
  1/2019
leden

 Slovo starosty

 Platby pro rok 2019

 Stočné na rok 2019

 Knihovna

 Kalendář kulturních akcí

 ZŠ a MŠ Hradec

 Pozvánky

Obsah
Vážení spoluobčané,
 koncem prosince jsem byl 
nucen odvolat ředitelku ZŠ a MŠ 
Hradec  Mgr.  Gramanovou.  
Vedením školy byla pověřena 
Mgr. Alena Ben Abid. Věřím, že 
Mgr. Ben Abid se podaří sklidnit 
situaci ve škole a postupem času 
začne ve škole přibývat nových 
žáků.
 Před Vánoci získala obec do 
svého vlastnictví kostel sv. Jiří. Na 
Štědrý den  se v kostele konala 
vánoční bohoslužba s předáním 
betlémského světla. Bohoslužbu 
sloužil generální vikář mons. 
Krzysztof Dędek. Jsme rádi, že 
kostel byl zaplněn do posledního 
místa a věříme, že tato tradice bude 
v našem kostele zachována. 
Počátkem ledna jsme jednali na 
Krajském úřadě Plzeňského kraje 
o možnostech dotace na opravu 
kostela. Náklady na opravu střechy 
a okenic byly vyčísleny na cca 1,4 
mil ionu Kč. Nyní čekáme na 
závazné  s tanov isko  odboru 
památkové péče a vyjádření 
Národního památkového ústavu, 
poté je možné požádat o dotaci. 

S ohledem na podmínky dotace 
bude muset oprava proběhnout ve 
více etapách. 
 O uplynulém víkendu se konal 
již 8. obecní bál obcí Hradec, 
Lisov, Střelice. Za doprovodu 
skupiny Superband se tančilo do 
ranních hodin. K dobré zábavě 
přispěla i bohatá tombola, kde se 
le tos  seše l  rekordní  počet 
hlavních cen ( např. benzínová 
sekačka, křovinořez, automatická 
pračka, TV, benzínová pila, divoké 
prase, sele, křesla, poukázka do 
stavebnin v hodnotě 5 000,- Kč...). 
Zpestřením bálu bylo vystoupení 
taneční školy Tanec v Plzni. Velký 
dík patří hlavním sponzorům, kteří 
věnovali ceny do tomboly - 
Studnařství Draženov, Porr a.s, 
Berdych s.r.o., tak i dalším 
sponzorům za hodnotné dary. 
Obsluha baru ( SK Hradec 1946) 
převedla opětovně dobrý výkon 
při tak velkém počtu návštěvníků 
bálu. 
 Do jara nás čeká v Hradci 
bohatý kulturní program. Věřím, 
že si každý najde to své. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

     4. 2. Mašek Jiří 

     8. 2. Danešová Anna

   13. 2. Kovář Vladimír

   14. 2. Plass Karel

   14. 2. Tomíček Václav

   16. 2. Langmajerová Edeltraud

   21. 2. Cygánek Jiří

Blahopřejeme

Senioři na obecním báleHlavní ceny na obecním bále

Poplatek za psa: 100,-/pes, uhraďte 
d o  3 1 .  3 .  2 0 1 9  n a  ú č e t  č . 
6825361/0100, VS = č.p., možno 
platit i na pokladně OÚ.
Nájmy  za  p roná jem obecn í 
pozemků: dle smlouvy, uhraďte do 
30. 9. 2019 na účet č. 6825361/0100 
,VS = číslo pozemku, možno platit 
i na pokladně OÚ.
Poplatky za odpady /týká se OSVČ, 
k te ré  ma j í  s  obc í  uzavřenou 
smlouvu/: částka dle smlouvy, 
uhraďte do 30. 9. 2019 na účet č. 
6825361/0100, VS = IČ, možno platit 
i na pokladně OÚ.
Stočné na rok 2019: 1 124,- Kč za 
o s o b u / r o k ;  n a  ú č e t  č .  11 5 -
1013790237/0100, VS = č.p., platby 
pouze na účet.
Platby za pronájem hrobových 
míst: V případě, že smlouva skončila 
k 31. 12. 2018, do 31. 3. 2019 
obdržíte novou smlouvu, poté je 
platbu možné poukázat na účet č. 
6825361/0100, VS =  číslo hrobu. 
Možno platit i na pokladně OÚ

Platby pro rok 2019

Našel se pes
 Informace o nalezeném pejskovi 
jsme rozeslali do všech okolních obcí, 
bohužel se do dnešního dne nenašel ani 
majitel, ani nikdo, kdo by psa znal. Pokud 
by měl někdo zájem se psa ujmout, 
informace na OÚ Hradec.



Stočné z domácností na rok 2019
 Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Hradec ze dne 19. 12. 2018, činí výše stočného pro 
rok 2019  27,92 Kč/m3 bez DPH. CENA VČETNĚ 15% DPH činí  32,11Kč/m3.
 Množství vypouštěné odpadní vody činí v souladu s Vyhláškou 120/2011Sb. 35 m3/osobu a rok. 
Celkové množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle počtu osob žijících 
ve společné domácnosti.

 

 Stočné je možné hradit pouze na účet  115-1013790237/0100 ( účet výhradně na stočné ), 
VS = číslo popisné nemovitosti. Stočné lze hradit pololetně nebo ročně.  
 Úhrada za 1. pololetí je splatná do 15. 3., za 2. pololetí do 15. 8. 2019. Roční platbu uhraďte do 
15. 3.  2019.

Knihovna
SOUTĚŽ S PLZEŇSKOU ZOO
 Soutěž je určena pro děti a mládež do 15-ti let věku.
Podmínkou soutěže je, že dětský čtenář navštíví 12 x knihovnu a při každé návštěvě si zapůjčí 
min. 1 knihu o přírodě, zvířatech a rostlinách.
Soutěž trvá do konce kalendářního roku 2019.
Každý, kdo splní podmínky, dostane 1 vstupenku zdarma do Plzeňské ZOO + první, kdo splní 
podmínky, dostane diplom a malou drobnost jako odměnu.

PODĚKOVÁNÍ
 Ráda bych poděkovala touto cestou panu Josefu Gustovi, který věnoval knihovně svůj 
román „HRA NA BOHA“. Věřím, že se kniha bude líbit a přiláká další nové čtenáře.

www.hradec.knihovna.cz                   P. Podlipská

Počet osob domácnosti Roční poplatek v Kč Pololetní poplatek v Kč

1 1 124 562
2 2 248 1 124
3 3 372 1 686
4 4 496 2 248
5 5 620 2 810
6 6 744 3 372
7 7 868 3 934

Kalendář kulturních akcí v Hradci

 Únor 2019
   ·     2. 2.  Muzikál: Zbývá příběh náš, DS Kolofantí v KD Hradec od 18:00 hod.

 ·     9. 2.  Dětský maškarní bál v KD Hradec od 14:00 hod. 
   ·   16. 2.  Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod.

Březen 2019
 ·     9. 3.  Masopust v Lomíčku od 13:00 hod.

   ·   16. 3.  Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod.
 ·   30. 3.  Divadelní představení Kozlík z Kožlan - Inzerát v KD Hradec od 19:00 hod.

Duben 2019
 ·   18. 4.  Travesti show,  Grazy Goddess v KD Hradec od 20:00 hod. 

   ·   27. 4.  Pouťová zábava  v KD Hradec od 20:00 hod.



Výstava vláčků Nýřany
 Dne 26. 11. 2018 mateřská škola navštívila výstavu modelů vláčků a železnic, která se konala 
v kulturním domě v Nýřanech. Cestu vlakem si děti užily a radost jim udělala možnost zhlédnout 
železniční modely a kolejiště včetně zvukových, kouřových a světelných efektů nebo na modelech 
pohybující se figurky. Zajímavé také bylo seznámení se s technikami výroby současných i historických 
modelů. Na cestu domů nás ještě vystavující modeláři vybavili tematickými omalovánkami.

Rozsvicování vánočního stromku, zpívání u stromečku, jarmark 
 2. 12. 2018 jsme se odpoledne sešli u vánočního stromečku, abychom ho společně rozsvítili. 
Vánoční atmosféru jsme podpořili společným zpíváním koled, nechyběl tradiční vánoční jarmark.

Mikuláš, anděl  a čert
 5. 12. 2018 navštívil mateřskou školu Mikuláš, anděl a malý čertík. Děti je potěšily písničkami, 
básničkami a zatančily čertovský taneček. Za odměnu děti dostaly balíček plný dobrot a malou hračku.

Herna Líně
 Dne 17. 12. 2018 mateřská a základní škola navštívila dětskou hernu v Líních. Celé dopoledne 
si děti užily na atrakcích - lanový megalabyrint – prolézačka, velká 
skluzavka, bobová dráha, autodráha s elektrickými autíčky nebo 
bazének s balónky. Personál byl velice vstřícný, nechyběl čas na 
občerstvení. Jen domů se nikomu nechtělo.

Vánoce v MŠ
 Po celý adventní čas jsme v mateřské škole „vánočně“ tvořili, 
děti si uspořádaly vánoční hostinu, ozdobili jsme stromeček pro 
zvířátka a nechybělo nadělování dárků.

Slavnost Slabikáře
 Dne 14 .11. proběhla v první třídě trochu jiná hodina českého jazyka. Po dokončení všech úkolů 
v Živé abecedě nadešla chvíle, kdy byl prvňákům slavnostě předán první Slabikář. Nebylo to ale 
zadarmo. Nejprve museli budoucí čtenáři splnit několik opakovacích úkolů, pak byli třídní učitelkou 
pasovány na čtenáře. Obdrželi čtenářskou medaili a spolužáci ze 4. ročníku jim slavnostně předali 
Slabikář. Velký zájem pak vzbudil babiččin Slabikář, který všichni porovnávali s moderní učebnicí. 
Nezbývá než popřát Pepíčkovi, Šímovi, Kryštofovi a Natálce hodně radosti ze čtení!

Čertí škola v ZŠ
 Na Mikuláše se žáci I. A II. třídy připravovali již 30. 11. Na pracovních činnostech si každý vyrobil 
masku čerta, kterou jsme si oblékli v den, kdy k nám Mikuláš opravdu dorazil. Celý den jsme se učili 
jako malí čertíci. Ale kdo je to mezi těmi čerty? Ten nádherný anděl je přece Anetka!

Vánoční den
 Konečně je tady 21. prosinec, vánoční den v ZŠ. A jaký byl? Začali jsme promítáním 
pohádkového příběhu Sobík Nico. Za poslechu vánočních koled následovalo posezení v kruhu, 
nechyběl teplý čaj a domácí cukroví. Po sladké přestávce se všichni s velkou radostí zúčastnili bohaté 
nadílky.

 kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ

Okénko ze základní a mateřské školy ...



Dne 2. 2. 2019 v 1600 hod. 
Vás srdečně zveme na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 
SK HRADEC 1946 z. s. 

Oddílu kopané 

do „HOSPŮDKY VE MLEJNĚ“ 
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Pozvánky

Pozvánka na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH HRADEC      
 

dne 26. 1. 2019 na sále KD Hradec od 18,00 hod. 
Občerstvení, hudba k tanci a poslechu zajištěna. 

Určitě nás dobře pobaví DJ Drake ( Jakub Štalmach ) 
Tato schůze je poděkování všem, kteří nám vytváří  

             dobré zázemí pro naší činnost.   
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