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Vážení spoluobčané,
s příchodem jara a v čase velikonočních svátků k Vám přichází první
číslo informačního čtvrtletníku naší obce. Tyto křesťanské svátky jsou
předzvěstí příchodu jara, které Vám přeji pohodově prožít. Připravili
jsme pro Vás užitečné i praktické informace co se v obci bude dít a co se
Titulek popisující
připravuje v letošním roce za investiční záměry.
obrázek nebo
grafiku

V průběhu prvních měsíců letošního roku bylo potřeba provést
rozpočtové opatření č.1/2018. Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen
na prosincovém jednání zastupitelstva obce. Důvodem rozpočtového
opatření byla vyšší částka převedena z roku 2017 (hotovost běžného účtu
k 31.12) ve výši 1 087 000,-Kč a proplacení podpory projektu
vypracování Územního plánu obce od MMR ve výši 77 400,-Kč.
Navýšení příjmů bylo rozdělené na akce obce, doplatek částky za
rekonstrukci sálu a příslušenství, oprava komunikace na zadní Důl,
výstavba opěrné zdi ve skladu obce za domem služeb, rekonstrukce
chodby, zádveří bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu,
rekonstrukce elektrických rozvodů, stavební úpravy chodby a toalet
v domě služeb, navýšení podílu obce na projekty zateplení požární
zbrojnice a zastřešení prostoru u budovy sportovního areálu. Mezi
dlouhodobé projekty patří zpracování a schválení rozvojového
dokumentu Územního plánu obce, uskutečnila se poslední fáze před
schválením a to veřejné projednání s občany. Zúčastnilo se 35 občanů,
kteří byli seznámeni s návrhem územního plánu, s jejich rozvojovými
plochami a byly jim zodpovězeny otázky a připomínky. Největším
problémem územního plánu bylo vytvořit podmínky pro stabilizaci
stávajících komunikací nezbytných pro obsluhu území. Odstranění
zjištěných dopravních závad a zlepšení jejich parametrů umožňujících i
doplnění chybějících chodníků. Dále stabilizace stávajících ploch pro
parkování popř. pro jejich zkapacitnění. Hlavními dopravními závadami
jsou nedokončené a nepropojené místní obslužné komunikace v nové
zástavbě s hlavní místní obslužnou komunikací v centru obce a absence
chodníků podél místních obslužných komunikací. Připomínky a námitky
k návrhu územního plánu si převzala pracovnice magistrátu města Mladá
Boleslav (odbor rozvoje). Předpokládány termín schválení územního
plánu je červen 2018.
Největší a nejdůležitější projekt naší obce je odkanalizování. Zde mi
dovolte abych Vám po dlouhé odmlce podal aktuální informace
k projektu. Téměř celý rok 2017 byl věnován k získání všech potřebných
povolení. Na všechny části projektu jsou vydána pravomocná územní a
stavební povolení, jsou dokončeny u všech částí projektové dokumentace
až do stupně pro provedení stavby. V posledních měsících minulého roku
a nejvíce na přelomu 2017/2018 jsme pracovali na zpracování žádosti o
podporu do vypsané 71. výzvy SFŽP - Prioritní osa 1. Zlepšování
kvality vody a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1.1. Žádost o
podporu byla finalizována a podána dne 17. 1. 2018. Žádost obsahuje
v technických jednotkách vše, co je obsaženo v projektech, které
sumarizují technické údaje po jednotlivých jeho částech.

Leden - Březen

1.Školní ples
pořádá KRPŠ při ZŠ v Debři
31.března v Sokolovně v Debři
od 20.hod.Hraje Dekameron
band. Vstupné 100Kč.
Výtěžek z plesu půjde do fondu
KRPŠ.

14.dubna od 14.00 hod.
Hrdlořezský pexesáček
V sále OÚ Hrdlořezy
Závazné přihlášky do neděle
8.4.2018
Na tel č.723 770 929 (El.
Bezděková)
Nebo na tel.326 324 885
(p.Benešová)
Startovné 20,-/soutěžící

29.dubna - Hasičský výlet
Nedělní celodenní výlet pro děti
i dospělé. Sraz je v 9.00hod. za
kapličkou.

30.dubna od 19.00 hod.

Pálení čarodějnic
ve sportovním areálu.Pro děti
bude připraveno občerstvení.
Opékání vuřtů. Malé i velké
čarodějnice jsou vítány.
Titulek popisující obrázek nebo
2.června
od 14.00 hod.
grafiku
Den dětí - na středním dole

Skákací hrad, soutěže,
občerstvení,koňské spřežení atd.

Z obce a obecního úřadu
Po zpracování projektů došlo k mírnému nárůstu délek kanalizací. Plán financování projektu byl podřízen pravidlům
žádosti a striktnímu požadavku na nákladovost kanalizační sítě 90 000,- Kč na jednoho trvale bydlícího obyvatele.
V každé obci to vycházelo trochu jinak. Pro pravidla financování platí naše uzavřená smlouva o spolupráci s VAK
MB. Jak bude projekt pokračovat - ještě před koncem roku vypsala společnost VAK MB poptávkové řízení na
zpracování dokumentace pro provedení stavby (součást zadávací dokumentace na výběr dodavatele). V současné době
jsou již uzavřeny smlouvy s projektanty a začíná se pracovat na jednotlivých projektech. Budeme očekávat dotazy
pracovníků SFŽP k podané žádosti a připravovat odpovědi. Předpokládáme, že informaci, zda budeme podpořeni, se
dozvíme do konce června 2018. Do té doby společnost VAK MB dokončí projektovou přípravu a připraví zadávací
řízení pro výběr dodavatele. O Dalším vývoji projektu Vás budeme informovat a budeme si držet palce, aby tento
projekt byl úspěšný, i když realizace bude hodně náročná pro všechny občany. Finanční zajištění projektu ze strany
obce - probíhají jednání s KB MB o uzavření úvěru.
Petr Hejl starosta obce

Informace z činnosti zastupitelů obce. V prvním čtvrtletí se zastupitelé sešli ke třem veřejným jednáním,
ve kterých se projednávaly jak organizační problematika, výsledek inventarizace majetku obce a kontroly hospodaření
za rok 2017, tak investiční záměry zabezpečení jejich připravenosti k realizaci. Také plán oprav místních komunikací
a majetku obce, realizace se uskuteční v letošním roce. Zpracovaný důležitý dokument pro potřeby obce je pasport
komunikací, který je zpřístupněn na stránkách obce v souboru mapový portál. Změnu zaznamenaly také webové
stránky obce, stejně jako prostory budovy obecního úřadu. Oprava podloží podlahy a výměna podlahové krytiny
a omítek, vybudování úklidové místnosti, rekonstrukce vstupu do budovy obecního úřadu zhotoven jako bezbariérový.
Proměnu zaregistrujete i v domě služeb, kde je schválena rekonstrukce vnitřních prostor (chodby a toalet), která
zahrnuje opravu omítek, snížení podhledu, opravu podkladu podlahy a položení nové podlahové krytiny, osazení WC
a umyvadla a nové rozvody elektřiny. Schválena byla účast obce v dotačních titulech Středočeského kraje s projekty
zastřešení prostoru vedle budovy ve sportovním areálu obce. Realizace projektu napomůže k uskutečnění trávení
volného času na čerstvém vzduchu a vznikne vhodné zázemí pro celoroční venkovní akce pořádané obcí, mateřskou
školkou či různými spolky a kluby. Dojde k podpoření životního standardu občanů naší obce, bude rozšířen komfort
pro kulturní zázemí. Druhá účast je z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ,, JSDH P2“ s projektem
pořízení nového dopravního automobilu, předurčeného k potřebám zásahové jednotky obce a sboru dobrovolných
hasičů. Spolufinancování pořízení : „Dopravního automobilu“ na akci se finančně podílí Generální ředitelství HZS
ČR s finanční částkou 450 000,-Kč, Středočeský kraj žádáme o finanční částku 300 000,-Kč, obec úspěšný projekt
podpoří finanční částkou 250 000,-Kč a podíl Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce je 115 274,-Kč. Další účast v
dotačních výzvách tentokrát ve výzvě společnosti Škoda-Auto v regionálním grantovém programu pro rok 2018 v
programu Dopravní bezpečnost v obcích s projektem ,,Realizace výstupní plochy pro autobus v obci Hrdlořezy před
restaurací u Fišerů a v programu Bezbariérový přístup s projektem
,,Bezbariérový vstup do obecního úřadu“ ( viz foto)

Investiční záměr pro rok 2018 – zastřešení venkovního
prostoru u klubovny sportovního areálu.

Kulturní dění v obci
Ohlédnutí za rokem 2017
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů proběhla 20. ledna v hasičské zbrojnici. Rok 2017 patřil k těm úspěšným.
Mladí hasiči stále sbírají úspěchy na okresní úrovni. V roce 2017 opět reprezentovali okres Mladá Boleslav v krajském
kole hry Plamen. Jednotlivci získávají zkušenosti v Českém poháru. Áčko mužů absolvovalo závody Boleslavského
poháru, kde v konečném pořadí obsadilo 5. místo. Béčko se zúčastnilo dvou tradičních závodů.
Během celého roku se uskutečnila celá řada akcí – ples, sběr, údržba hasičské nádrže, údržba zeleně, dva celodenní
výlety (jarní – Kokořín a pivovar Klášter, podzimní – Národní technické muzeum a Aquapalace Čestlice), pálení
čarodějnic, Rally Bohemia, cyklovýlet za Difury, čištění okapů ve školce v Debři, školení pro členy zásahové jednotky,
pomoc při obnově váhy na návsi, nákup stanu na Moravě … Zajímavou novinkou byla účast smíšeného družstva na
závodech dračích lodí v Konětopech. Čtyři odvážlivci se zúčastnili masového běhu na 10 km – Pečecké desítky. Všichni
doběhli v osobních rekordech a družstvo SDH Hrdlořezy obsadilo 17. místo.
Internetové a facebookové stránky sboru jsou aktualizované. Posílají se příspěvky o činnosti do obecního čtvrtletníku.
Díky dotačnímu příspěvku od - Škody Auto se podařilo zakoupit velký vojenský stan. Nové židle a stoly do klubovny se
pořídily z rozpočtu obce. Společně se zastupitelstvem obce se zpracovaly dva dotační projekty na nákup nového
devítimístného vozu pro zásahovku. Na jeho spolufinancování se bude podílet i sbor a další sponzoři.
V tuto chvíli je zcela reálné, že se vše zdárně povede až do konce, a že na podzim bude skutečně zcela nové hasičské
auto.
Poděkování patří všem za pomoc a projevovanou podporu během celého roku.
Výbor SDH

Baráčníci z Hrdlořez Vás zvou 28.dubna na zájezd do Polska
Odjíždíme v 5.00hod. od Fišerů. Další zastávky v Debři, Na Radouči, a u Tesca.
Cena na osobu je 200,-Kč. Těšíme se na Vaši účast.
Pojízdná prodejna v obci:
Pojízdná prodejna se základním sortimentem potravin do obce zajíždí v tyto dny a hodiny:
Úterý, čtvrtek a sobota :
9.00 hod. - Nově vybudovaná autobusová zastávka za restaurací U Fišerů
9.10 hod. - U kapličky
9.30 hod. - Na parkovišti u obecního úřadu
Nově
vybudované
uložiště na
středním
dole

Výbor SDH

Vážení občané,
prosím Vás o ohleduplné jednání a konání
ve dnech volna a svátků při činnostech na
svých zahradách a pozemcích (pálení
odpadů, sekání zahrady a řezání dřeva).
Petr Hejl starosta obce

Otevření kontejnerů
21.4.2018 10.00-14.00hod – nově vybudované
uložiště na středním dole.
Nebezpečný odpad – odběr bude uskutečněn
v prostorách nově vybudovaného místa na
středním dole ve dnech a časech :
Po.- 16.4 . 10-11hod. a 16-17hod.
St .- 18.4. 16-17hod.
Pá. -21.4. 10-14 hod.
Odvoz Compag proběhne
v ne 22.4.. 2018 v 8.00 – 8.15 hod
Čištění komínů – 14.4.2018
Přihlášky na tel. 326 324 885 a to pondělí a středa
od 17.00 – 19.00hod.

Otevírací doba sportovního areálu:
Od 1.5.2018 do 30.9.2018
Út – Ne od 18.00 – 22.00 hod.
Jarní úklid vesnice proběhne v průběhu měsíce
dubna
Termín odvoz bio odpadu každý pátek od 6.4.2018
Sběr železa, papíru a elektroodpadu
Dobrovolní hasiči oznamují, že 14.dubna provedou
v obci sběr železného odpadu, starého papíru a
elektroodpadu. Pokud budete chtít přispět, můžete
věci na odvoz připravit před svůj dům.Začátek sběru
v 10.00hod.v horní části a ve 13.00hod v dolní části
obce.

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Leden : Šrámek Jiří

Únor : Bártová Lenka

Janoušková Marie
Martásková Věra

Březen : Kubín Petr
Bubeníček Josef
Hradiský Miroslav
Šturmová Jitka
Cindr Přemysl

Tkáčová Dagmar
Potrošovská Ludmila
Dlouhý Martin
Novotný Jan

ZÁPIS DO ZŠ
Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 na - MASARYKOVU ZŠ DEBŘ
se uskuteční: v pátek
6. 4. 2018 od 14,00 - 17,00 hodin
v sobotu 7. 4. 2018 od 9,00 - 11,00 hodin
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (děti, které do 31. 8. 2018 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, s vyplněným formulářem žádosti o odklad školní docházky.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání a pohovory s rodiči se uskuteční
v pátek
4. 5. 2018 od 9.00 – 11.00hod.
Zápis k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna.
Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné doklad
o očkování .
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Děti z MŠ se jako každý rok
zúčastní soutěže o nejlepší
obrázek, který pořádá Dětská
obuv HEJ RUP. Pomozte dětem
vyhrát zájezd tím, že
od 4. dubna na stránkách
facebooku dáte ,,to se mi líbí“
k tomuto obrázku,nebo
v obchodním domě Bondy
vhodíte hlas pro tento obrázek.

Prezidentské volby v obci
Hrdlořezy
Výsledky II. Kola voleb dopadly
následovně:
Jiří Drahoš – 192 hlasů
Miloš Zeman – 178 hlasů
V 1. kole byla volební účast 67,5%
V 2. kole o 4,26 p.b. vyšší

Sportovní stránka
Rally Bohemia – Letos se shake down Rally Bohemia v obci Hrdlořezy neuskuteční.
Výsledky hasičů 1/2018
17. února se mladí hasiči zúčastnili 2. kola hry Plamen – štafety dvojic, kde se starší děti umístily na 2.místě a mladší
děti na 7.místě. Dále memoriálu Bořivoje Buriánka - uzlová štafeta, kde každý soutěžící musí uvázat 5 uzlů na čas a
sčítá se všech 5 členů družstva. V této soutěži skončily starší děti na 3.místě a mladší děti na 6.místě.
3. – 9. března v době jarních prázdnin jsme se s dětmi zúčastnili zimního tábora pořádaného Okresním Sdružením
Hasičů ve Vítkovicích celkem 8 účastníků tábora z našeho SDH
24. března účast na Českém halovém poháru v Jablonecké hale ve starší kategorii, kde se zúčastnilo se 6 dětí. Zde se
nejlépe umístil Matěj Špringl na 14.místě a Tomáš Bělský na 24.místě
25.března účast na Českém halovém poháru v Jablonecké hale v mladší kategorii se zúčastnilo také 6 dětí.
V mladších se nejlépe umístil David Hofmann na 13.místě a Jenda Bělský na 23.místě
Další důležité soutěže, které čekají na mladé hasiče jsou: 3.kolo hry Plamen 28. dubna - štafeta 4x60 metrů a
štafeta s překážkami CTIF a 4.kolo hry Plamen 27.května - požární útok a útok CTIF

