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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé vydání Hrdlořezského čtvrtletníku
letošního roku. Vaše myšlenky jsou jistě upnuté na letní měsíce jak je
nejlépe prožít a využít vše, co léto přináší. My Vám přinášíme
informace o dění v obci v uplynulém čtvrtletí a také to, co
připravujeme v dalším období.
V měsících druhého čtvrtletí jsme se věnovali plnění schváleného plánu
investic a oprav objektů ve vlastnictví obce a místních komunikací. Také
jsme se věnovali přípravě a zpracovávání dalších projektů, které
systematicky zapadají do modernizace a zvelebování naší obce, dle
strategického plánu obce.
Na sportovním areálu obce se uskutečnila oprava oplocení kurtů,
příprava kurtů na sezonu a oprava prasklin asfaltové plochy. V budově
Mateřské školy byla provedena hydroizolace vnější a vnitřní nosné
konstrukce. U Silnice III/0386 byl zajištěn odtok dešťových vod před
autobusovou zastávkou, kde se tvořila velká kaluž. Bylo provedeno
zametení komunikací a oprava tryskovou technologií Turbo a na obou
typech komunikací bylo provedeno vodorovné dopravní značení. Při
vjezdu do obce byly umístěny uvítací cedule obce. Sborem Dobrovolných
hasičů proběhlo vyčištění, natření a napuštění požární nádrže s úklidem
jejího okolí. Nádrž v letních měsících slouží ke koupání veřejnosti - na
vlastní nebezpečí.
Investičními výdaji bylo rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě za
humny (Stodolní), vybudování skladových prostor pro potřeby obce za
domem služeb, výměna mobiliáře - nové odpadkové koše byly rozšířeny o
koše s vybavením na psí exkrementy.
Jak jsme Vás již informovali je připraven projekt ,,Rekonstrukce
společenských prostor pro mládež v objektu OÚ“ (suterén), kde máme
podanou žádost o podporu v dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) podpora obnovy a rozvoje venkova, podpora zapojení generací do
komunitního života v obci. Na tento projekt navazuje projekt ,,
Revitalizace sálu a příslušenství OÚ Hrdlořezy“, který připravujeme ke
zpracování a podání žádosti o dotaci z fondu Obnovy venkova
Středočeského kraje. Při realizaci těchto projektů bude budova Obecního
úřadu opravena a zmodernizována. Poslední budova, kterou čeká
rekonstrukce a zateplení je požární zbrojnice. Obec byla podpořena
v dotačním titulu OPŽP s projektem „Hasičská zbrojnice zlepšení tepelnětechnických parametrů obvodových konstrukcí“. Realizaci projektu
předpokládáme na jaře 2018, po provedení nutných administrativních
kroků akce.
Nově připravované projekty jsou autobusové stání pro MHD,
zastřešení prostoru okolo budovy sportovního areálu, úpravy zeleně
se zakrytím otevřené vodoteče podél místní komunikace ke kapličce,
opatření pro zamezení škod při lokálních záplavách vybudováním vodního
díla v břízkách, projekt výstavby komunikace za humny a cyklostezky
Hrdlořezy – Bukovno zahrnuté do integrovaného plánu rozvoje území
Mladá Boleslav.

Duben - Červen

Stanování s dětmi

Kdo má chuť zažít trochu
dobrodružství může přijít na
stanování s tatínky. Po celý
den bude připravena zábava
a hry pro děti, výlet a večer
opékání vuřtů a nocování ve
stanu. Ráno výtečná snídaně
a odchod domů. Přesné
informace na areálu obce.
Setkání se starostou obce
2.8. od 17:15 na Dole na hřišti
a od 18:00 ve sportovním
areálu obce. Jedná se o
neformální setkání s občany
obce, kde se řeší veškerá
problematika a dotazy.

Hurá do školy po
prázdninách
2.9.2017 od 15.00 hod. ve
sportovním areálu obce.
Pro děti bude připravena
spousta zábavy, soutěží a
překvapení. Čeká na ně
malování na obličej, tetování
a tvoření z balónků. Po celou
dobu bude pro děti zajištěno
občerstvení.
Titulek popisující obrázek nebo
Od 15:00
hod. je také
grafiku
připravená pohádka
,, Jeníček a Mařenka ‘‘
4.9.2017 od 11hod.
proběhne na sále obecního
úřadu vítání prvňáčků.
Termín dovolené na OÚ
– od 10.7. do 21.7.2017

Z obce a obecního úřadu
Stav projektu odkanalizování obce se nachází v dohodnutých termínech. Je vydáno územní rozhodnutí na stavbu,
které nabylo právní moci a nyní se podává žádost o stavební povolení na stavbu. Žádost o dotaci bude podána
v uskupení Odkanalizování obcí v povodí jizery, dle smlouvy s VAK MB, vypsání dotačního titulu (9/2017). Návrh
Územního plánu byl předán pro společné jednání na jeho financování byla obec podpořena s fondu Ministerstva pro
Místní rozvoj. Nyní probíhá na základě výzvy Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru územního plánování
společné jednání o návrhu s dotčenými orgány. Po uplynutí zákonných lhůt bude návrh Územního plánu předložen
k veřejnému projednávání.
Rád bych poděkoval sportovcům, jak ze sportovního areálu v horní části obce za velmi dobrou přípravu dřeva na
čarodějnice, tak sportovcům na Dole, za přípravu a průběh dětského dne a Sboru dobrovolných hasičů za
vyčištění, natření a napuštění požární nádrže a úklidu jejího okolí.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití letních měsíců, plné odpočinku a zážitků.
Petr Hejl starosta obce

V průběhu druhého čtvrtletí se zastupitelé obce sešli celkem čtyřikrát, a to dvakrát na pracovních poradách, kde se
projednávaly připomínky a podněty zastupitelů, upřesňoval a doplňoval se plán oprav, další záměry a chod obce.
Programem dalších projednávání bylo schvalování smluvních závazků, jak na svoz BIO odpadů, tak věcných břemen
pro ČEZ, potažmo pro stavby rodinných domů a s dopravcem ARRIVA, na navýšení ceny na km z důvodů platu
řidičů. Důležitým rozhodnutím bylo zabezpečení úplného provozování sportovního areálu obce využívaný veřejností.
Nájemce sportovního areálu, dal k 30.11.2016 výpověď z důvodu nejasného používání fungování registračních
pokladen EET, v mezidobí, kdy je provoz minimální, byl provozovatelem spolek sportovců. Vzhledem k tomu, že
stále nebyla jasná pravidla provozování těchto provozoven, bylo k zákonnému provozování a využívání areálu nutné
udělat dva kroky. Pořízení pokladny EET, která bude součástí inventarizačního seznamu a součástí nájemní smlouvy
a vyhlásit výběrové řízení na nájemce nebytových prostor objektu sportovního areálu. Výběrové řízení bylo
vyhlášeno od 9. 5. do 24. 5. 2017. Zastupitelstvo obce dne 24. 5. 2017 schválilo pořízení pokladny EET a nájemce J.
Beneše, který jako jediný předložil nabídku. Při jednání dne 26. 6. 2017 byla projednávána a schválena směrnice o
zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu např. potřebné podklady a rozhodnutí pro podání žádosti o dotaci
projektu ,,Revitalizace sálu a příslušenství OÚ“ a úprava provozní doby MŠ Provoz školky byl 6:30 – 15:30h a
k těmto časům byly časté připomínky rodičů dětí naší obce, že se nestačí přesunout ze zaměstnání v potřebný čas.
Jejich požadavek na prodloužení provozní doby byl vyslyšen schválením provozní doby od nového školního roku 1.
9. 2017 6:30 – 16:00h. Schválením závěrečného účtu obce za rok 2016 se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, byl rok uzavřen účetně a hospodářsky.
Pálení čarodějnic

Dětský den

Obec pořádala tradiční pálení čarodějnic
a k dobré náladě hrála kapela Pohodáři.
Účast byla velká jen nás zlobilo ochlazení
a studený vítr

Letos se účastnilo dětského dne 105 dětí, odpoledne bylo plné
zábavy a her. Počasí se opět vydařilo. Pole soutěžení se letos
rozšířilo.

Kulturní dění v obci
Jarní výlet
První letošní výlet proběhl poslední dubnovou neděli. Dopoledne byl výlet na hrad Kokořín. Oběd se
servíroval v hotelu na náměstí ve Mšeně. Odpolední zastávka byla v prostoru bývalého kláštera řádu
Cisterciáků. Klášter tehdy patřil k nejvýznamnějším církevním objektům ve střední Evropě a měl bohatou
knihovnu. V místě nějakou dobu působil i Mistr Jan Hus. Klášter 30. dubna 1420 vyplenili husité, tedy na den
přesně 597 let před naší návštěvou. V někdejších církevních prostorách se dnes nachází pivovar Klášter. Ve
sklepích ve skále pod pivovarem vedla trasa exkurze. Zajímavá byla i část prezentace archeologických
vykopávek z části dvora někdejšího kláštera. Poslední zastávkou byl bazén v Mladé Boleslavi, místo pro
pobavení, sportování, relaxaci a regeneraci. Skalní příznivci chůze po schodech byli spokojení – nahoru na
hrad, dolů do sklepení a nakonec nahoru na tobogán!
SDH Hrdlořezy

Hasiči pořídí stan
Hasiči zpracovali projekt na nákup velkého stanu a získali finanční podporu v rámci regionálních grantových
programů ŠKODA AUTO na rok 2017. Na grant dosáhla necelá třetina přihlášených projektů. ŠKODA AUTO
chce prostřednictvím grantových programů podporovat své priority v oblasti společenské odpovědnosti i
systematickou podporu regionů.

Poděkování
Dobrovolní hasiči děkují všem za projevenou podporu a příspěvky při dubnovém sběru železa, papíru a
elektrospotřebičů v obci. Celkem se mimo jiné podařilo nashromáždit více jak 220 starých elektrospotřebičů,
které si odvezla odborná firma k recyklaci. Sběr se zopakuje i na jaře příštího roku.

RallyBohemia odstartuje letos v sobotu 1.července

Škola v přírodě

v odpoledních hodinách startem v Mladé Boleslavi
na Staroměstském náměstí.
V sobotu 1.července dopoledne budou technické
přejímky a testovací rychlostní zkouška (shakedown)
na oblíbeném úseku v Hrdlořezích.

Letos již počtvrté byla MŠ na škole v přírodě.
Celý týden jsme prožili jako vodníci a lesní víly
v krásném lesním prostředí. Zúčastnilo se 20 dětí,
které si po týdnu odnesly spoustu zážitků a
výrobky, které si samy vyrobily.

Mateřská škola
Koncem června navštívily děti volnočasový areál
Mirakulum a Staré Hrady.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Duben
Čermák Miroslav
Vzpomínky
Špringl Josef
Gratulace
Beneš František
Poděkování
Frančíková Libuše
Lochman Vratislav

Vítání občánků

Květen
Vajnarová Alena
Josífková Ludmila
Klavík Josef
Krb Petr
Košulič Jiří
Paleček Pavel

Červen
Lukešová Ludmila

Svárovská Vanesa
Šťastná Ema
Kosová Kateřina
Paleček Jakub
Hošic Matyáš

Sportovní stránka
Výsledky hasičů

4. 6. – 4. Kolo hry PLAMEN
Březovice: Memoriál Jaroslava Husičky – požární útok;
Útok s překážkami CTIF
muži B : 6. místo (40.17 s)
Starší děti: 3. místo
2.4. Jablonec, běh na 100 metrů s překážkami
Požární Útok
Střední dorost: Adam Horyna 95. místo – 22:83,
Starší děti 1. místo
Tomáš Hofmann 26. místo – 18:80
Celkově v kategorii starší obhájili po čtvrté za posledních 5 let
Starší dorost: Honza Špringl 60.místo – 21:18
1. MÍSTO a postoupili do krajského kola 9. – 10. 6. V Kutné Hoře.
29. 4. - 3. Kolo celostátní hry PLAMEN
Štafeta 4x60 metrů
Velké díky vedoucím a trenérům dětí i dorostu
Mladší děti: 1. místo
Starší děti: 1. místo
Starší děti 1. místo
Štafeta CTIF
9. – 10. 6. Krajské kolo PLAMEN Kutná Hora
Mladší děti se bohužel nezúčastnili
Na krajském kole soutěže PLAMEN
Starší děti i se čtyřmi dětmi mladšími obsadili 1.
obsadily děti z HRDLOŘEZ12.místo
místo
v kategorii mladší dorost:Matěj Špringl5. místo
13.5. Boleslavský pohár
střední dorost: Tomáš Hofmann 10.místo
Kategorie muži: HRDLOŘEZY muži A – 8. místo
starší dorost: Honza Špringl 1. místo a postup na
3. 6. Okresní soutěž muži, ženy a dorost
Mistrovství České Republiky, kterého se bohužel z důvodu
Všichni tři jednotlivci s SDH Hrdlořezy postoupili
rodinné dovolené nemohl zúčastnit
do krajského kola
4. 6. – 4. Kolo hry PLAMEN
Útok s překážkami CTIF
TJ Hrdlořezy
dne 24.6.2017 Turnaj v nohejbalu.
Starší děti: 3.pořádala
místo
Požární
Útok
Zúčastnilo se celkem 9 družstev.
Starší děti 1. místo
Celkově
obhájili po čtvrté za
Pořadí –v kategorii
1. místo –starší
Chotyně
posledních 52.let
1. MÍSTO
a postoupili do krajského
místo
- Žebrovci
kola 9. – 10. 6. V Kutné Hoře.
3. místo – Příšovice
Velké díky vedoucím a trenérům dětí i dorostu
4. místo - Doláci
Starší děti 1. místo
9. – 10. 6. Krajské kolo PLAMEN Kutná Hora
Na krajském kole soutěže
PLAMEN výsledky
obsadily
Celkové
- hry PLAMEN
děti z HRDLOŘEZ 12. místo
v kategorii
mladší dorost: Matěj Špringl
5. místo
střední
dorost:
Tomáš
Hofmann 10.místo
starší dorost: Honza Špringl
1. místo a postup na Mistrovství České
Republiky, kterého se
bohužel z důvodu
rodinné dovolené nemohl zúčastnit

