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Upozornění

  Stále sbíráme víčka pro 
dobročinné účely.  Víčka od PET 
lahví můžete odevzdávat na OÚ.

 od září bude vysílání  místního 
rozh lasu  zahá jeno novou 
znělkou. 

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 naše ZŠ a MŠ má od 1. srpna 
2016 novou paní ředitelku, a to 
Mgr. Irenu Gramanovou. Přeji jí 
mnoho úspěchů v její nové funkci. 
V době prázdnin  v mateřské školce 
proběhla rekonstrukce kuchyně 
/ nová kuchyňská linka vč. výlevky a 
dřezu,  nové rozvody vody a 
odpadů/. V základní škole došlo
k výměně oken u vstupních dveří, 
neplánovaně byla nutná oprava 
podlahy v bývalé šatně a sborovně.  
Třídy a chodba jsou vymalované a 
žáci se tak mohou těšit do nového 
p ros t řed í .  P roměnou  p roš la 
i místnost družiny. V nejbližší době je 
nutné vyřešit havarijní stav dešťové 
kanalizace, protože voda prosakuje 
do žumpy.  Dětem, žákům i všem 
zaměstnancům školy a školky přeji 
příjemné vykročení do nového 
školního roku.
 Začátkem srpna proběh la 
kolaudace bytu ze staré hasičské 

zbrojnice. V rámci otevřených 
dveří jste se mohli přesvědčit, že 
ze staré garáže vznikl pěkný byt. 
V souladu s pravidly dotace bude 
byt pronajat osobě v tíživé sociální 
situaci.
 V současné době připravujeme 
podklady pro podání žádosti 
o dotaci na III. etapu kanalizace 
/odkanalizování zbytku obce/. Byla 
také podána žádost o kolaudační 
souhlas na provoz ČOV. Do teď 
byla čistička rok ve zkušebním 
provozu. Také díky obsluze 
vytékající voda z ČOV vyhovuje 
zákonem stanoveným limitům. Se 
zhotov i te lem s tavby f i rmou 
Stavmonta s.r.o. řešíme poslední 
reklamace. 
 Závěrem bych Vás i Vaše 
příbuzné a známé rád pozval na 
retro disko, která se koná v pátek 
2. září. V průběhu večera vystoupí 
revivalová skupina ABBA STARS, 
těšit se můžete na ohňostroj.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

 

 

   5. 9. Hájek Václav

   8. 9. Vodička Herbert

 13. 9. Hofmanová Milada

Blahopřejeme



 Letní prázdniny se chýlí ke konci, je tedy čas informovat o změnách, které v obou školách 
nastaly. Největší investicí byla modernizace školní kuchyně. Určitě se můžeme těšit na stále 
usměvavý personál a chutná jídla.
 Mateřská škola vybavovala potřebným nábytkem a částečně vymalovala. Vzhledem k tomu, že 
údržba probíhá průběžně, bude se dětem školka rozhodně líbit.
 Největších změn doznala škola základní. Přestěhovali jsme školní družinu do podkroví, 
ředitelnu do přízemí a místnost bývalé šatny nyní obývá sborovna. V posledních dvou místnostech 
byla vyměněna podlaha. Došlo také k vymalování potřebných částí školy. 
 O letošních prázdninách bylo třeba většího nasazení nejenom kmenových zaměstnanců, ale 
poděkování za podporu i nasazení patří obecnímu úřadu. Děkuji za děti, určitě změny ocení a všichni 
se budeme snažit svojí prací obci odvděčit. 
 Nemá asi velkého smyslu o prostorech škol příliš psát, protože se kolektiv zaměstnanců 
rozhodl obě budovy otevřít veřejnosti 8. září 2016. Přijďte se podívat a budeme rozhodně rádi za vaše 
názory, kterými se budeme snažit inspirovat. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr.Irena Gramanová

Informace ze Základní školy a Mateřské školy v Hradci

 Klub seniorů v Hradci se sejde dne 15. 9. 2016 ve 14. hod v hospůdce Ve Mlýně. 

     Poté se bude pravidelně setkávat každých 14 dní.
 

Za Klub seniorů
Irena Faitová

Klub seniorů



SK Hradec 1946

 Pro fanoušky hradeckého fotbalového klubu přinášíme rozpis zápasů na podzimní část 
sezóny 2016/2017. Přijďte fandit a dopřát našemu týmu skvělou atmosféru zápasů.



  8/2016

 Provádím opravy hrobů.
Oprava zahrnuje tlakové mytí bez použití chemikálií, zastěrkování, přebroušení a následná 
penetrace.
Dále nabízím výměnu zastaralých doplňků a desek s nápisem, rovnání a opravy v místě.
Ke své činnosti mám vlastní zdroj energie a vody, tudíž je možné mytí kdekoliv – nejen na 
hřbitově, ale i mimo obec (pomníčky, zídky.. atd.)
 
Ceny: dle stavu + 6,-Kč/km včetně DPH.   Nejsem plátce DPH. 
  Mytí od 500,-Kč včetně DPH.

V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kdykoliv kontaktovat.
  

Petr Beneš
Strojní čištění pomníků

Horní Kamenice 51
345 62 Holýšov
IČO: 04042166

 
Tel.: 702 340 183

Strojní čištění hrobů

Diakonie Broumov
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