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Vážení spoluobčané,
čas plyne rychlostí blesku a rok 2015 se dostává ke svému konci. Zde bych rád
zbilancoval končící rok z pohledu rozvoje a života obce. Hned od jara se začalo se
zateplením domu služeb a s vytvořením parkoviště. Od začátku roku jsme se také
snažili navázat na úspěšný rok 2014 při získávání finančních prostředků
v dotačních titulech. Během celého roku se obec účastnila několika dotačních
titulů, ať již je vyhlásily evropské, státní nebo krajské instituce. Připravenost
projektů nám umožnila podání žádostí o podporu na následující projekty. Zkvalitnění nakládání s odpady, pořízením kontejnerů na tříděný a BIO odpad a pořízení
mobilního štěpkovače (OPŽP.) Na modernizaci dětských hřišť v obci (MMR). Na
výstavbu bezbariérové autobusové zastávky (SFDI). Na pořízení elektrocentrály a
přejezdů (Středočeský kraj). Podpora na všechny uvedené projekty dosáhla
2 000 000,- K., Spoluúčast na projektech byla financována z rozpočtu obce.
Myslím, že tyto projekty byly přínosné pro rozvoj naší obce. V roce 2016 bychom
rádi pokračovali ve snaze získávat další finanční podporu potřebnou pro rozvoj
našeho území. Chci poděkovat občanům za pochopení a trpělivost při realizaci
staveb a zároveň vyzvat občany k předkládání námětů na zlepšování.
Všem přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2016
hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak profesním životě.
Petr Hejl, starosta obce

Důležitý projekt - odkanalizování obce
Obec od června tohoto roku zahájila jednání s akciovou společností Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav (dále jen VaK) o možnosti odkanalizovat obec společně s ostatními obcemi. Nositel projektu a žadatelem o podporu bude VaK, který
již vypracoval projekt ,,Odkanalizování obcí v povodí Jizery“. Jedná se o skupinový projekt 12 obcí, který zejména řeší výstavbu splaškové kanalizace v obcích
v povodí řeky Jizery na území okresu Mladá Boleslav. VaK bude investorem celé
projektové části. Obce budou zajišťovat zpracování DÚR/DSP a budou spolufinancovat celý projekt.
V naší obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod. Do dešťové
kanalizace jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do místní
vodoteče nebo dochází k jejich zasakování. V sousední obci Debř, jejíž zástavba
navazuje na zástavbu Hrdlořez, je z minulosti připraveno místo napojení do gravitační splaškové kanalizace. Navrhované technické řešení pro naši obec je gravitační splašková kanalizace z kameniny. Vzhledem k členitosti terénu v obci bude
nutné umístit 4 přečerpací stanice odpadních vod a pomocí krátkých výtlačných
řadů převádět odpadní vody do sousedících povodí. Odpadní vody budou přivedeny do gravitační kanalizace obce Debř a odtud budou již existující hlavní čerpací stanicí přečerpány k vyčištění na ČOV II Mladá Boleslav, která má dostatečnou kapacitu k jejich kvalitnímu vyčištění. Projekt zatím neřeší odkanalizování
vzdálených objektů v lokalitě Důl z důvodu velké investiční náročnosti. Odkanalizování těchto objektů bude řešeno v další etapě. Dosud zpracované projekty
nebude možné pravděpodobně využít a projekční příprava začne od začátku.

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání v pondělí
21.12. od 18:15 hodin bude projednávat návrh smlouvy o spolupráci na tomto velkém projektu.
Přijďte získat informace a vyjádřit svůj názor, připomínky, otázky. V tomto okamžiku se dají věci ovlivnit!
Petr Hejl, starosta obce

Zápis do školy

Zápis k povinné školní docházce se bude konat
v pátek 5.2. 2016 od 14.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 6.2. 2016 od 9.00 do 11.00 hodin.
K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31.8.
2016 dovrší 6 let věku. Zákonný zástupce si
k zápisu vezme: rodný list dítěte, občanský
průkaz a doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu
mimo EU.

Zápis do školky

Zápis do školky v Hrdlořezích proběhne 31.
března 2016 od 8,00 do 9,00 hodin. S sebou si
vezměte průkaz totožnosti zákonného zástupce
a rodný list dítěte.

Poplatky za psy a odpad na rok 2016

Místní poplatek za držení psa se platí za psy
starší více než 3 měsíce. Za jednoho psa 100
Kč, za každého dalšího 150 Kč. Poplatek je
nutno zaplatit nejpozději do 29. 2. 2016.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je
500 Kč za osobu, platí ho majitel nemovitosti
za všechny osoby trvale žijící v dané nemovitosti. Povinností je zaplatit tento poplatek nejpozději do 29. 2. 2016. Na známku platnou pro
rok 2015 se bude vyvážet komunální odpad
pouze do konce ledna 2016!!!
Poplatky můžete zaplatit každé pondělí a středu od 17,00 do 19,00 hodin v kanceláři obecního úřadu, a to od 4. 1. 2016.

Uzavření úřadu

V období 22. prosince 2015 až 3. ledna 2016
bude kancelář obecního úřadu zavřená.

Zákaz volného pohybu psů v obci
Žádáme občany, aby dodržovali tuto platnou
vyhlášku. Také aby si po svých miláčcích uklízeli v celé obci.

Drakiáda
Letos po dlouhé době konečně přály povětrnostní podmínky a draci krásně létali. Bez výrazné pomoci tatínků se vznášely 3 hodiny.

Jednání zastupitelstva 23. září
Přítomní: Foerster, Hanus, Hejl, Kroupa, Kuchař, Prášek, Ulmannová
Omluvení: Bezděková, Hladík
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Projekt na zateplení domu služeb kompletně uhrazen
 Dům služeb – rampa pro vozíčkáře, osvětlení na příchozí cestě, parkoviště
 Vítězný dodavatel (Karim Europe s.r.o.) dětských prvků odstoupil od smlouvy, bylo provedeno nové výběrové řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního výboru za II. čtvrtletí 2015
 Zprávu kontrolního výboru za II. čtvrtletí 2015
 Uzavření smlouvy s firmou Benjamín s.r.o. na dodávku dětských herních
prvků; na základě výsledku výběrového řízení
 Rozpočtové opatření číslo 6
 Uzavření smlouvy s firmou Správa komunikací s.r.o. na opravu komunikace
do nové zástavby
 Uzavření smlouvy s firmou Správa komunikací s.r.o. na provedení vodorovného značení na pozemní komunikaci III/386
 Distribuci dotazníku pro uplatnění podnětů k novému územnímu plánu
 Prodej mandlu společnosti Byty Mladá Boleslav s.r.o.
 Přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Vybavení
systému pro separaci a odvoz odpadů v obci Hrdlořezy“

Svoz a třídění odpadu

Vzhledem k platnosti nového zákona bylo potřeba rozšířit komunální odpad o kov, kde obec
není vybavena nádobami na drobný kovový
odpad ale také na shromažďovací místo na železný velký odpad. V rámci výzvy provedena
obnova kontejnerů a rozšíření o jedno shromáždiště pro komunální odpad pořízením
16ks kontejnerů (1100l s vrchním víkem) na
tříděný odpad (sklo, plasty papír, tetrapaky),
doplnění nádob na drobný kovový odpad v počtu 7ks a 2ks velkokapacitního kontejneru na
velký kovový odpad z důvodu rozlohy obce.
Svoz bio odpadu – v rámci výzvy provedeno
pořízení popelnic 120l v počtu 50ks a 2ks kontejnerů 1100l. Dále pro zpracování větví a některé zeleně pořízení štěpkovače. Dotace ve
výši 500 000,-Kč.

Jednání zastupitelstva 19. října
Přítomní: Bezděková, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Kuchař, Prášek, Ulmannová
Omluvení: Foerster
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Provedeno vodorovné značení na pozemní komunikaci III/386
 Provedena kontrola Hasičským záchranným sborem – požární ochrana v obci
 Řešení pojistné události z Rally Bohemia – poškozená svodidla
 Dotace na projekty – Chodník na návsi a Naučná stezka nebyly uděleny
 Dotace na projekt Elektrocentrála a přejezdové můstky udělena
 Dotace na projekt Chodník a autobusová zastávka udělena
 Dokončena koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav“, jsou
v ní zahrnuté i potřeby obce Hrdlořezy
 Proběhnou uzavírky železničního přejezdu v Debři kvůli rekonstrukci
 Odeslána žádost o přemístění rozvaděče na parkovišti u domu služeb
 Proběhlo doplnění a výměna kontejnerů na tříděný odpad ve sběrných místech v obci
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtové opatření číslo 7
 Přijetí podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Výstavba bezbariérového chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové
zastávky v obci Hrdlořezy“
 Vypsání výběrového řízení na realizaci projektu „Výstavba bezbariérového
chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové zastávky v obci Hrdlořezy“
 Uzavření smlouvy s firmou Osvit Servis s.r.o. na provedení osvětlení nové
čekárny
 Uzavření smlouvy s firmou Osvit Servis s.r.o. na rozšíření rozvodů u vánočního stromu
 Nákup 6 ks nové vánoční výzdoby, stávající umístit do prostoru u garáží ve
spodní části obce

Stará buňka už není
Místní svépomocí zlikvidovali starou buňku u
sportoviště v části Důl. Zároveň začali provádět přípravné práce, které povedou ke zlepšení
zázemí v tomto areálu.

Wi-Fi v areálu

Od ledna bude ve sportovním areálu
k dispozici bezdrátové připojení k internetu.
Síť bude otevřená. Bude možné ji vyzkoušet
zdarma i v okolí areálu. Poskytovatelem služeb je firma Bradlec.net.

Víte, že …
…v obci mají základní organizaci dvě politické strany: Občanská demokratická strana
(ODS) má 4 členy, Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM) má 14 členů
…v obci působí tři spolky: Baráčníci (26 členů), TJ Hrdlořezy – Důl (36 členů), Sbor dobrovolných hasičů (66 členů)
…7 úspěšných žadatelů z obce získalo od
Středočeského kraje v druhém kole kotlíkovou
dotaci na výměnu starého kotle v domácnosti
za nový ekologický

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Elektrocentrála a
přejezdové můstky“
 Spoluúčast na publikaci Encyklopedie ČR – města a obce, informace o obci
Hrdlořezy budou na ½ strany

Jednání zastupitelstva 2. listopadu
Přítomní: Bezděková, Foerster, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek, Ulmannová
Omluvení: Kuchař
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Odeslané podklady pro uzavření smlouvy na projekt „Elektrocentrála a přejezdové můstky“
 Odeslaná žádost o platbu na projekt „Vybavení systému pro separaci a odvoz odpadů v obci Hrdlořezy“ – kontejnery, štěpkovač
 Ukončeno dotazníkové šetření pro uplatnění podnětů k novému územnímu
plánu
 Příprava dotačních projektů na rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtové opatření číslo 8
 Zrušení zadávacího řízení na realizaci projektu „Výstavba bezbariérového
chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové zastávky v obci Hrdlořezy“ – chybné zadávací podmínky
 Vypsání nového zadávacího řízení na realizaci projektu „Výstavba bezbariérového chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové zastávky
v obci Hrdlořezy“ – administrativně zajišťuje firma INGkomplet s.r.o.
 Uzavření smlouvy s firmou NOBUR s.r.o. na nákup elektrocentrály; na základě výsledku nabídkového řízení
 Uzavření smlouvy s firmou SDH plus s.r.o. na nákup 4 ks přejezdových
můstků; na základě výsledku nabídkového řízení
 Zahrnutí změny využití obecních pozemků do zpracovávaného územního
plánu – detail na webových stránkách obce

Kniha o škole v Debři
Paní Helena Průšková vytvořila a vydala publikaci Škola v Debři a její děti. V knize je zachycena historie školství v Hrdlořezích a
Debři od poloviny 18. století až do současnosti, což dokresluje i velké množství fotografií i
obrázků ze života školy. Obec Hrdlořezy přispěla na vydání této zajímavé knihy částkou
5000 Kč. Prodejní cena knihy je 350 korun.
Zakoupit ji lze v prodejně potravin v Debři.

Kruhový objezd
V Debři u zahradnictví byla dokončena třetí
etapa výstavby okružní křižovatky. Začátkem
prosince byla stavba otevřena.
Zajímavostí díla je zpevněný průjezd středovým ostrůvkem ve směru Mladá Boleslav –
Česká Lípa pro bezpečné převedení případného nadměrného a nadrozměrného nákladu křižovatkou.
Nyní se ukáže, zda zvolené dopravní řešení
přispěje ke zvýšení bezpečnosti na této křižovatce.

Nová elektrocentrála

Jednání zastupitelstva 21. listopadu

Hasiči získali dotaci od Středočeského kraje
na zpracovaný projekt. Příspěvek z Programu
na podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek dobrovolných hasičů ve výši
50 000 Kč pomůže k tomu, že se opět o trochu zlepší technické zázemí. Obec přispěla
částkou 6 668 Kč.
Zakoupila se moderní elektrocentrála HONDA ECT 7000 s příslušenstvím a čtyři přejezdové můstky.

Přítomní: Bezděková, Foerster, Hejl, Hladík, Kroupa, Kuchař, Prášek, Ulmannová
Omluvení: Hanus

Zastávka autobusu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Proběhl audit hospodaření obce za období 1-9/2015, porušen předpis o včasném zveřejnění záměru pronajmout nemovitost (smlouva o zemědělském
pachtu družstvu Čistá)
 Podána žádost na dvě pracovnice na Úřad práce v rámci projektu zaměstnanosti
 Provedena montáž a převzetí dětských prvků na obou hřištích (Důl, sportovní areál)
 Zajištěná informační prezentace s ukázkou kotle pro občany, kteří mají zájem o kotlíkovou dotaci
 Dokončena oprava komunikace do nové zástavby
 Zpracovateli územního plánu byly předány podněty – od občanů, od obce
 Příprava aktivit na Vánoce a výzdoba obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního výboru za III. čtvrtletí 2015
 Zprávu kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2015
 Rozpočtové opatření číslo 9
 Uzavření smlouvy s firmou COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. na realizaci
projektu „Výstavba chodníku, nástupního prostoru autobusové zastávky
v obci Hrdlořezy“, na základě doporučení výběrové komise

Výběrové řízení na novou zastávku je ukončené. Do výběru se přihlásili tři uchazeči. Vítězná firma Compag Mladá Boleslav začne
stavební aktivity jakmile to přírodní podmínky dovolí. Celé dílo by dle uzavřené smlouvy
mělo být zrealizováno do konce dubna. Na
tuto investiční akci je dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši
566 993 Kč, podíl obce je 100 tisíc korun.

My třídíme nejlépe!

Již 11 let slaví tato soutěž mezi středočeskými
obcemi. Letos Hrdlořezy v kategorii 500 1999 obyvatel obsadily 163. příčku. Což je
velký posun, neboť v minulém roce patřilo
Hrdlořezům 255. místo. Výraznou měrou k
tomu přispělo i to, že byla sběrná místa v obci
rozšířena i o sběr dalších komodit.
Mezi obcemi z regionu Mladá Boleslav obsadily Hrdlořezy 4. místo se ziskem 192,17 bodů. 1. Plazy: 279,2 bodů, 2. Krnsko: 227,38
bodů, 3. Bradlec: 205,56 bodů

 Revokaci usnesení č. 64/2015 – Smlouva se ZD Čistá o zemědělském pachtu
číslo 94
 Záměr o zemědělském pachtu (č. par. 2365/3 o výměře 10 819 m2)
 Účast v dotačním projektu Ministerstva pro místní rozvoj s projektem
„Oprava místních komunikací na č. par. 1202 v k. ú. Hrdlořezy“
 Uzavřít smlouvu se společností LK Advisory, s.r.o na zpracování dotační
žádosti na projekt „Oprava místních komunikací na č. par. 1202 v k. ú. Hrdlořezy“
 Účast v dotačním projektu Ministerstva pro místní rozvoj s projektem „Pořízení územního plánu obce Hrdlořezy“
 Uzavřít smlouvu se společností LK Advisory, s.r.o na zpracování dotační
žádosti na projekt „Pořízení územního plánu obce Hrdlořezy“
 Změnu investice v Rozpočtu obce na rok 2015 – namísto nové autobusové
zastávky U Fišerů rozpočtovat vybudování přívodů a základové desky u
sportoviště v lokalitě Důl
 Účast v dotačním titulu Operačního programu životního prostředí
s projektem „Hrdlořezy, hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně technických
parametrů obvodových konstrukcí“

Výdaje na veřejné akce v roce 2015
Název akce

Dotace na jednu akci

Četnost

Položky

Rozsvícení stromu

30 000 Kč

1x rok

občerstvení, kapela, ohňostroj

Dětský den

18 800 Kč

1x rok

občerstvení, koně

Hasičské oslavy

15 300 Kč

1x 5 let

koně, WC, odměny pro děti

Hurá do školy

14 850 Kč

1x rok

divadlo, občerstvení, malování

Čarodějnice

11 100 Kč

1x rok

občerstvení, podpalovač

Mikuláš

7 900 Kč

1x rok

občerstvení, koně, kapela

Hasičská soutěž

7 000 Kč

1x 5 let

poháry, diplomy

Pexesáčak

6 700 Kč

1x rok

občerstvení, medaile, pexeso

Tenisový turnaj - hala

6 600 Kč

1x rok

pronájem haly, občerstvení

Bruslení

5 500 Kč

3x rok

doprava, pronájem plochy

Taneční zábava

4 500 Kč

1x rok

kapela

Drakiáda

3 600 Kč

1x rok

občerstvení

Tenisový turnaj - mix

1 500 Kč

1x rok

poháry

Na financování společenských a sportovních aktivit v obci přispěly do rozpočtu
obce sponzorskými dary i firmy. V letošním roce ve výši 55 000 Kč.

Školka má interaktivní tabuli

Naše škola proto využila možnosti získání příspěvku od zřizovatele - OÚ Hrdlořezy, kterému záleželo na pořízení takové věci, která by
nebyla pouhou hrou, ale něčím, co obohatí děti
v oblasti vzdělávání.
Současná rychlá a moderní doba se projevuje i
v nárocích na vzdělávání v předškolních zařízeních.
A to vzhledem ke stanoveným kompetencím
vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s kterými by
mělo dítě opouštět bránu MŠ a vstupovat do
další úrovně vzdělávání. Touto novou informační technologií máme možnost dětem nabídnout nejen zábavu a různé hry, ale hlavně
rozvíjet nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, logické uvažování, cvičení paměti apod. Interaktivní tabule tak bude
přispívat k zefektivnění pracovních i vzdělávacích aktivit dětí v mateřské škole. Děti jsou z
práce na interaktivní tabuli nadšené. Mnoho
učebních úloh již podlehlo jejich chytrým hlavičkám. Hlavně nejstarší předškoláci našli v
této činnosti zalíbení. Děti se dokážou velmi
rychle orientovat v dané situaci a zapojit myšlení takovým směrem jakým je třeba. Naše mateřská škola se tak zařadila mezi mateřské školy, které mají možnost nabídnout svým dětem
a jejich rodičům i jiné možnosti jako výrazný
doplněk moderní formy vzdělávání. Kombinací s prožitkovým učením a hrou budeme chtít
dosáhnout co nejvyšší kvality edukace. Interaktivní tabule v mateřské škole proto nemusí
být pouhým snem, ale vysněnou skutečností.
Tímto děkujeme našemu zřizovateli OŮ Hrdlořezy za finanční podporu při pořízení tak užitečné pomůcky pro vzdělávání dětí.
Ředitelka MŠ Hrdlořezy

Kotlíková dotace pro rodinné domy
na změnu způsobu vytápění
V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7.12.2015 byl
vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2015–2018". Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních
topenišť, využívajících tuhá paliva.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
I. kolo žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00
hodin
V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem
žádostí ukončen.
V případě zájmu majitelů nemovitosti o tuto dotaci jsou pracovníci obecního
úřadu připraveni pomoci.

Mikulášská

Mikulášské nadílky se zúčastnilo okolo 80 dětí. Všichni byli velice překvapení, jak čerti vyskakovali z pekelné brány a záhy na to dorazilo koňské spřežení s Mikulášem a andělem. I
letos děti odříkaly krásné básničky a anděl jim
dal nadílku …

Rozsvícení stromu na návsi

Zveme vás
Každá neděle
Aktivity pro děti a mládež v sokolovně
v Debři v době od 15 do 16 hodin. Pro všechny zdarma. Pronájem tělocvičny hradí TJ Hrdlořezy – Důl.

27. prosince – Tenisový turnaj
Mladá Boleslav – Sparing od 11 hodin. Hrát
se bude singl i debl, a to dle losu. Zájemci ať
se hlásí na telefonu 607 120 385 (pan Prášek),
a to nejpozději do 25. prosince. Doprava zajištěna svozem.
Pořádá: Obecní úřad

28. prosince – Bruslení
Letošní se opravdu povedlo. Dorazilo 200 lidí. Zazpívaly děti z mateřské školky
a zahrála kapela Pohodáři. Slavnostně byl odhalen nový betlém, který vytvořil
místní občan Pavel Žďánský.

Společenská kronika obce
říjen:
Stříšková Vítěslava
Rozkydalová Marie
Dvořák Miroslav
Špringlová Marie
Nechalová Alice

listopad:

prosinec:
Lahoda Vladislav
Fridrichová Miluše

Malá hala od 16:30 do 17:30. Letos je doprava na stadion pouze individuální. Nebude vypraven svozový autobus.
Pořádá: Obecní úřad

30. prosince – Stolní tenis
Sál obecního úřadu od 9 hodin. Přihlášky na
telefon 723 460 626 (pan Čermák) nejpozději
do 29.12. Turnaj se uskuteční jen při větším
počtu zájemců.
Pořádá: Obecní úřad

30. prosince – Bruslení

Vítání občánků
Na sále obecního úřadu byli slavnostně přivítáni noví občánci:
Košek Filip
Lepšíková Klára
Šimonová Rozárie
Paulus Matyáš
Bubebíčková Šárka
Kočíš Marian
Krejčík Tomáš
Mašek Ondřej
Během obřadu vystoupily se svým pásmem i děti z Mateřské školky Hrdlořezy.

Výlet za vánočními nákupy do Polska
Baráčníci z Hrdlořez 21. listopadu absolvovali výlet do Polska. Autobus praskal
ve švech. Vyráželo se ráno v 5 hodin. Počasí bylo krásné. O to větší bylo rozčarování, kdy nás při návratu přivítala pěkná vánice. Výlet se ke spokojenosti
všech vydařil. Budeme se těšit příště.
Baráčníci

Podzimní výlet hasičů po okolí
Na začátku byl přeplněný autobus. Až během prvních kilometrů se vyřešil rébus
a všichni seděli. Prvním zastavením byla hasičárna v Turnově, která je zajímavá
tím, že v době vylití řeky Jizery z koryta k ní není příjezdová cesta. A i proto se
volnočasové zázemí v těsné blízkosti stanice jmenuje U vytopených hasičů. Opět
se potvrdilo, že krajané a spolužáci jsou všude. Tentokrát třeba v hasičárně
v Turnově, kde nás nečekaně provázel Martin Kočí. Zajímavá byla ukázka techniky určené k práci ve výškách s možností vlastní zkušenosti.
Dalším cílem byl Pivovar v Malém Rohozci, který v posledních letech prošel
významnou proměnou, a to i díky novým majitelům a dotacím z Evropské unie.
S poznatkem, že až to třetí chmelení je to poslední, se pokračovalo ochutnávkou
nefiltovaného piva a prohlídkou linky na plnění sudů. Plynule na to navázal oběd
v pivovarské restauraci. Poté následoval přesun do libereckého bazénu, který
vedl krásnou podzimní krajinou osvětlenou slunečními parsky.
SDH Hrdlořezy

Velká hala od 16:15 do 17:15. Letos je doprava na stadion pouze individuální. Nebude vypraven svozový autobus.
Pořádá: Obecní úřad

31. prosince – Fotbálek
Od 15,00 hodin.
Pořádá: Sportovní areál

31. prosince – Silvestr
U Fišerů od 19 hod., vstup 100 Kč - cena zahrnuje reprodukovanou hudbu, drobné občerstvení (chipsy, mandle, ...)
Pořádá: Restaurace U Fišerů

2. ledna – Bruslení
Velká hala od 15:45 do 16:45. Letos je doprava na stadion pouze individuální. Nebude vypraven svozový autobus.
Pořádá: Obecní úřad

Únor – Maškarní merenda
Termín bude včas upřesněn a vyhlášen.
Pořádá: Obecní úřad – SPOZ

26. února – Hasičský ples
Sál restaurace U Fišerů od 20 hod. Nekuřácké
prostředí. Difur Band! Vstupné 50 Kč. Zajímavé ceny v tombole. Každý los je výherní.
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů

4. března – Sportovní ples
KD Čistá od 20 hod. Svoz a odvoz zajištěn.
Zahraje Difur Band. Bohatá tombola, taneční
vystoupení. Vstupenky v předprodeji od ledna
- sportovní areál nebo u pana Práška (tel.
607 120 385).
Pořádá: TJ Hrdlořezy – Důl

Výsledky hasičů

Aerobic

Meziměstí: běh na 100 m s překážkami; ženy: 3. Lucie Čermáková (19,10);
Písková Lhota: Polabské stovkování - běh na 100 m s překážkami; ženy: 19.
Lucie Čermáková (20,32); muži: 23. Michal Čermák (18,16);
Zbožnov: Zbožnovská stovka - běh na 100 m s překážkami; ženy: 8. Lucie Čermáková (19,44); muži: 8. Michal Čermák (17,67);
Plazy: Memoriál Jaroslava Tůmy - běh na 60 m s překážkami; družstva: mladší
žáci: 1. místo (54,81), starší žáci: 2. místo (52,69);
jednotlivci: mladší žáci: 1. Tomáš Bělský (15,69), 2. Ladislav Štěpánek (17,82),
5. Jan Bělský (21,30), 6. David Hofmann (26,01), 28. Vojtěch Košek (35,68);
starší žáci: 1. Jan Špringl (14,24), 6. Simeon Trajkovski (18,21), 9. Martin
Kunst (20,24), 14. Daniel Balicz (29,14);
Kosmonosy: Plamen – závod požárnické všestrannosti (běh hlídek v terénu
mladší 2 km, starší 3 km – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování,
první pomoc, požární ochrana, překonání překážky); mladší děti: 4. místo; starší
děti A: 3. místo, starší děti B: 7. místo;
Kosmonosy: Hry hasičské mládeže; mladší děti: 1. místo; starší děti: 1. místo;
Praha: Český halový pohár – Memoriál Marty Habadové – halový běh jednotlivců na 60 m s překážkami; mladší chlapci: 5. Tomáš Bělský (14,48), 44. Ladislav Štěpánek (17,26), 79. Jan Bělský (19,58), 85. Jakub Knotek (19,82); starší
chlapci: 14. Jan Špringl (13,56), 47. Tomáš Hofmann (14,59), 124. Adam Horyna (16,49), 127. Daniel Balicz (16,63), 142. Matěj Špringl (17,03), 149. Martin
Kunst (17,30), 164. Simeon Trajkovski (17,82), 204. Michal Horyna (22,71);
Ostrava: Český halový pohár – Ostravsko-beskydské šedesátky – halový běh
jednotlivců na 60 m s překážkami; mladší chlapci: 7. Tomáš Bělský (14,82), 44.
Ladislav Štěpánek (18,55); starší chlapci: 14. Tomáš Hofmann (13,67), 52. Jan
Špringl (14,99);
Český halový pohár 2015 - šedesátky (Jablonec, Praha, Ostrava) – celkové pořadí: mladší chlapci: 11. Tomáš Bělský, 49. Ladislav Štěpánek, 74. Jakub Knotek, 107. Jan Bělský, 238. Vojtěch Turynský, 262. Viktor Weigl; starší chlapci:
28. Tomáš Hofmann, 30. Jan Špringl, 108. Adam Horyna; 160. Martin Kunst,
163. Daniel Balicz, 176. Matěj Špringl, 179. Simeon Trajkovski, 248. Michal
Horyna;

V říjnu 2015 se konalo v Mladé Boleslavi
MČR v aerobicu PEA SHOW. Z naší obce se
mistrovství zúčastnila Karolína Málková.
V kategorii 8-10 let se skupinou Růžoví panteři získala zlatou medaili a obhájila tak titul
mistryně ČR z loňského roku.

Bradlecký Mikulášský běh – 1. ročník

Chlapecká i dívčí družstva se zúčastnila od
začátku školního roku čtyř turnajů.
Chlapci (6. a 7. třída) – 3. místo ve skupině
Dívky (6. a 7. třída) – 2. místo
Dívky (8. a 9. třída) – okresní kolo: 3. místo
ve skupině
Smíšené družstvo (4. a 5. třída) – okresní
kolo: 7. místo
Zajímavé reportáže z jednotlivých akcí jsou
zveřejněné na www.skoladebr.cz.

Výsledky: dívky 7-9 let (800 m) 1. Anna Vlasáková; dívky 10-13 let (1200 m) 2.
Zuzana Vlasáková; chlapci 4-6 let (300 m) 4. David Lhota; chlapci 7-9 let (800
m) 4. Jan Bělský; chlapci 10-13 let (1200 m) 3. Daniel Balicz, 4. Tomáš Bělský,
11. Daniel Pulman; muži 18-39 let (4800 m) 13. Tomáš Bělský (22:26); muži
40+ let (4800 m) 8. Luděk Štěpánek (23:02); celkově: 23. Tomáš Bělský, 24.
Luděk Štěpánek

Otevírací doby v čase Vánoc
Potraviny
Sportovní
U Fišerů
U Mendlíků
Debř
areál
6 - 18
od 19
zavřeno
11 - 22
23. prosince
7 - 12
zavřeno
zavřeno
zavřeno
24. prosince
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
25. prosince
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
26. prosince
zavřeno
od 19
zavřeno
zavřeno
27. prosince
6 - 18
od 19
zavřeno
zavřeno
28. prosince
6 - 18
zavřeno
zavřeno
zavřeno
29. prosince
6 - 18
od 19
zavřeno
zavřeno
30. prosince
7 - 12
zavřeno
od 17
zavřeno
31. prosince
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
1. ledna
zavřeno
od 19
zavřeno
zavřeno
2. ledna
zavřeno
od 17
zavřeno
zavřeno
3. ledna
Po veřejném bruslení obce bude otevřená hospoda ve sportovním areálu.

Raketomodelářství
Výsledky raketomodeláře Václava Krůty jsou
i v letošní sezóně skvělé. Získal titul Mistr ČR
v kategorii S6A (streamer) i S9A (virník).
V celkovém hodnocení celého seriálu Mistrovství ČR v raketovém modelářství pro rok
2015 (pro kategorie S1A, S3A, S4A, S6A, S7,
S8D, S9A) obsadil v kategorii junior 3. místo.
Zároveň 2. místo jako nejlepší žák do 18 let.

GRAND PRIX
Dalovice: běh 7,2 km: veteráni junioři: 21.
Roman Hanus (36:15,2), 23. Luděk Štěpánek
(36:25,8), 25. Tomáš Bělský (37:19,1)

Sportovní liga škol
V pátém ročníku si žáci z Debře vedou výborně. Po dvou disciplínách jsou v průběžném
pořadí na 1. místě.
Ringo – smíšená družstva 8. a 9. tříd: 1. místo
Vybíjená – smíšená družstva 4. a 5. tříd: 4.
místo

Florbalové turnaje

Tenisová liga - singl
Ve II. ŠKO-ENERGO tenisové lize jednotlivců skončil Zdeněk Pácalt na 8. místě a Jiří
Beneš na 10. místě.

Zimní tenisový pohár
Pro tento ročník je v soutěži pouze 8 dvojic.
Mezi nimi i pár Beneš, Prášek.

Hokejbal
Exhibičního utkání se ve sportovním areálu
uskuteční v březnu, přesný termín bude včas
upřesněn.
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