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Blahopřejeme
29. 10. Jakubčík Jan
 6. 11. Rychtář Jaroslav


Víte, že...


zastupitelstvo Obce Hradec
schválilo na svém zasedání
7. 3. 2016 usnesením č.1/2016
zákaz kouření v prostorách KD
s platností od 1.7. 2016?

Upozornění


I letos hledáme vánoční
strom, který ozdobí park před
OÚ. Pokud máte na zahradě
strom, který už pro Vaši zahradu
není vhodný a rádi byste ho
darovali obci, prosím, ozvěte se.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
koncem září skončila výstava
uspořádaná k výročí obce, která
sklidila velký úspěch. Navštívilo jí
483 návštěvníků. Rád bych
poděkoval všem, kteří zapůjčili na
výstavu zajímavé exponáty.
Po roce zkušebního provozu
byla zkolaudována čistička
odpadních vod. Dle výsledků
rozborů vzorků na přítoku a odtoku
z ČOV je patrné, že naše čistírna,
přestože pracuje zatím pouze z 1/3
své kapacity, funguje na výbornou.
Velký dík za to patří obsluze ČOV.
Koncem října proběhne kolaudace
2. části I I . etapy kanalizace.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby
III. etapy. O dotaci budeme žádat
z Operačního programu Životní
prostředí. Je pro nás velkou prioritou
odkanalizování zbytku obce, a to
nejen z ekonomického hlediska
provozu ČOV, ale také proto, aby
odkanalizování mohlo začít i
v Lisově. V tomto týdnu jsme o této
problematice jednali s pracovníky
O P Ž P. R á d b y c h v y z v a l
spoluobčany z části obce, která není
odkanalizovaná, k shovívavosti ke
stavu silnic. Jistě mi dáte za pravdu,
že doma si nikdo nepoloží dlažbu
před pokládkou rozvodů odpadu.
Oprava povrchů rozbitých
komunikací by nás stála okolo
2 milionů Kč.
Na veřejném jednání ZO jsme
přítomné seznámil s tím, že
začátkem prosince bude dodán

objednaný nový sypač vozovek a
sněhová radlice. Zastupitelstvo
obce na témže jednání schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu a regulaci hlučných
činností. Zásadní změnou pro
občany je zdržení se hlučných
činností ( sekání trávy, používání
c i r k u l á r k y, m o t o r o v é p i l y,
křovinořezu ap.) o nedělích a
státem uznaných dnech
pracovního klidu. Dále vyhláška
zkracuje noční klid v době konání
tradičních zábav (konaných v KD i
ve venkovním prostoru). Výbory a
komise se zabývaly problematikou
tříděných odpadů u podnikatelů
(viz příspěvek na str. 2 tohoto HZ).
Tento týden jsme oslovili SŽDC
s prosbou o opravu viaduktu
"v Kaňourech", kde opadává
omítka. Dále jsme je požádali
o opravu budovy železniční
stanice, která v současném stavu
není dobrou vizitkou středu obce.
Na Biskupství plzeňském jsme
opětovně žádali o opravy střechy a
okenic v kostele sv. Jiří. Do kostela
zatéká a hrozí velké škody. Dále
jsme požádali o údržbu stromů při
severní zdi kostela, aby docházelo
k přirozené cirkulaci vzduchu a
zdivo nebylo stále více vlhké.
Zastupitelé obce se domluvili, že
29. října přijdou pomoci při úklidu
kostela. V případě, že byste chtěli
podat pomocnou ruku, přijďte se
domluvit na obecní úřad. Každou
pomoc přivítáme.
Pavel Hlaváč

Informace pro podnikatele v oblasti nakládání s odpady
Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb.
o odpadech, a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Tento zákon stanoví, že každá
právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání je původcem odpadu a i když při své
podnikatelské činnosti produkuje minimální odpad (např. obaly od svačiny, použité obálky apod.),
vzniká jí povinnost zajistit jeho využití (např. recyklace) nebo jeho odstranění (např. spalování,
skládkování).
Podnikatel – původce odpadu - je povinen s odpadem nakládat v souladu s výše uvedeným
zákonem. To znamená, že odpad smí předávat pouze osobě, která má oprávnění s odpadem nakládat
a při případné kontrole oprávněným orgánem je podnikatel povinen prokázat, jakým způsobem
s odpadem naložil.
Podnikatelé v naší obci mají 2 možnosti:
1. Uzavřít smlouvu o využití systému zavedeného obcí Hradec pro nakládání s odpadem
2. Uzavřít smlouvu o likvidaci separovaného odpadu (papír, sklo, plast) s firmou, která má oprávnění
odpad likvidovat – v našem okolí např. EKO-Separ Nýřany, Marius Pedersen
V případě neplnění povinností při nakládání s odpady jsou v § 66 výše uvedeného zákona
stanoveny vysoké sankce – obecní úřad může uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč, inspekce
životního prostředí může uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.
S ohledem na výše uvedené se sešli předsedové finančního a kontrolního výboru a komise pro
životní prostředí. Z veřejných rejstříků připravili seznam osob, které mají oprávnění k podnikání, bydlí
v obci nebo mají v obci provozovnu a týká se jich ustanovení výše uvedeného zákona. Podnikatelé,
kteří mají platné oprávnění k podnikání a prokazatelně neprovozují podnikatelskou činnost mohou
doložit čestné prohlášení, že nevykonávají podnikatelskou činnost a tím pádem neprodukují žádný
odpad. Podnikatelé, kteří činnost vykonávají a mají zájem o uzavření smlouvy s obcí Hradec, se
mohou dostavit v době od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 smlouvu uzavřít. Ostatní podnikatelé, kteří nemají
zájem o uzavření smlouvy o likvidaci odpadu s obcí, doloží do 28. 2. 2017 kopii smlouvy o likvidaci
tohoto odpadu s jakoukoli firmou, která má oprávnění odpad likvidovat.
Poplatek za využití systému zavedeného obcí Hradec pro nakládání se separovaným
odpadem (kontejnery na tříděný odpad – iglú) byl stanoven s ohledem na ceny za vývoz odpadu
firmou EKO-Separ a také s ohledem na pravděpodobné množství vyprodukovaného odpadu.
Podnikatelé byli rozděleni do 3 skupin, základním kriteriem byl typ živnostenského oprávnění. Do
první skupiny byli zařazeni ti, kteří podnikají na základě volné živnosti, do druhé skupiny ti, kteří mají
řemeslnou živnost a do třetí skupiny ti, kteří provozují hostinskou činnost a ubytovací služby a
právnické osoby.
Ceny pro jednotlivé skupiny jsou - skupina 1.
15,- Kč včetně DPH měsíčně
skupina 2.
40,- Kč včetně DPH měsíčně
skupina 3. 150,- Kč včetně DPH měsíčně
Za finanční výbor: Jiřina Cibulková
Za kontrolní výbor: Radek Snášel
Za komisi pro ŽP: Josef Procházka

Nový lesní hospodář
Od 1. 9. 2016 má Hradec nového lesního hospodáře
pana Václava Konůpka.
Zájemci o samotěžbu palivového dříví ho mohou kontaktovat
na telefonu 724 524 746.

Klub seniorů
Dne 27.10. 2016 proběhne tradiční setkání Klubu seniorů,
a to od 14:00 hod v hospůdce "Ve mlýně".
Součástí setkání bude prodej levného zboží z prodejny Jája Holýšov.

Zprávy z MŠ a ZŠ Hradec
Během měsíce září se v našich školách odehrálo několik zajímavých událostí. Po slavnostním
zahájení školního roku jsme 8. září přivítali v základní i mateřské škole mnohé návštěvníky
na Dni otevřených dveří. Ti oceňovali v základní škole zejména vymalování celé školy, novou výzdobu a
pomůcky, v mateřské škole vymalování, nový nábytek, ale největší a nepřehlédnutelnou změnu
ve vybavení kuchyně. Přesvědčili jsme se, že je dobře, když veřejnost má možnost nahlédnout do
prostor škol, proto chceme příležitostně akci zopakovat.
Základní škola využila nabídky sousední školy ve Stodě k spoluúčasti na výukovém programu
o dravcích. Fotografie nejen z této akce můžete zhlédnout na webových stránkách školy
(www. skolahradec.webnode.cz). Koncem měsíce jsme společně uspořádali olympijské sportovní hry.
Zúčastnily se jich všechny děti a učitelé ocenili jejich velkou snahu i pěkné výkony. Na fotografiích
můžete vidět vítěze z obou kategorií.
Kulturní zážitky nás čekají 11. listopadu, kdy navštívíme divadelní představení Cesta kolem
světa divadelní společnosti Letadlo. Akce začíná v 10,30 hod. v kulturním domě a srdečně zveme i další
občany.
Provoz škol nepřináší vždy jen neocenitelné chvilky radosti a uspokojení, ale někdy i starosti.
Jednou z nich nám může pomoci veřejnost. Jde o bezproblémový provoz školkové zahrady, kde
prosíme návštěvníky o dodržování pořádku v odpoledních hodinách, aby mateřská škola nemusela
před dopoledním pobytem nejdříve sklízet písek a uklízet domeček.
Žáky základní školy čekají zasloužené podzimní prázdniny (26. a 27. října), provoz MŠ bude otevřen
pro přihlášené děti i v době podzimních prázdnin.
Pracovníci ZŠ a MŠ

Proslov starosty z odhalení Božích muk dne 25. června 2016
Milí spoluobčané, vážení hosté,
jsem velmi rád, že jsme se zde všichni sešli k tomuto slavnostnímu odhalení Božích muk. Boží
muka byla stavěna v zastavěných oblastech tak mimo ně, a to z důvodu, že značily místo významné
události či bitvy nebo neštěstí, značily rozcestí, křižovatky, místo rozhledu nebo jen hranici pozemku.
Přímo na tomto místě stávala Boží muka od roku 1832. V šedesátých letech minulého století byla
Boží muka v havarijním stavu, a proto byla odstraněna. K původním Božím mukám se nedochovala
žádná dokumentace ani fotografie, léta leželo u hasičské zbrojnice pouze torzo těla sloupu. Koncem
minulého roku zastupitelstvo obce požádalo pana Procházku z Dolců o návrh
Božích muk.
V květnu letošního roku, když už byla celá Boží muka vyrobena, se zde
úplnou náhodou při terénních úpravách našla část litinového kříže. Ta je k vidění
na výstavě na obecním úřadě.
Tato část litinového kříže je pro naši obec
cenný nález a jistě si zaslouží zrestaurovat a najít mu důstojné místo na obecním
úřadě. Škoda, že se litinový kříž nenašel dříve, aby mohla být vyrobena jeho
kopie.
Drobné sakrální památky dotvářejí nezaměnitelné kouzlo venkova. O tyto
památky z dob minulých, jež tolik přispívají k jedinečnosti krajiny, je třeba
neustále pečovat. Jsem si vědom toho, že v tomto smyslu má naše obec velký
dluh. Víme, že u kostela byla v roce 1956 povalena a zničena pískovcová socha
patrona kostela svatého Jiří z roku 1728. Také u střelického mlýna stávala Boží
muka, která potkala stejný osud. Další dvě kapličky se nacházely v lese u cesty
ke Hradecké skále. V místech, kde je dnes vjezd pro zásobování prodejny, byl
výklenek, ve kterém stála dřevěná socha Jana Nepomuckého. Z hradeckých
kronik lze vyčíst, že drobných sakrálních staveb stálo v okolí daleko více.
Budu rád, když dnešním odhalením Božích muk bude odstartováno
postupné obnovování těchto staveb. Myslím, že chátrající a zaniklé památky
vypovídají o vztahu k historii.
Pavel Hlaváč
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