem, připraví výlet
„za vánočními nákupy“.

6. prosince – Mikulášská nadílka
Mikuláš se svojí družinou se zastaví pozdravit
děti ve sportovním areálu. Příjezd se očekává
v 16:30 hodin.

Akce ve škole v Debři
3. – 4. října – Burza sportovních potřeb a zimního oblečení
8. října – Jablková pouť a bramborové posvícení
26. listopadu – Adventní tvůrčí dílna
18. prosince – Vánoční akademie
Představení od 16 a od 18 hodin.

Přivítání prvňáků
1. září proběhlo na obecním úřadě slavnostní
přivítání prvňáčků. Po krátkém projevu starosty obce obdrželi žáci dárkové balíčky se školními potřebami. Na závěr se všichni podepsali
do kroniky.
Svou cestu za vzděláním zahájili 1. září:
Hanusová Michaela
Maršálková Eliška
Bajerová Kateřina
Štěpánková Nella
Fléglová Patricie
Vomáčková Lucie
Novotná Karolína
Palečková Nikol
Pokorná Nikol
Hofmann David
Šimek Jakub
Matějka Ondřej
Weigl Viktor
Z 13 hrdlořezských prvňáčků jich 9 navštěvuje
základní školu v Debři.

Výsledky hasičů

Raketomodelářství

Nymburk: Krajská soutěž v běhu na 100 metrů překážek; ženy: 8. Lucie Čermáková (19,70); muži: 34. Filip Dobeš (19,80);
Mladá Boleslav: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 2. místo
(32,15); starší děti: 2. místo (30,76); muži: 10. místo (29,81)
Brno: Mistrovství České republiky – soutěž staršího dorostu v požárním sportu: Michal Čermák - běh na 100 m s překážkami: 9. místo (18,70), dvojboj – 4.
místo (16,42), celkové pořadí 7. místo
Sukorady: Boleslavský pohár – požární útok; muži: 8. místo (26,62)
Bakov nad Jizerou: požární útok; muži: 3. místo ; netradiční hasičský závod;
muži: 5. místo
Petkovy: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 2. místo (32,16);
starší děti: 4. místo (37,50); muži: 10. místo (25,94)
Březno: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 16. místo (39,51);
starší děti: 3. místo (26,63); muži: 8. místo (28,35)
Kosořice: Boleslavský pohár – požární útok; mladší děti: 1. místo (27,89);
starší děti: 5. místo (64,00); muži: 7. místo (24,63)
Bítouchov: požární útok: mladší děti: 1. místo (20,72); starší děti: 2. místo
(32,05); muži A: 4. místo (20,89); muži B: 7. místo (29,44); „Bítouchovské
nasávání z podzemní kádě“: muži A: 2. místo (42,12);muži B: 5. místo (50,27)

Výsledky Václava Krůty.

Přepište fotbalové dějiny …
Pozvednout vítězný pohár letošního ročníku fotbalového turnaje Na Dole si
tentokrát vychutnali borci z Hrdlořez, kteří tuto sezónu dokázali zúročit svou
šikovnost a pravidelný trénink.
Mužstvo svým výkonem dokázalo, že celková pohoda a souhra týmu je nejlepší cestou k úspěchu. Velké světlo do tohoto turnaje přinesl právem Jakub
Folprecht, který byl v závěrečném ceremoniálu vyhlášen nejlepším brankářem.
Zasloužené dík však patří celému týmu (trenér Beneš, Borovička, Slabý,
Waziri, Bašus, Rakušan, Málek, Kardoš, Košek, Frančík, Folprecht, Martínek).
Vyhlášení turnaje si vzal tentokrát pod svá křídla starosta obce Hrdlořez pan
Petr Hejl.
Příznivé počasí, místo kde se kvalitně občerstvit a nabrat nové síly, atmosféra a
celkové prostředí zaručovalo krásnou podívanou a příjemné zpestření sobotního dne.
Oslavy probíhaly za hlasitosti vítězných pokřiků plných emocí a prožitků,
proudem teklo šampaňské a teče dodnes…. Hoši, děkujeme!!!

Letovice: World cup 2014
2. místo v kategorii S9A (virník)
2. – 3. místo v kategorii S4A (raketoplán)

Stolní tenis
Od poloviny července se ve sportovním areálu
rozšířila nabídka o další sport. Na zpevněné
místo se umístil stůl na stolní tenis, který je
všem volně přístupný po celý den.

Sportovní naděje na Julisce
Už popáté v řadě se sešli začátkem září žáci
českých a moravských škol ve finále soutěže
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV). V okresních a krajských kolech bojovalo o postup do pražského finále tisíce žáků. Na Julisce se sešlo celkem 650 dětí, mezi
nimi i Diana Foersterová. V kategorii dívky ročník 2002 - obsadila celkově po všech deseti
disciplínách 22. místo. Už ten, kdo se dokázal
vůbec na Julisku probojovat, vyhrál sám nad
sebou.

Boleslavský pohár 2014
Seriál soutěží v požárním útoku je již ukončen.
Organizátoři vyhlásili nejlepší týmy. Po loňském neobyčejném triumfu, mladších i starších
dětí, se Hrdlořezy ani letos neztratily. Mladší
děti obhájily 1. místo, starší vybojovaly 5. místo. Muži nakonec obsadili 11. místo.

Bruslení pro děti
Škola bruslení pro veřejnost na zimním stadionu v Mladé Boleslavi probíhá každé pondělí
od 16 do 17 hodin. Škola je určena pro děti ve
věku od 3 do 15 let. Výuku jednotlivých skupin vedou trenérky krasobruslení. Děti musí
mít s sebou brusle, helmu, rukavice a teplé oblečení. Cena lekce je 50 Kč. Není nutné se hlásit předem, stačí jenom přijít.

Pronájem školních sportovišť
Základní škola Debř nabízí možnost pronájmu
školního hřiště (umělý povrch – kopaná, házená, tenis, …) a školní tělocvičny. Více informací u ředitele školy – 724 760 659 nebo na
info@skoladebr.cz.

Provoz sportovního areálu

Vítězný tým! Více fotografií na Facebooku a internetových stránkách obce.

Od 1. října dochází ke změně otevírací doby.
Čtvrtek: 19,00 – 22,00
Pátek: 18,00 – 22,00
Sobota: 18,00 – 22,00
Neděle: 17,00 – 22,00
Kurty budou provozovány tak dlouho, jak to
jen počasí dovolí.
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