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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první čtvrtletník letošního roku, ve kterém
najdete potřebné informace, jak organizační, tak z dění v obci.
Příchod jara je zřejmý, každé roční období má své kouzlo, ale chvíle
kdy se vše začíná probouzet, ptáci zpívají a vůně vzduchu má svůj
neopakovatelný výraz, je to nádhera. Přeji Vám krásné a pohodové
jarní měsíce.
Jarní probouzení naší obce z ptačí perspektivy

Leden - Březen

22. dubna od 14:00 hod.
Hrdlořezský pexesáček
na sále OÚ Hrdlořezy.
Závazné přihlášky do neděle
16.4.2017
Na tel č. 723 770 929
(El. Bezděková)
nebo na tel. 326 324 885
(p. Benešová)
Startovné 20,-/soutěžící

29. dubna - Hasičský výlet

Jarní výlet s možností vykoupání.
Odjezd v 9:00 hod. ze zastávky
Za kapličkou

30. dubna od 19:00 hod.
První tři měsíce roku 2017, ve kterých bylo potřeba dokončit
uskutečněné projekty, jsou za námi. Zpracování závěrečného
vyhodnocení, vypracování zprávy udržitelnosti a odeslání na fondy
uskutečněných projektů. Hodnotily jsme uplynulý rok, kde nás
hodně mrzela bezmoc při podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení na projekt odkanalizování obce.
Novela zákona je platná od 1. 1. 2017, a tak by nemělo nic
bránit vydání potřebných dokumentů k podání žádosti o dotaci
s výzvy OPŽP. Celý projekt se posouvá o rok. Žádost budeme
podávat dle uzavřené smlouvy s VaK MB se všemi 12 obcemi a
městskými částmi s názvem „Odkanalizování Mladoboleslavska 3“.
Druhý důležitý dokument pro rozvoj naší obce je zpracování
územního plánu. Zadání zastupitelstvo obce schválilo 26. 10. 2016.
V současnosti se zpracovává návrh územního plánu pro projednání
zastupitelstva s občany obce a vlastníky nemovitostí, s termínem
duben 2017. Předpokládaný termín dokončení a schválení územního
plánu je duben 2018, ale již nyní máme dobrou zprávu, že naše obec
byla finančně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj částkou
300 000,-Kč (celkové náklady 600 000,-Kč). Žádám občany, aby
územní plánování nepodcenili a aktivně se podíleli při projednávání
konečné podoby ÚP obce.
Petr Hejl starosta obce

proběhne Pálení čarodějnic ve
sportovním areálu. Pro děti bude
připraveno občerstvení, opékání
vuřtů, dětská i dospělácká
diskotéka.
Malé i velké čarodějnice jsou
vítány. Lampióny s sebou.
K tanci zahraje kapela
POHODÁŘI

3. června – Den dětí

od 14:00 hod. na středním dole
Skákací hrad, soutěže,
občerstvení, koňské spřežení
atd.
Titulek popisující
obrázek
nebo
16. června–
Venkovní
zábava
grafiku

od 19:00 hod. zahraje kapela
DIFUR BAND ve sportovním
areálu obce.
Rally Bohemia 2017
,,Shakedown“ bude na místní
komunikaci Před. Důl až Zadní
Důl a v Horní části obce u
kontejnerů.
Termín 1.7.2017 od 7:30 –14:00 h

Z obce a obecního úřadu
Systém shromažďování a odvoz komunálního odpadu v naší obci.
Rád bych Vám připomněl a některé seznámil se systémem, který je zaveden a je funkční. Součástí ročního poplatku
(trvale přihlášené osoby a vlastníci rekreačních objektů) ve výši 500,-Kč, je zahrnut odvoz komunálního odpadu
z nemovitostí, 2x ročně využití velkokapacitních kontejnerů, odvoz BIO odpadu z nemovitostí a odvoz tříděného
odpadu (plasty, sklo, tetrapaky, papír a drobné kovy) ze 6 shromaždišť, které jsou rozděleny po obci. Dále je 2x
v roce organizován svoz nebezpečného odpadu (televizory, ledničky, plechovky od barev) a odvoz pneumatik 4ks
jednou za dva roky/poplatník. Celoročně je možno využít kontejner na textil, který je umístěn u domu služeb a také
drobné elektro spotřebiče s bateriemi, kontejner je umístěn v budově obecního úřadu. Obracím se na Vás se žádostí o
změnu způsobu ukládání papíru. V dnešní době je většina dodávaného zboží (spotřebiče, nábytek atd.) zabalen
v papírových krabicích. Žádám Vás o rozřezání krabic tak, aby se do kontejneru vešlo více papírového odpadu, nyní
vozíme a platíme vzduch. Také žádám občany, na které nezbylo místo s uložením komodit v kontejnerech na tříděný
odpad, aby neodkládali odpad ke kontejnerům na zem, dochází k roztržení pytlů zvěří a velkému nepořádku.
Veškerý odpad je jednou týdně odvážen!
Výsledky roku 2016 vyprodukovaný odpad - papír 4,652 tun / sklo 14,724 tun / plasty 10,896 tun / drobné kovy
0,577 tun / BIO odpad 54,800 tun / směsný kom. odpad 189,240 tun / objemový odpad 21,820 tun / celkové
množství vyprodukovaného odpadu v roce 2016 je 297,927 tun.
Obec uhradila za odvoz a likvidaci odpadu 832 978,-Kč
Co patří do sběrného kontejneru: Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty a hračky.
Co nepatří do sběrného kontejneru: Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek,
netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, ŘEŠENÍ V PRŮBĚHU 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2017
V uplynulých třech měsících se zastupitelstvo obce sešlo dvakrát na pracovní poradě a dvakrát k veřejnému zasedání
zastupitelstva obce. Předmětem projednávání bylo vypracování a schválení dokumentů, které jsou nutné k ukončení
roku uplynulého (překontrolování hospodaření obce, inventarizace majetku obce a příspěvkových organizací,
schválení účetní závěrky obce a MŠ). Projednány a schváleny investice do oprav majetku obce, které byly
zapracovány do rozpočtu obce na rok 2017, a na které se budeme snažit získat spolufinancování z vypsaných fondů.
Co bychom rádi v letošním roce opravili, vybudovali a pořídili, mimo již zmiňovaných projektů odkanalizování a
územního plánu – opravy komunikací, mostků chodníků a autobusových zastávek, obnova dopravního značení
s doplněním problémových míst, doplnění lamp veřejného osvětlení, výměna a doplnění informačních tabulí, oprava a
doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) s doplněním košů na psí exkrementy, dokončení zkulturnění sběrných
míst na tříděný odpad, provedení nutných oprav ve sportovním areálu a mateřské škole, vybudování skladových
prostor pro potřeby obce (jedno zastřešené a jedno na otevřené ploše), rekonstrukce prostor budovy obecního úřadu
(sál, příslušenství a suterén), zateplení požární zbrojnice a zastřešení prostoru okolo budovy sportovního areálu,
pořízení vozu pro potřeby Mateřské školy (dovoz obědů a svačin), splacení úvěru na výstavbu Mateřské školy, dle
plánu oddlužení obce, vypracování projektové dokumentace na projekty - výstavba komunikace za humny a příjezd
k ní včetně majetkového vyrovnání, cyklostezka Debř – Hrdlořezy – Bukovno, odvedení dešťových vod a zakrytí
příkopu podél komunikace ke kapličce s vybudováním autobusového stání před restaurantem u Fišerů pro městskou
hromadnou dopravu směr do obce, vybudování vodních děl mokřadů a tůní, s tím související odvodnění ulice na
Farářce za Humny a náves.
Rozpočet obce s plánem investic a oprav najdete na stránkách obce www.obechrdlořezy.cz
Petr Hejl starosta obce

Nebezpečný odpad - odběr bude
uskutečněn u domu služeb ve dnech a
časech:
Po - 24.4. v 10 - 11hod. a 16 -17hod.
St - 26.4. v 16 -17hod.
Pá - 28.4. v 10 -11hod. a 16 -17hod.
Odvoz Compag proběhne
Ne - 30.4. v 8:00 – 8:15 hod.
Čištění komínů 22.4.2017
Objednávky na OÚ v úřední hod.
na tel. 326 324 885

Otevření kontejnerů
22.4. 10:00 – 14:00 hod.
Jarní úklid vesnice proběhne v průběhu
měsíce dubna
Provoz tenisových kurtů bude zahájen, až to
přírodní podmínky dovolí – cca duben!!!

Ceny kurtů na sezónu 2017
Pro občany obce – 100,-Kč
Cena kurtu pro ostatní – 140,-Kč

Počet obyvatel k 31.12.2016 byl - 692

Kulturní dění v obci
Baráčníci z Hrdlořez Vás zvou na jarní výlet do Polska.

Dne 29. 4. 2017, odjezd v 5:00 hod. od Fišerů směr Kudowa Zdrój.
Návrat mezi 14:00 – 15:00 hod. Zájemci se mohou hlásit u p. Folprechtové (733 105 727)
a u p. Hanzlíkové (723 450 890).

Setkání s hodnocením uplynulého roku
Ohlédnutí za rokem 2016 proběhlo na Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů,
která byla 14. 1. 2017 v hasičské zbrojnici.
Po všech stránkách to byl velice úspěšný rok. Podařilo se zdárně dotáhnout všechny administrativní
náležitosti, které stanovil pro spolky nový Občanský zákoník. Mladí hasiči sbírají úspěchy v Boleslavském
poháru i ve hře Plamen. V krajském kole obsadili 9. místo. V individuálních kategoriích dosahují
vynikajících výsledků, a to i na celostátní úrovni. „A“ družstvo mužů letos opět absolvovalo závody
Boleslavského poháru. „B“ družstvo se zúčastnilo dvou tradičních závodů.
Ze čtyř podaných dotačních projektů hned tři získaly podporu, a to ze strany Nadace Agrofert, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Středočeského kraje. I díky tomu se opět o trochu zlepšilo zázemí a
podmínky pro dobrovolné aktivity.
Uskutečnila se celá řada akcí – ples, sběr železa a papíru, údržba hasičské nádrže, údržba zeleně, dva
celodenní výlety, opakovaný bowling, Rally Bohemia, cyklovýlet za Difury, úklid stráně pod kontejnery,
pomoc při demontáži starého školního hřiště, čištění okapů na škole … Velký ohlas měl i první sběr
elektroodpadu v obci.
Novinkou byly vzdělávací kurzy – poskytnutí první pomoci a práce s motorovou pilou. V rámci oslav
výročí obce předvedli mladí i staří hasiči své dovednosti a um. Pro výstavu na obecním úřadu bylo
připraveno mnoho zajímavého z hasičské hrdlořezské historie i současnosti. Internetové i facebookové
stránky sboru jsou aktualizované. Posílají se příspěvky do obecního čtvrtletníku.
Pomoc zásahové jednotky obce se prolíná s činností ostatních dobrovolných hasičů. V roce 2016 bylo
několik mimořádných událostí – přerušení dodávky elektřiny kvůli spadlému stromu na vedení ve stráni
směrem na Bukovno, červencový přívalový déšť nebo ke konci roku požár komínu na Farářce.
Poděkování patří všem za pomoc a projevovanou podporu.
Výbor SDH
Obec Hrdlořezy na sklonku loňského roku pořídila
pro potřeby SDH neúplnou hasičskou stříkačku za
cenu 60 000,-Kč s příslibem obce dovybavení v roce
2017 za cenu 25 000,-Kč (cena nové stříkačky
160 000,- Kč). Soutěžní týmy reprezentují obec
Hrdlořezy i místní hasičský sbor v seriálu
Boleslavského
Poháru,
hasičská
stříkačka
s čerpadlem, neúplný motor o obsahu 1960 cm3,
rozvaděč vody, čerpadlo, výfukový čtyřsvod, vše
použité bez známek závad. Stříkačka byla pořízena
především z důvodu udržení kvalitního soutěžního
kádru, který se utvářel postupným přechodem členů
dětského kolektivu do kategorie mužů a udržení
těchto členů v místní hasičské organizaci. Jedná se
převážně o členy, kteří jsou v Hrdlořezích doma.
Upozornění pro občany:
Již opakovaně upozorňujeme na nedodržování
obecně závazné vyhlášky obce:
Zákaz pálení odpadů ze zahrad
Upozorňujeme občany, že dle obecně závazné
vyhlášky obce je ZAKÁZÁNO v neděli sekat,
řezat a vykonávat jakýkoliv hluk. Žádáme o
dodržování klidu alespoň jeden den v týdnu.

Most v Debři bude opět neprůjezdný…
Důvodem je plánované dokončení rekonstrukce
Masarykova mostu, který byl vystavěn roku 1922.
Začátek uzavírky je plánován na 27. března, a
pokud průběh oprav nic nenaruší, měl by most být
opět zprůjezdněn 9. května 2017.
Řidiči budou muset pro průjezd na druhou stranu
obce opět využívat frekventovaný obchvat.
Omezení bude platit i pro městskou hromadnou
dopravu. Linky 11, 70 a 72 budou muset využívat
objízdných tras.

Gratulace k životnímu jubileu

Únor

Březen

Lederer Miloš
Bajerová Jiřina
Hladíková Jana
Kešnerová Jiřina
Pácalt Zdeněk
Dlask Miloslav

Bubeníček Josef
Hradiský Miroslav
Tkáčová Dagmar
Doubková Marta
Potrošovská Ludmila

Leden
Ulman Karel
Vzpomínky
Janoušková Marie
Gratulace
Bulířová Hana
Poděkování
Martásek Jan
Valentová Milena
Jančík Josef
Dostálová Marie

Společenská rubrika

Zápis do Mateřské školy

Masopustní karneval v MŠ
Tak jako každým rokem je pro
všechny únor měsícem bálů
a karnevalů. Na ten letošní se
pečlivě připravovaly děti z MŠ
již delší čas. Vše začalo
představením masek a jejich
přehlídkou, následovaly soutěže,
kde si děti změřily své síly, a vše
bylo zakončeno diskotékou.

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu
k předškolnímu vzdělávání na období od 2. května do 16. května.
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 do MŠ Hrdlořezy se
uskuteční 3. 5. 2017 od 9:00 hod. – 11:00 hod. Vyplněné formuláře (lze
vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout na stánkách MŠ: mshrdlorezy.webnode.cz) nutno odevzdat v den zápisu. Zápis do MŠ je vždy
spojen se dnem otevřených dveří a rodiče si zde mohou prohlédnout prostory a
vybavení MŠ.

Zápis do Základní školy

Loučení se zimou

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 do ZŠ Debř se
uskuteční: v pátek 7. 4. 2017 od 14:00 hod. do 17:00 hod., a v sobotu 8. 4.
2017 od 9:00 do 11:00 hod.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (děti, které do
31. 8. 2017 dovrší věku 6 let) a děti starší, jimž byla odložena školní
docházka.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad
školní docházky.
Ředitelka MŠ

Poděkování zřizovateli MŠ

Nabídka služeb

Celý kolektiv zaměstnanců a všech dětí děkují obci za
zakoupení nového vozidla a zapůjčení mateřské škole pro
každodenní dovoz stravování z Mladé Boleslavi.

Sportovní stránka
Výsledky hasičů
Dobrovice 18.února - štafeta dvojic v sokolovně: starší děti 6. místo, mladší děti se bohužel díky úrazu a
onemocněním nezúčastnili
Jablonec 11. – 12. března - kolo Českého halového poháru v běhu na 60 metrů s překážkami: v kategorii mladší dívky
– Lucka Kardošová 43. místo (18,95), mladší chlapci - Láďa Štěpánek 16. místo (16,49), David Hofmann 70. místo
20,08, Kuba Horyna 87. místo (22,19), Vojta Košek 113. místo (26,56), starší chlapci – Matěj Špringl 42. místo (14,49),
Kuba Knotek 139. Místo (20,25)
Běhy v Pečkách - minižákyně (400 m) 5. Anna Vlasáková (1:32), mladší žákyně (800 m) 5. Zuzana Vlasáková (3:21),
mladší kluci (200 m) 9. David Lhota (0:50)
Pečecká desítka (10 km): ženy (35-44): 61. Miroslava Čermáková (57:06); muži: 332. Lukáš Bubeníček (58:01);
veteráni (40-49): 169. Roman Hanus (51:08), 176. Luděk Štěpánek (52:45); týmy: 17. SDH Hrdlořezy; celkově: 652.
Roman Hanus, 710. Luděk Štěpánek, 827. Miroslava Čermáková, 840. Lukáš Bubeníček

Tenisový turnaj na zahájení sezóny - termín bude upřesněn

