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Blahopřejeme
7. 1. Hofmanová Anna
 12. 1. Štáhlová štěpánka
 19. 1. Hůrka Václav
 20. 1. Kovářová Marie


Víte, že...


náš vánoční stromek věnovali
manželé Zazvonilovi ? Tímto jim
za darovaný strom děkujeme.
Při rozsvícení vánočního
stromku se prodejem svařáku,
punče a klobás vydělalo 2 883,Kč. Výtěžek byl věnován dětem
ze ZŠ a MŠ Hradec.

Upozornění
Obecní úřad bude otevřen
28.12.2016 pouze do 12:00 hod.

Rezervujte si místa na
6. obecní bál do 13.1. 2017 na
OÚ


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době finišují práce
na podání žádosti o dotaci na stavbu
III. etapy kanalizace. Bylo
dokončeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby a v případě
obdržení dotace stavbu provede
firma P O R R a.s. Praha. Do
výběrového řízení se přihlásili
3 zájemci, vítězná nabídková cena
je 25 920 443,- Kč bez DPH. Cena je
za III. etapu kanalizace včetně
přípojek na veřejné části kanalizace.
Žádost o dotaci chceme podat do
konce roku, úspěšní žadatelé budou
známi na přelomu dubna/května
2017. V případě obdržení dotace
bude stavba zahájena v polovině
příštího roku. Věřím, že naše žádost
bude úspěšná a bude
odkanalizován zbytek obce. Tím
dojde i k opravám místních
komunikací.
Zastupitelstvo obce na svém
veřejném jednání dne 7. 12. 2016
schválilo stočné pro rok 2017 ve
stejné výši jako pro rok 2016. Je
třeba si uvědomit, že kapacita
čistírny je využita zatím jen cca z 1/3,
ale náklady na provoz jsou téměř
shodné s náklady při využití plné
k a p a c i t y Č O V. J e n s p o t ř e b a
elektrické energie byla za rok
provozu 280 000,- Kč. Je tedy
patrné, že zatím provoz ČOV obec
dotuje ze svého rozpočtu. Po
připojení zbytku obce a příp. i Lisova
a Střelic, bude ze stočného tvořen
fond oprav a obnovy, jak ukládají
pravidla dotačních titulů.

Ohledně nové obytné zóny za
MŠ proběhlo v listopadu jednání
se společností ČEZ a.s. Obec
uhradila 204 000,- Kč, tj. 50%
nákladů za připojení do distribuční
soustavy. Nyní společnost ČEZ
zpracovává projektovou
dokumentaci pro připojení
jednotlivých stavebních parcel.
Prodej stavebních parcel začne,
až společnost ČEZ do lokality
přivede elektrickou energii, kde je
stanoven časový horizont 15 - 17
měsíců.
Adventní čas s sebou přinesl
dva adventní koncerty v kostele sv.
Jiří. Dne 10. prosince se konal 20.
adventní koncert, který pořádalo
k.s. E Z O P. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 3 951,- Kč a
výtěžek bude použit na opravu
kostela. Dne 15. prosince v kostele
vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Hradec.
Návštěvníci ocenili jak pěvecký
výkon našich nejmenších, tak i jimi
vyrobený betlém. Zde se na
vstupném vybralo 2 041,- Kč, i tyto
prostředky budou využity na
opravu kostela. Oba koncerty
v y n i k a l y s k v ě l ý m i v ý k o n y,
příjemnou atmosférou a vysokou
návštěvností. Pořadatelům obou
koncertů děkuji za přípravu a
organizaci akcí, které nám
zpříjemnily adventní čas.
Přeji Vám radostné a pokojné
prožití vánočních svátků, přeji
Vám, aby se splnila Vaše přání,
očekávání a předsevzetí. V roce
2017 přeji nám všem pevné zdraví!
Pavel Hlaváč

Stočné z domácností na rok 2017
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Hradec ze dne 7. 12. 2016 činí výše stočného pro rok
2017 24,28 Kč/m3 bez DPH.
CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ 27,92Kč/m3.

Platby za stočné na rok 2017 zasílejte od 1.1.2017 na účet 115-1013790237/0100 pod VS = číslo
popisné

Kalendář kulturních akcí v Hradci
PROSINEC
· 24. 12. Vánoční bohoslužba v kostele sv. Jiří s předáním Betlemského světla od 16:00 hod.
· 29. 12. Dětský silvestr v Lomíčku od 16:00 hod.
· 31. 12. Silvestr v KD od 20:00 hod. Hraje duo BerBand
LEDEN
· 21. 1. 6. obecní bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje kapela SUPERBEND
ÚNOR
· 4. 2. Divadelní vystoupení ,,ZOO" - DS Kolofantí v KD Hradec
- předprodej vstupenek na OÚ od 15.1. 2017
· 19. 2. Dětský maškarní bál v KD Hradec od 14:00 hod.
· 25. 2. Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje DM BAND

Okénko ze základní a mateřské školy
V listopadu se společně děti
z mateřské školy se žáky základní
školy zúčastnili „dobrodružné
výpravy“ v poučném divadelním
představení Cesta kolem světa. Děti
se, jako vždy, interaktivně zapojily.
Využitím všech dopravních
prostředků jsme cestovali a navštívili
několik nejvýznamnějších míst světa.
Společně jsme přivítali
předvánoční období tradičním
jarmarkem a rozsvícením vánočního
stromku v centru obce.
Již tradičně 5. prosince nevynechal na své pouti za hodnými dětmi Mikuláš s Andělem naší
školku. Děti se jich od rána nemohly dočkat a měly pro ně připravené básničky a písničky, kterými chtěly
ukázat, co se naučily. Za odměnu děti dostaly malý balíček. Čert se letos omluvil, že má moc práce, že
musí ke zlobivým dětem a ty že u nás ve školce nejsou. Proto všem dětem poslal alespoň pozdrav
v podobě malého dárečku.
Do všech provozů Základní školy a Mateřské školy zavítala Česká školní inspekce. Ve
všestranném šetření jsme obstáli se ctí.
Vánoční prázdniny v mateřské i základní škole jsou od 23.12.2016 do 2.1.2017.
Provoz v obou školách začíná 3.1.2017.

Děti a zaměstnanci základní a
mateřské školy přejí všem
občanům klidné a pohodové
Vánoce a do nového roku
pevné zdraví.
Kolektiv
zaměstnanců ZŠ a MŠ

Knihovna
Milí čtenáři, vážení občané,
přeji vám překrásné a pohodové Vánoce se svými blízkými, nádherné
dárky, oči plné dětského štěstí a naplněná srdce klidem .
Do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí na každém kroku a optimismus do žil.
Dne 22. 12. a 29. 12.2016 bude knihovna uzavřena!
Začínáme opět v novém roce, a to 5. 1.2017.
P. Podlipská
www.hradec.knihovna.cz

Pozvánky

Půlnoční bohoslužba
s předáním Betlémského světla

na Štědrý den 24. 12. 2016 od 16:00 hodin
v kostele sv. Jiří v Hradci

PF 2017

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce přeje
redakce HZ
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