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Blahopřejeme
20. 1. Kovářová Marie
 4. 2. Mašek Jiří
 13. 2. Kovář Vladimír
 14. 2. Plas Karel
 16. 2. Langmaierová Edeltraud


Víte, že...


k 31.12.2015 byl konečný
zůstatek na účtech obce
3 434 905,58 Kč?

Upozornění


Dovolená starosty:
1. 2. - 4. 2. 2016 (nebude
dostupná služba Czechpoint)

Dne 6. 2. 2016 od 18:00 hod se
koná VÝROČNÍ VALNÁ
HROMADA hasičů v Hradeckém
mlýně.

Dne 9. 2. 2016 bude přerušena
dodávka elektřiny od 7:30 do
12:30 hod






Dle schválení ZO
domácnosti, kde žije
osob, zajištěn
komunálního odpadu
1 popelnice.

musí mít
5 a více
vývoz
1x týdně

Poplatek za psa je splatný do
konce března.

Vážení spoluobčané,
máme tu začátek nového roku
a tak bych rád při té příležitosti
poděkoval všem zaměstnancům
obce za práci vykonanou pro obec
v roce 2015. Přestože rozsah
činností za poslední dobu značně
narostl, vykonávají svoji práci
svědomitě, s nasazením a často
i nad rámec svých povinností.
Jsem rád, že mohu v tak dobrém
kolektivu pracovat.
Vstoupili jsme do roku 2016,
kdy naše obec slaví 830 let od
první písemné zmínky. U této
příležitosti proběhne v průběhu
roku řada kulturních, sportovních a
společenských akcí, proto jsme
vytvořili přípravný výbor na
realizaci oslav. V přípravném
výboru je spolu se mnou Václava
Svozilová, Pavlína Podlipská,
Květa Martínková, Štěpánka
Snášelová, Kamila Bauerová, Jiří
Štökl, Miroslav Marko a Jiří Hrdina.
Kdo by měl zajímavý námět na
společenskou akci, může se
obrátit na kohokoliv z přípravného
výboru. Od dubna proběhne
v zasedací místnosti výstava
"Z historie Hradce". Pro tuto
výstavu zapůjčí Západočeské
muzeum několik exponátů
nalezených v Hradci. Za zmínku
stojí, že v letošním roce slaví

SK Hradec 1946 70. výročí svého
založení.
I v lednu pokračují práce na
stavbě kanalizace a dle postupu
prací lze očekávat, že bude akce
dokončena daleko před
termínem. I na budově bývalé
hasičské zbrojnice pokračují
stavební práce. Obě tyto akce
b u d o u l e t o s d o k o n č e n y,
pokračovat budou práce na
přípravě infrastruktury pro
obytnou zónu. Koncem ledna
nabude právní moci stavební
povolení na III. etapu kanalizace.
V současné době se dokončuje
projektová příprava pro přípojky
III. etapy.
Na webu obce je umístěn
návrh na úpravu návsi pod
penzionem. Každý si může tento
návrh prohlédnout. Budeme rádi
za každý názor a připomínku.
Návrh zpracoval pan Jiří Koláček.
O uplynulém víkendu se konal
již 5. obecní bál obcí Hradec,
Lisov, Střelice. Bál již má svoji
tradici a pyšní se vzrůstající
návštěvností. Velký úspěch měla
ukázka latinskoamerických
tanců. Nechyběla bohatá
tombola a losování hlavních cen.
Plesová sezóna v Hradci
pokračuje, v únoru nás čeká
hasičský bál.
Pavel Hlaváč

U příležitosti oslav proběhne v zasedací místnosti OÚ výstava
" Z historie Hradce ". Žádáme všechny občany o zapůjčení
fotografií z let minulých, zajímavých historických materiálů a
předmětů vztahujících se k Hradci. Bližší informace na OÚ.

Informace k platbě stočného
Žádáme majitele nemovitostí připojených ke kanalizačnímu řadu, aby od pondělí 8. 2. chodili na
úřad podepsat Kupní smlouvu na přípojku /kupní cenu již mají všichni uhrazenou/ a Smlouvu o
odvádění odpadních vod do kanalizace.
Stočné je možné hradit pouze na účet 115-1013790237/0100 (účet výhradně na stočné a provoz
ČOV), VS = číslo popisné nemovitosti. Stočné lze platit pololetně nebo ročně. Úhrada za 1. pololetí je
splatná do 15. 3. 2016, za 2. pololetí do 15. 8. 2016. Roční platbu uhraďte do 15. 3. 2016.
Množství vypouštěné odpadní vody se řídí Vyhláškou 120/2011 Sb. U domácností činí
35 m3/osobu a rok. Celkové množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle
počtu osob žijících ve společné domácnosti.
STOČNÉ NA ROK 2016
Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Hradec ze dne 10. 12. 2015 činí výše stočného
pro rok 2016 24,28 Kč/m3 bez DPH. Cena včetně 15% DPH činí 27,92 Kč/m3.

Počet osob domácnosti

Roční poplatek v Kč

1
2
3
4
5
6
7

Pololetní poplatek v Kč

977
1 954
2 931
3 908
4 885
5 862
6 839

488,50
977
1 465,50
1 954
2 442,50
2 931
3 419,50

Kalendář kulturních akcí v Hradci
LEDEN
· 23. 1. Pyžamový bál pro děti v KD Hradec od 14:00 hod
· 24. 1. Bohoslužba v kostele sv. Jiří v Hradci od 11:30 hod
ÚNOR
· 12. 2. Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod hraje SUPERBAND
· 27. 2. Masopust pro děti i dospělé, pořádá Pionýr Hradec
BŘEZEN
· 19. 3. Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod hraje SUPERBAND
DUBEN
· 2. 4. Divadelní vystoupení „Sundej mu tu čepici” - DS Kolofantí

Zaplněný taneční parket na 5. obecním bále

Taneční vystoupení na 5. obecním bále

Zprávy z mateřské školy
První týden nového roku jsme se sešli v hojném počtu a společně přivítali nového kamaráda.
Děti velmi potěšila bohatá sněhová nadílka, která nám umožnila bobovat a stavět sněhuláky.
Nezapomněli jsme si také připomenou tradici Tří králů.
Od února bude možné zjistit výši stravného a školného na webových stránkách MŠ a to podle
přiděleného variabilního symbolu.
Na těchto stránkách je také možné získat informace o zásadách týkajících se stravování
vydaných Ministerstvem zdravotnictví, které je nutno dodržovat. S dotazy a připomínkami ohledně
stravování se obracejte na vedoucí školní jídelny, paní K. Martínkovou.
www.skolkahradec.webnode.cz
za MŠ S. Konopíková

Zprávy ze ZŠ
Vážení rodiče předškoláků,
srdečně Vás a Vaše ratolesti zveme k zápisu do 1.třídy ZŠ Hradec na školní rok 2016/2017, který
se uskuteční ve středu 10. února od 14:00 do 16:30.
ZŠ Hradec nabízí
Dětem:
Rodičům:
- kvalitní výuku a inspirativní prostředí
-ranní družinu od 06:45
- individuální přístup ke každému dítěti
-odpolední družinu do 15:30
- moderní didaktické a interaktivní pomůcky
- projekty a soutěže
- rozšířenou hudební a dramatickou výchovu
- zájmové kroužky a mnohé další…
Těšíme se na shledanou
Mgr. Eva Auerveková
ZŠ a MŠ Hradec

Rezervace vstupenek v hospůdce ve mlýně.

Zákaz kouření do 24:00 hod.

Nadační fond šance onkoláčkům
Výtěžek z prodeje propagačních předmětů Nadačního fondu šance onkoláčkům byl odeslán
nadačnímu fondu. Děkujeme všem, kteří do kasičky při rozsvěcování vánočního stromku přispěli.
Za rok 2015 nadační fond pomohl 66-ti dětem v onkologické léčbě a 23 dětem s jiným vážným
onemocněním. Bližší informace o fungování fondu na http://www.nfsanceonkolackum.cz.
Částka 3 785,- Kč byla na transparentní účet připsána 8. 1. 2016. Pohyby na transparentním
účtu je možné sledovat na https://www.fio .cz/ib2/transparent?a=2600717725.

Nabídka prodeje
Obec Hradec nabízí k prodeji dvoukřídlá garážová vrata včetně rámu, z bývalé hasičské
zbrojnice .
Žádost o prodej podejte na OÚ.
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