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Vážení spoluobčané

dostává se k Vám první čtvrtletník roku
2016, který dostál velkých změn. Změna úpravy, tisku ale také i změna
zpracovatele čtvrtletníku. Na konci roku 2015 bylo oznámeno
p. Hanusem že pro velké zaneprázdnění v zaměstnání již nemůže
Leden - Březen
čtvrtletník zpracovávat. Touto cestou p. Hanusovi děkuji za jeho dobrou
a obětavou práci při zpracovávaní čtvrtletníku. Novým zpracovatelem je
paní Jana Šoóšová, učitelka v naší Mateřské škole, která má na starosti
Titulek popisující16.dubna od 14.00 hod.
média obce ( www.obechrdlorezy.cz, Facebook ) a nyní bude
i nebo Hrdlořezský pexesáček
obrázek
grafiku
zpracovatel obecního čtvrtletníku, který je velmi dobrou formou
V sále OÚ Hrdlořezy
informovanosti občanů naši obce a součástí našeho života.
Závazné přihlášky do neděle
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Na přelomu roku a začátkem letošního roku jsme společně s Vámi
zahájili přípravy na největší projekt obce. Odkanalizování obce změní a
ovlivní život nás všech a jsem přesvědčen, že tento směr rozvoje obce je
správný a nutný, vypovídající o kultuře naší obce. Likvidace splaškových
vod je dlouhodobý problémem nejen naší obce, řešením obce je účast
velkého regionálním projektu ,, Odkanalizovaní obcí v povodí Jizery“ ,
jedná se o skupinový projekt, který bude řešit výstavbu splaškové
kanalizace v obcích v povodí řeky Jizery, ve kterých doposud odvádění
odpadních vod řešeno není. Skupinový projekt obsahuje 12 částí, nositel
projektu a žadatelem o podporu bude akciová společnost VAK Mladá
Boleslav. Již v prosinci roku 2015 byla schválena zastupitelstvem obce a
přítomnými občany účast obce v projektu Odkanalizování obcí v povodí
Jizery a uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby s VAK MB.
Celkové investiční náklady Stavby obce jsou předpokládány ve výši 67
234 960,00 Kč. Financování ze strany obce – vypracování projektu
stavby pro DÚR/DSP činí 560 000,00Kč Konečná výše spolufinancování
obce pro realizaci stavby činí 17 514 000,00Kč Pro realizací stavby bude
nutné vybudovat ( technické jednotky ) : Gravitační kanalizační stoky
DN 250, DN 300mm – 4 585,0m / Výtlačné řady v zastavěném území
Obce V2,V3 DN 100mm – 518,0m / Čerpací stanice odpadních vod ČS
2, ČS 3 – 4ks / kanalizační přípojky gravitační – 256ks/ Předpokládaný
časový harmonogram – příprava stavby do stupně DÚR/DSP do
30.6.2016 / vydání stavebního povolení stavby do 30.9.2016 / podání
žádosti o podporu z programu OPŽP do 31.12. 2016 / dopracování
projektové dokumentace a výběr zhotovitele do 30.4. 2018 / realizace
stavby 4 / 2018 – září 9 / 2020. Pro úspěch celého projektu bude získání
podpory z programu OPŽP v programovém období 2014 – 2020. Po
kladném stanovisku fondu přichází další fáze přípravy, kanalizační
přípojky vlastníků nemovitosti, ke každému vlastníku bude individuální
přístup řešení a naprojektováni přípojky. Zde je nutná spolupráce obce a
vlastníka nemovitostí.Je jisté, že odkanalizování obce sebou přinese
náročné situace a úkoly pro nás všechny, buďme trpělivý, ohleduplný a
tolerantní určitě to bude ve prospěch celého projektu.
Petr Hejl starosta obce

Obec děkuje SDH Hrdlořezy za úklid v obci části stráň
u velkokapacitních kontejnerů.

10.4.2016
Na tel č.723 770 929 (El.
Bezděková)
Nebo na tel.326 324 885
(p.Benešová)
Startovné 20,-/soutěžící

30.dubna od 18.00 hod.

Pálení čarodějnic
Pro děti bude připraveno
občerstvení. Opékání
vuřtů,dětská i dospělácká
diskotéka, skákací hrad. Malé i
velké čarodějnice jsou vítány.
Proběhne i lampionový průvod
obcí. Zahraje skupina Medůza
Rock.

22.května - Hasičský výlet
Jarní výlet se zastávkou na
vykoupání.Odjezd v 9hod. ze
zastávky za kapličkou.

4.června od 14.00 hod.

Den dětí- na středním dole
Skákací hrad, soutěže,
občerstvení,koňské spřežení atd.
Titulek popisující obrázek nebo

grafiku od 20,00 hod.
25.června

Venkovní zábava na zahájení
sezony- hraje Difur Band
Vstup zdarma

Jarní úklid vesnice proběhne
v průběhu měsíce dubna.
Termín odvoz bio odpadu každý
pátek od 1.4.2016

Z obce a obecního úřadu
V průběhu prvních tří měsíců se zastupitelstvo sešlo k veřejnému zasedání celkem čtyřikrát Projednávalo se hlavně již zmiňovaná
příprava odkanalizování obce, v lednu se na veřejném zasedání účastnil náměstek VAK MB Ing.Tomáš Žitný, který zodpověděl
dotazy přítomných občanů
Je povinností se připojit? Stávající objekty nikdo k napojení na kanalizaci nutit nebude, pokud nebudou chtít, nebude jim
vybudována veřejná část kanalizační přípojky a majitel domu bude muset obci nebo vodoprávnímu úřadu doložit jak likviduje
odpadní vody, takže například pokud spotřebuje 30m3 pitné vody, měl by umět doložit, jak tuto vodu po použití v souladu se
zákonem zlikvidoval, z vlastní zkušenosti vím, že vyvezení odpadních vod fekálem vychází v rozmezí 100-150 Kč/m3, což je 2x až
3x dražší než stočné.
Nemusím se připojit když používám čističku odpadních vod? Majitel čistírny má povolení k vypouštění časově omezené,
vodoprávní úřad s největší pravděpodobností neprodlouží jeho platnost, pokud bude v obci kanalizace vybudována, doporučuji i
těmto majitelům, aby požádali o vybudování kanalizační přípojky a až jim skončí platnost povolení na ČOV začnou vypouštět
odpadní vody do kanalizace mimo svou ČOV.

Jak bude řešena spotřeba vody při napouštění bazénů a chovu dobytka?
Stočné se účtuje podle vodoměru a účtovaného vodného, pokud není vodoměr nebo má vlastník svůj zdroj vody, používají se ke
stanovení směrná čísla uvedená ve vyhlášce MZE, v případě, kdy se letní spotřeba od zimní liší o více jak 30m3, se pro léto
stanovuje stočné také podle směrných čísel vyhlášky na základě žádosti odběratele (většinou v případě většího bazénu, chov
dobytka, zahradnictví apod.

Jak budou řešeny přípojky na soukromých pozemcích ?
Přípojky na soukromých pozemcích si musí řešit vlastník nemovitosti, bude to náročné jak fyzicky tak ekonomicky, projekt počítá
zhruba 260 přípojkami, každá nemovitost bude jinak náročná ekon.,tak řešením, zde bude připravená obec vypomoci občanům,
zatím není daný systém jakým způsobem. V měsíci únoru proběhlo výběrové řízení na projektanta projektu odkanalizování,
vybrána a schválená byla f. Šindler Group s.r.o., s kterou byla uzavřena smlouva.
V průběhu dalších bodů projednávání a schválení byl
rozpočet obce na rok 2016, schválen byl jako vyrovnaný,
přebytek z roku 2015 je připraven na krytí úvěrů obce.
Schválen byl rozpočtový výhled na období 2016 až 2018.
Úvěry obce jsou tři ve výši 2,6mil, tyto úvěry budou
zaplaceny do roku 2018, tak aby obec před zahájením
odkanalizování
obce nebyla
zatížena
finančními
pohledávkami
Schválena účast obce v dotačních titulech Středočeského
kraje program obnovy venkova SFROM, program podpory
dobrovolných hasičů, program fond hejtmana. Projekty, na
rekonstrukci sálu a příslušenství na OÚ, pořízení
zásahového oděvu pro členy jednotky, příspěvek na oslavy
obce 610 let zmínky o obci. Dále účast v dotačním titulu
MMR na opravu komunikace v drážkách a regionál.
grantových programech Škody Auto pro rok 2016,projekty
výsadba stromků, bezpečnost na silnici a vybavení klubovny
SDH. V průběhu března byla zahájeno vybudování
autobusové zastávky u silnice III / 0386 dotačně podpořena
Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 463 000,Kč, celková cena díla je 667 050,53Kč a jeho dokončení
bude duben 2016.

Otevření kontejnerů
23.4.2016 10.00-14.00hod
Nebezpečný odpad – odběr bude uskutečněn u

Projednávaná byla i otázka místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích na silnici III. třídy č. 0386 kde bylo
provedeno vodorovné dopravní značení ( VDZ) V 12c ,,
Zákaz zastavení´´ žlutá nepřerušovaná čára. Pro popsání
situace, která tomu předcházela - na komunikaci III / 0386
proběhla oprava při kolaudaci bylo vyhověno požadavku
obce, aby nebylo VDZ V 12 provedeno do doby vybudování
parkovišť pro automobily dotčených vlastníků nemovitosti
kteří nemají jinou možnost parkování. V období než došlo
k provedení dopravního značení, docházelo k porušování
bezpečnosti silničního provozu, parkování na zastávce,
v proti směru, na přechodu pro chodce a v zatáčce.
Dopravci Autobusů MHD a Arriva hrozily nezajížděním do
obce z důvodu bezpečnosti. Nikdo si neuvědomil rozdíl
silnice III. třidy a místní komunikace, provedením
dopravního značení nebyl úmysl poškodit vlastníky
nemovitostí podél komunikace III / 0386, ale zajistit
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Věřím že to
zodpovědní účastníci silničního provozu pochopí.
.

Počet obyvatel k 31.12.2015 byl -

689

689
Otvírací doba sportovního areálu:
Od 1.5.2016 do 30.9.2016
Po – Ne od 18.00 – 22.00 hod.

domu služeb pouze do rukou zaměstnancům obce.

Po.- 25.4 . 10-11hod. a 16-17hod.
St .- 27.4. 16-17hod.
Pa. -29.4. 10-11hod. a 16-17hod.
Odvoz Compag proběhne
v ne 1.5. 2016 v 8.00 – 8.15 hod
Čištění komínů – 16.4.2016
Projednávaná byla i otázka místní úpravy provozu na
Objednávky na OÚ v úřední hod. na tel.326324885

Provoz tenisových kurtů bude zahájen,
až to přírodní podmínky dovolí – cca
duben !!!

Ceny kurtů na sezónu 2016
Pro občany obce – 100,-Kč
Cena kurtu pro ostatní – 140,-Kč

Kulturní dění v obci
Hasiči hodnotili rok 2015
Výroční valná hromada se uskutečnila v hasičské zbrojnici 16. ledna. Uplynulý rok 2015 se řadí k těm skvělým.
Sbor zažívá dobré roky. Může za to i dlouhodobý postupný nárůst počtu nadšenců ze všech věkových
kategorií.Značná část roku byla věnovaná přípravám Oslav 130 let založení sboru. Samotné oslavy se 29. srpna
náramně vydařily. Jak sportovní, tak společenské části. Během dne dorazili nejen ti dříve narození, ale i z té mladší
generace. Večer byl parket při každé melodii doslova našlapaný. Na parketu se tančilo, zpívalo a veselilo a lidem se
nechtělo odejít.
Mladí hasiči sbírají úspěchy v Boleslavském poháru, ve hře Plamen a nově i v Českém poháru v běhu na 60 metrů
jednotlivců. Závody Českého poháru vždy přenáší v přímém přenosu internetová televize Fire TV. Starší děti
reprezentovaly okres Mladá Boleslav v krajském kole. Dorostenci mají v individuálních kategoriích vynikající
výsledky, a to i na celostátní úrovni. „A“ družstvo mužů letos absolvovalo 10 závodů a v seriálu Boleslavského
poháru získalo celkově 10. místo. „B“ družstvo mužů se zúčastnilo třech závodů a družstvo žen a staré gardy
jednoho závodu.
Uskutečnila se opět celá řada akcí – ples, sběr železa a papíru, údržba hasičské nádrže, příprava dřeva na
čarodějnice, údržba zeleně, dva celodenní výlety, bowling, asistence při pořádání Rally Bohemia, …
Podařilo se zase o trochu zlepšit zázemí a podmínky pro činnost - vycházkové uniformy, dresy pro děti a dospělé,
elektrocentrála, přejezdové můstky, finanční dotace na oslavy, ... Při oslavách byl sboru slavnostně předán hasičský
prapor.
Na závěr patří poděkování všem, co věnují část svého volného času „hasičským“ aktivitám. Zároveň i všem za
podporu a pomoc v náročném roce 2015.

Podpora z hasičského fondu

Dobrovolní hasiči z Hrdlořez uspěli. Zpracovali projekt na nákup výsuvné osvětlovací
soupravy a v silné konkurenci hodnocených projektů získali finanční podporu z Hasičského fondu Nadace AGROFERT. Souprava je
již zakoupená a je jí možné operativně použít, neboť potřebná elektrocentrála byla zakoupená již v loňském roce.

Dne 6.1.2016 od 18.00 hod proběhla řádná valná

V naší obci přibyl do majetku nový štěpkovač

hromada honebního společenstva Bítouchov, kde
proběhla volba nového výboru. Starostou se stal:
Vladimír Malina, členové výboru:
Zdena Michalcová, Karel Fridrich a Iveta Křibská.
Bylo přijato 7 nových členů, dále je možno přijetí
nových členů z řad občanů naší obce. Celková
rozloha Honebního společenstva Bítouchov činní
1.205 ha.
Vzhledem k úspěšnému grantu na zvýšení
kontejneru pro třídění odpadu je patrná větší čistota
a lepší možnost třídění odpadů, jsme rádi , že
občané mají možnost navýšení třídění a je znatelný
i větší pořádek kolem těchto nádob za což vám
děkujeme. Ale přesto jsou lokality, kde dochází k
vyhazování nebo dokonce vyvážení odpadu a
odpadků včetně, televizí, lednic a pod. Jedná se
zejména v Horní části obce u kontejnerů kovových
pod silnicí vedle Aleše Guttla a u hájovny Holá.
Pevně věříme, že toto nedělá nikdo z Hrdlořezských
občanů, ale je třeba si všímat, pokud někdo cizí nám
tady dělá nepořádek a nebýt k tomu lhostejný!!!

dřevní hmoty, který již začal být provozován, aby
nedocházelo k pálení roští a nežádoucímu čoudu a
zápach, který nadměrně obtěžoval občany hlavně
SDH
na Dole. Vytvoření nových míst pro sběr Výbor
a možnost
odvezení větví ze stromů, lokalita Důl louka proti
Pácaltovým, v Horní části obce je to pod Rýznerem u
asfaltové cesty na Zadní Důl. Prosíme všechny
občany, aby možnost odvozu svých větví využili a
zároveň dodržovali pořádek a čistotu na těchto
stanovištích a nedávali tam nic co se nedá
naštěpovat.

V posledním víkendu srpna roku 2016
proběhnou oslavy vzniku obce Hrdlořezy - 610
let. Byli bychom rádi , pokud by se na těchto
oslavách výročí obce mohli jakýmkoliv
způsobem podílet spolky a organizace obce
Hrdlořezy. Například zapůjčení dobových
fotografii, možnost pomoci při organizaci oslav
a na jejich průběhu se případně aktivně podílet.
Jiří Hladík zastupitel obce odpovědný za pořádek v obci

Most v Debři čeká velká rekonstrukce za 12 milionů
Kompletní generálka mostu potrvá zhruba půl roku, začít by se mělo v květnu a půjde-li všechno podle plánu,
v listopadu by měla končit a do konce letošního roku by měl být most opět v pořádku a plně průjezdný. Tato
rekonstrukce s sebou samozřejmě ponese kompletní uzavírku, což může komplikovat dopravu v Debři. Bohužel to
ale jinak nepůjde

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Leden : Marešová Jiřina
Bubeníčková Jarmila

Vzpomínky
GratulaceJanoušková Jarmila
Poděkování
Zvěřina Jaroslav

Únor Kročková Dagmar

Březen : Landová Zdeňka

Čejková Milena

Kešnerová Jiřina

Bubeníček Josef

Tkáčová Dagmar

Pácalt Zdeněk

Nosálková Vlasta

Potrošovská Ludmila

Dlouhý Miloš

Hradiský Miroslav

Křivancová Miluše

Jírová Jarmila

Žitný Libor

Šindelářová Helena

Kovářová Libuše

Vzpomínka na Helenu Průškovou
6.února zemřela Helena Průšková
V roce 2010 vydala knihu Debř, Hrdlořezy a Josefův Důl na starých pohlednicích, která vyvolala velký zájem a
byla v krátké době rozebrána. V prosinci loňského roku vyšla paní Průškové kniha Škola v Debři a její děti, asi
její nejzdařilejší publikace. Zpracovala celou historii debřské školy, sehnala obrovské množství fotografií a
dobových dokumentů. Kdo mohl tušit, že bude její knihou poslední…

ZÁPIS DO ZŠ
Zápisy k povinné školní docházce na školní rok 2016/2017 se konaly v pátek 5. 2. 2016 a v sobotu 6. 2. 2016. Na tento
významný den se letos připravovalo v naší MŠ sedm dětí. Pět dětí bylo přijato na ZŠ Debř, jeden byl přijat na ZŠ v Mladé
Boleslavi a poslední byl navržen odklad školní docházky. Při zápisu kromě znalostí odpovídajících věku šlo také o praktické
dovednosti dětí. Cílem zápisu je především bližší poznání dítěte a zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy.
Všichni rodiče mohli své dítě při zápisu pozorovat. Zápis do ZŠ je významným dnem pro dítě i celou rodinu.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání je další významná událost MŠ, která se uskuteční dne 31. 3. 2016 od 8,00hod. – 12,00hod. V
tento den si bude možné prohlédnout i prostory mateřské školy.
Bližší informace ohledně zápisu a pořádaných akcí MŠ najdete na web. stránce: ms-hrdlorezy.webnode.cz
V letošním roce se uskuteční již pátý zápis do MŠ od slavnostního otevření školky.
Pro školní rok 2016/2017 bude letos volných pouze šest míst. Jsme rádi, že počet mladších dětí v obci stále vzrůstá a kapacita
MŠ tak bude plně obsazena právě malými občánky z Hrdlořez. MŠ má pro nadměrné poptávky stanovena jasná kritéria, podle
kterých pak uchazeče posuzuje. Pokud se během roku uvolní místo, je okamžitě zaplněno dalším zájemcem.
Každá školka má jiné přednosti a jiný seznam aktivit, avšak společným cílem mateřských škol je uvést děti do reálného života,
rozvíjet osobnost každého z nich, umět ho naučit spolupracovat, zařadit se do kolektivu a umět se v něm pohybovat.
Ředitelka MŠ Hrdlořezy

První letošní závody

Sportovní stránka

Již 5. března se děti účastnily 2. kola celostátní hry Plamen ve
štafetách dvojic a v uzlování.
Ve štafetách dvojic se výborně dařilo oběma družstvům, kdy
starší družstvo obsadilo 1. místo a mladší skončily jen o
necelé 2 vteřiny na 2. místě.
V uzlování se více dařilo starším dětem, které obsadily 2.
místo, mladší nakonec skončily na 6. místě. Mezi jednotlivci
se opět dařilo Matěji Špringlovi, který obsadil 1. místo a
Adamu Horynovi, který skončil hned za Matějem na pěkném
2. místě. Ani dorost se nenechal zahanbit a s 1. místem Lucie
Čermákové a 2. místem Jana Špringla dělali našemu sboru
čest. Průběžně jsou ve hře Plamen mladší děti na 2. místě a
starší na 1. místě.

mladší:
17 . místo
22.místo
79. místo
103. místo
117. místo
starší:
20. místo
50.místo
69. místo
78. místo
123. místo
125. místo
134. místo
139. místo

Jablonecká hala mladých
hasičů v běhu na 60 metrů :
Láďa Štěpánek čas: 16,47
Honza Bělský čas: 17,02
Jakub Knotek čas: 22 ,33
David Hoffman čas: 24,50
Jakub Horyna čas: 28,41
Tomáš Hoffman čas: 14,02
Adam Horyna
čas: 15,25
Tomáš Bělský
čas: 16,13
Matěj Špringl
čas: 16,41
Michal Horyna
čas: 18,56
Martin Kunst
čas: 18,63
Dan Balicz
čas: 19,10
Simeon Trajkovski čas : 19,62

Tenisový turnaj – muži – bude upřesněn
Tenisový turnaj – smíšených dvojic se uskuteční 11.6.2016 od 9.00 hod.
Přihlášky na sportovním areálu (nutné) - počet omezen.

