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Říjen - Prosinec

Vážení spoluobčané,
rozsvícením vánočního stromu jsme vstoupili do času adventního, který
je ale náročnější než jiné měsíce v tom, že se připravujeme na čas
vánoční.
V tuto dobu se také ohlédneme za uplynulým rokem a začneme vzpomínat
na věci, které se nám povedly, ale také na věci, jež jsme z určitých
důvodů museli odložit do nadcházejícího nového roku.
Rád bych popřál všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak
v profesním životě.
Petr Hejl, starosta obce

27.12. - Vánoční tenisový turnaj
Od 9:00 hod. na Bezděčíně,
zájemci se mohou přihlásit na
tel. 607120385 a to nejpozději
do 25.12. Bude se hrát debl muži a ženy.
Doprava zajištěna.
Odjezd z Hrdlořez bude svozem.
Novoroční fotbálek – 31.12.2016
od 14:00 hod.
Maškarní merenda koncem
února, termín bude včas
upřesněn a vyhlášen.
24. února – Hasičský ples
Sál restaurace U Fišerů od
20:00 hod. Nekuřácké prostředí.
Hraje Difur Band!
Vstupné 50 Kč. Zajímavé ceny.

Rozsvícením vánočního stromu jsme
zahájili advent. Sešlo se mnoho lidí,
před kterými vystoupily děti naší MŠ,
a mohli tak nasát atmosféru vánočních
svátků.

10.3.2017 - Sportovní ples
V Kulturním domě Čistá
od 20:00 hod., svoz a odvoz
účastníku zajištěn. Zahraje
kapela Difur Band. Bohatá
tombola, taneční vystoupení.
Vstupenky budou v předprodeji
od ledna
to na obrázek
sportovním
Titulekapopisující
nebo
grafiku
areálu
obce nebo na tel.
607120385.
Bruslení pro občany obce
Upozorňujeme občany, že letos
je doprava na zimní stadion
individuální a ne autobusem.
28.12. – od 18:30 – 19:30 hod.
30.12. – od 18:00 -19:00 hod.

Z obce a obecního úřadu
Závěrečné měsíce letošního roku byly ve znamení příprav projektů, které jsou životně důležité pro modernizaci a
rozvoj obce, ale i potřeby občanů, které jsou součástí běžného života.
Projekt odkanalizování obce - v prosinci bylo zahájeno řízení na vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Příčiny nedodržení harmonogramu jsem popisoval v minulém čtvrtletníku. Pro oživení důvodem je
nešťastná novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015Sb., která platí od 1.1.2016 a která neumožňuje
umisťovat podélně inženýrské sítě do komunikací I – III. třídy. Změna zákona je schválena, účinnost nabývá
1. 1. 2017, tím se projekt posouvá o jeden rok. Obec se bude nadále důkladně připravovat a po vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení začneme pracovat na projektové dokumentaci proveditelnosti stavby.
Projekt pořízení územního plánu obce - zde je schválené zadání a zpracovává se dokumentace k veřejnému
projednávání. Obec v tomto projektu využila dotační výzvu Ministerstva pro místní rozvoj a podala žádost o
podporu.
Projekt zateplení budovy požární zbrojnice - příprava dokumentů k žádosti o energetický audit a projekt zateplení
s odizolováním. Jedná se o poslední budovu v majetku obce.
Zhotovením parkovací plochy u domu Služeb, ukončila modernizace dotčeného území v obci.
Ve druhém čtvrtletí byly provedeny dva audity – začátkem dubna proběhl Audit projektu Modernizace místní
komunikace
Regionálním
Operačním Programem Střední Čechy a Evropským fondem pro
V roce 2017finančně
bychom podpořen
rádi investovali
do projektů
regionální
rozvoj. Audit
byl vykonán
Auditorským
orgánemstavby
Ministerstva financí ČR. Realizace projektu proběhla
 investování
do projektové
dokumentace
proveditelnosti
v roce2014.
Cílem
auditu bylo ověřit,
jsou splněny podmínky kritéria výběru pro operační program a zda souhlasí
příprava
na odkanalizování
obce zda
financování
vykázané
výdaje s obce
účetními
záznamy
a s podklady
 oddlužení
splátka
úvěru výstavby
MŠ vedenými příjemcem. Auditorský tým pracoval po dobu třech dnů
 pokračování
zhotovení
územního
obce
v budově
obecního úřadu.
Celkový
závěrplánu
provedeného
auditu operace, bylo ověřeno, že všechny auditované
 zateplení
budovy
(hasičské
certifikované
výdaje
jsou obce
způsobilé
a v zbrojnice)
průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. Začátkem května proběhl
 rekonstrukce
v budově
sál2015
a prostory
suterénu pro
obce, spolků
a mládeže
přezkoumání
hospodaření
obceOÚ
za –rok
bylo vprovedeno
vepotřeby
dvou fázích
18.11.2015
a 6.5.2016 kontrolorkami

zastřešení
prostoru
určeného
pro
sklad,
parkoviště
a
dílny
pro
potřeby
obce
odboru kontroly Středočeského kraje. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
 rekonstrukce mostků v části obce na dole přes Čistý potok
tvořící
součást závěrečného účtu. Závěr přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, nebyly zjištěny chyby a
 pokračování v potřebných opravách a obměnách autobusových zastávek, mobiliáře stání pro tříděný odpad,
nedostatky,
kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny dle § 10 odst. 3 písm.
komunikací
a chodníků.
a) zákona č.420/2004 Sb.
Naší snahou bude využití dotačních výzev pro plánované projekty, některé jsou známé, a již nyní na nich pracujeme.
V průběhu roku mohou být vypsány výzvy další, které nás osloví, a my se budeme pokoušet uspět.

Obec byla úspěšná v grantovém programu
ŠKODY AUTO a.s. ,,Za každé prodané auto
ŠKODA v ČR jeden zasázený strom“ s projektem
Revitalizace prostoru bývalé skládky v obci. V rámci
tohoto programu bylo vysázeno 120 ks Dubu letního
na ploše bývalé skládky v obci. Tento projekt je
podpora životního prostředí v obci, která nejen zlepší
estetičnost daného území, ale také zamezí hluku
s komunikace I/0386. Výsadby se zúčastnily
brigádně i děti naší MŠ.

Poplatky za odpad na rok 2017
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 29.2.2017. Na známku
platnou pro rok 2016 se bude vyvážet komunální odpad
pouze do konce ledna 2017!!!
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
29.2.2017.
Poplatky můžete zaplatit od 9.1.2017 každé pondělí a
středu od 17:00 hod. do 19:00 hod. v kanceláři obecního
úřadu.

Otevírací doba potravin v Debři v čase Vánoc
23.12.
24.12.
25.12
26.12.
27.12. – 30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

6.00 - 17.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
zavřeno
zavřeno
6.00 - 17.00 hod.
8:00 - 12.00 hod.
zavřeno
6.00 - 17.00 hod.

Otevírací doba obecního úřadu
Zavřeno: od 22.12.2016 do 1.1.2017
Otevřeno: od 2.1.2017

Kulturní dění v obci
Výlet do Polska 19.11.
I letos se vydařil výlet do Polska za vánočními nákupy. Pro velký zájem vyrážíme znovu na jaře. Termín
včas zveřejníme.
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ VŠEM BARÁČNÍCI Z HRDLOŘEZ

Jednodenní výlet za poznáním a historií
28. října se jelo na okruh v okolí. Pivovar v Lobči je příběhem tradice staré pět století. Od jara 2015 se tam po 72
letech opět vaří pivo a nadále prochází příkladnou stavební obnovou. Během exkurze v této technické památce
se poutavou formou objevovalo mnoho nového – možnosti využití parní síly v pivovaru, zajímavé technické
řešení chlazení piva v ležáckých sklepech, neobvyklé druhy piva, ale i dobrodružný a napínavý život Rudolfa
Cicvárka. Pak následoval přejezd do Mělníka. Na oběd v historickém sklepení, návštěvu historického jádra a
hasičárny. Závěrečná relaxace proběhla v boleslavském bazénu.
SDH Hrdlořezy
Mikulášské nadílky se zúčastnilo cca 80 dětí. Všichni byli velice překvapeni netradičním zahájením a to
ohňostrojem. I letos děti přednesly krásné básničky a anděl jim dal nadílku…
Rozsvícení stromu se letos zase povedlo, dorazilo cca 250 lidí, zazpívaly děti z mateřské školy, proběhl úspěšný
prodej domácí zabíjačky a na závěr byl velký ohňostroj!!!

Kontrola technického stavu a provotu zdrojů vytápění na pevná paliva
Důvody zavedení kontrol odhadované přínosy:
Tato povinnost vzplynula z poznatků MŽP s důrazem kladeným na praktické aspekty aplikace zákonných
povinností provozovatele kotle podle zákona č.201/2012Sb. O ochraně ovzduší.
 Postupné snižování počtu kotlů, které nesplňují alespoň 3.emisní třídu a předepsané limity.
 Potpořit výzvy dotačního programu Kotlíkových dotací.
 Zkvalitnění životního prostředí
 Finanční příjem pro montážní firmy v době mimo sezónu.

Koho se to týká a kdo bude provádět kontrolu ?
1.Provozovatelů spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od
10 do 300kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
2.Kontroly budou prováděny odborně způsobilými osobami proškolenými výrobcem dané značky
kotle( v případě již neexistujícího výrobce bude provedena kontrola držitelem oprávnění k jakékoliv
značce kotle)
3.Povinnost kontrol jednou za 2 roky, kdy kontroly budou zpoplatněny.
Povinnosti způsobilé osoby
Doložení vyplněného formuláře s údaji o spalovacím stacionárním zdroji a údaj o kontrole stavu včetně
připojení zdroje.

Databáze proškolených osob
Bude existovat centrální registr těchto osob na Hospodářské kontrole České republiky
Postihy a povinnosti provozovatele kotle
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu zdroje nebo nepředloží na
vyžádáni obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly, tak se
vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 20 000Kč pokud jde o fyzickou osobu nepodnikající a do
výše 50 000Kč, jde-li o podnikající osobu.
Provozovatel je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje do
31.12.2016

Společenská rubrika
Gratulace k životnímu jubileu
Říjen
Střížková Vítězslava
Vzpomínky
Rozkydalová Marie
Gratulace
Špringlová Marie
Poděkování
Dvořák Miroslav
Nechalová Alice
Fraňková Marie

Vítání nových občánků

Listopad

Prosinec

Kopalová Věra
Kronusová Jitka
Drnovská Alena

Lahoda Vladislav
Lekešová Věra
Kroupová Věra
Celbová Štěpánka
Valenta Jiří
Janoušková Irena

Josífek Dráb
Davídek Juřička
Tobiášek Valc
Ellinka Ďurfinová
Emmička Lebedová
Honzík Mareš

Čertovský týden v Mateřské škole
Jako každý rok, tak i letos si děti užily čertování v mateřské škole. Čekal je den plný soutěží a her a na závěr návštěva
Lucifera s balíčky od Mikuláše. Navštívila nás i pohádka ,,Švec a čert“, kde děti pomáhaly
roztržitému čertíkovi dostat zlo do pekla.

Sportovní stránka
Výsledky hasičů: 4/4 2016
Plazy: šedesátky:
starší jednotlivci: Tomáš Hofmann 2. místo (13,56), Matěj Špringl 5. místo (15,55), Tomáš Bělský 6. místo (16,63),
Martin Kunst 7. místo (16,83), Simeon Trajkovski 9. místo (17,79), Michal Horyna 10. místo (18,36)
mladší jednotlivci: Láďa Štěpánek 1. místo (16,26), Kuba Knotek 3. místo (18,7), Jenda Bělský 4. místo (18,81),
David Hofmann 5. místo (21,09), Kuba Horyna 7. místo (22,72)
celkové umístění družstev: starší A – 2. místo, starší B – 5. místo, mladší A – 1. místo, mladší B – 5. místo
Kosmonosy: Branný závod (1. kolo celostátní hry PLAMEN): starší 4. místo, mladší 1. místo
Kosmonosy: Kosmonoské hry: v obou kategoriích úžasné 1. místo
Praha: Memoriál Marty Habadové – 2. kolo Českého halového poháru v šedesátkách:
starší: Tomáš Hofmann 17. místo (13,03), Tomáš Bělský 52. Místo (14,28), Matěj Špringl 61. místo (14,53),
Michal Horyna 100. místo (15,56), Adam Horyna 203. místo (NP)
mladší: Jenda Bělský 25. místo (15,96), Láďa Štěpánek 28. místo (16,30), David Hofmann 79. místo (18,78),
Kuba Knotek 85. místo (19,07)
Ostrava: Ostravsko – beskydské šedesátky – 3. kolo Českého halového poháru v šedesátkách:
starší: Tomáš Hofmann 6. místo (12,54), Tomáš Bělský 48. místo (14,28), Matěj Špringl 58. místo (14,44)
mladší: Láďa Štěpánek 38. místo (17,08), Jenda Bělský 42. místo (17,26)
Ostravsko-beskydské šedesátky – závěrečný pavouk (8 nejlepších) Tomáš Hofmann 3. místo (12,33)
Český halový pohár – celkově:
starší: Tomáš Hofmann 11. místo (50 bodů), Tomáš Bělský 55. místo, Matěj Špringl 58. místo
mladší: Láďa Štěpánek 27. místo (17 bodů), Jenda Bělský 29. místo (15 bodů)

Tabulka hokejbalu

Děkujeme všem fanouškům za přízeň, a i když se nám moc nedaří, věříme, že ji zachováte i v příštím roce.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů v roce 2017.

