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Pozvánky

Blahopřejeme
6.12. Holýková Milena
 9.12. Karafová Terezie
 10.12. Faitová Irena
 11.12. Hlůžková Květa
 22.12. Pova Vlastimil
 7. 1. Hofmanová Anna
 12. 1. Štáhlová Štěpánka
 19. 1. Hůrka Václav
 20. 1. Kovářová Marie


Víte, že...


letošní vánoční stromeček,
který stojí u obecního úřadu,
věnovala paní Naďa Mastná?
Děkujeme!

Upozornění
Od Vánoc budou mít
občané možnost odkládat
jedlé oleje a tuky do speciální
popelnice umístěné ve dvoře
obecního úřadu. Oleje
odevzdávejte do popelnice
v uzavíratelných plastových
obalech /nejlépe PET
lahvích/.

V souvislosti s vánočními
svátky upozorňujeme na
platnou obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016 o nočním
klidu a regulaci hlučných
činností, která zakazuje
o nedělích a státem uznaných
svátcích používání zařízení a
přístrojů způsobujících hluk.


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V pondělí 16. 12. proběhlo
veřejné jednání zastupitelstva obce,
kde nejdůležitějším bodem jednání
bylo schválení rozpočtu obce na rok
2020. Do rozpočtu na příští rok byl
zahrnut projekt na přivaděč
vodovodu od Holýšova, dále nákup
kalové koncovky na ČOV
/spolufinancované z dotace
z OPŽP/, nákup hasičského
automobilu pro JSDHO. Na
automobil máme schválenou dotaci.
Dalším finančně nákladnou akcí
bude dokončení opravy střechy
kostela, na kterou jsme obdrželi
dotaci od Plzeňského kraje. Tím
opravy kostela doufám neskončí,
v příštím roce bychom rádi získali
dotaci na výměnu okenic, opravy
vstupních dveří a dveří v jižní věži,
sanaci zdiva a opravy venkovních
omítek. Předpokládaná cena těchto
plánovaných oprav je vyčíslena na
téměř 2 200 000,- Kč. Oprav se

dočká i kulturní dům, pro který jsme
v rozpočtu vyčlenili prostředky na
výměnu oken a dveří v zadní části.
Na hřbitově dojde k opravě přední
části hřbitovní zdi. Zajímavým
projektem bude vypouštění části
vyčištěné vody z ČOV do potoka.
Prosinec je už tradičně v naší
obci měsícem plným kulturních
akcí. Při rozsvěcování vánočního
stromku byl předán základní a
mateřské škole výtěžek
z občerstvení ve výši 5 995,- Kč.
S blížícím se koncem roku bych rád
požádal všechny spoluobčany o
větší ohleduplnost při používání
zábavné pyrotechniky.
Závěrem mi dovolte popřát
všem krásné a pohodové Vánoce.
Nechť jsou nejhezčí svátky roku pro
vás časem klidu a dobré vůle. A
nastávající rok ať je rokem úspěchů
a prosperity.
Pavel Hlaváč

Nové obecně závazné vyhlášky
Vzhledem k novele Zákona o místních poplatcích schválilo zastupitelsvo obce na svém veřejném
jednání dne 16.12.2019 nové obecně závazné vyhlášky, které nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.
Největší změnu přinesla vyhláška o místním poplatku z pobytu / dříve místní poplatek z ubytovací
kapacity/. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od
poplatníka /tj. od osoby, která v obci není přihlášená/. Nový poplatek se tedy dotkne placeného
ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení. Tedy
vedle hotelů, motelů a penzionů také krátkodobých pronájmů soukromých bytů nebo domů.
Zákon o místních poplatcích ukládá plátci povinnost vést a po stanovenou dobu uchovávat evidenční
knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence. Celé znění vyhlášky najdete na
úřední desce OÚ Hradec, právní výklad ke všem OZV je zveřejněn na webu Ministerstva vnitra.
Každý rok se mezi svátky setkáváme s nepořádkem okolo kontejnerů na tříděný odpad.
Nezapomínejte krabice před vhozením ko kontejneru rozřezat a PET lahve sešlápnout.
Rozřezaného a sešlapaného odpadu se vejde do kontejnerů několikanásobně více a nebude
se hromadit okolo kontejnerů.

Bližší informace k výši stočného pro rok 2020, k platbám a způsobu výpočtu se
dozvíte v příštím zpravodaji. Platby zasílejte, prosím, až od února 2020.
Děkujeme.

Knihovna
Milí čtenáři, vážení občané,
přeji Vám kouzelné vánoční svátky, plné radosti a pokoje, prožité
v kruhu blízkých a nový rok plný překvapení!
Otevírací doba:
19.12.2019 - 17:00 - 18:00 hodin
26.12.2019 - zavřeno
www.knihovna.hradec.cz

P. Podlipská

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Advent v MŠ
V letošním roce první adventní neděle se
slavnostním rozsvicováním vánočního stromečku
u obecního úřadu vyšla na 1. prosince. Sešli jsme se,
abychom si užili začínající předvánoční atmosféru. Kromě
dobrého občerstvení k tomu přispěly také děti základní a
mateřské školy se svými koledami, prodávalo se vánoční
zboží. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří
přispěli svými výrobky a pomohli během vánočního
jarmarku, stejně tak za jejich účast při zpívání s dětmi
u stromečku.
Dne 5. prosince mateřskou školu již tradičně
navštívil Mikuláš, anděl a čert. Děti byly za básničky a
písničky po zásluze odměněny.
Po celý adventní čas se děti velice těší na Vánoce. V tomto radostném období jsme si také
připomněli vánoční tradice. Pouštění lodiček z ořechových skořápek, rozkrajování jablíček, házení
střevícem či zpívání koled byly některými z činností, kterými jsme si ve školce zpříjemnili čekání na
Ježíška.
Také jsme vánočně tvořili - vyrobili jsme přáníčka a dárečky pro rodiče a seniory, při procházkách
jsme obdarovávali zvířátka v lese. Z adventního kalendáře jsme netrpělivě den po dni plnili úkoly od
Ježíška. Velkou radost měly děti zejména z tvoření „perníčkového vláčku“, protože ten si mohly také s
chutí sníst.
Ještě než přijde dětmi očekávaný Štědrý den, sejdeme se i s rodiči na „vánočním posezení“
spojeným s občerstvením a vystoupením dětí, které předvedou, co se od září ve školce naučily.
Nebude chybět ani nadílka dárečků od Ježíška – tímto děkujeme Obecnímu úřadu Hradec za
každoroční finanční podporu.
Krásné Vánoce plné pohody a splněných přání přejí děti a zaměstnankyně mateřské školy
Za MŠ Květa Martínková
Vážení rodiče, prarodiče a děti
Chtěla bych vám všem touto cestou poděkovat za spolupráci při přípravách vánočního jarmarku,
který proběhl v den první adventní neděle 1. 12. 2019.
Jako tradičně jste školce i škole věnovali spoustu nádherných výrobků s vánoční tématikou, které
byly téměř do posledního kusu během krátké chvíle rozebrány. Díky vám jsme získali pro obě školy
finanční dar ve výši necelých 12 000 Kč. Služebně starší kolegové prý takový úspěch ještě nezažili!
Děkujeme.
Ráda bych vás ještě touto cestou chtěla informovat o novinkách, které se u nás dějí. Na třídních
schůzkách jsem se zmínila, že jsem v červnu s externím kolegou panem Ing. Z. Jůzou zažádala
o dotace na rozvoj škol v Hradci. V říjnu nám byla dotace schválena a v listopadu jsme díky tomu
obdrželi částku ve výši cca 778 000,-. Jedná se o finance určené na pořízení ICT techniky, projektové
dny ve škole a mimo školu, vzdělávací kurzy pro pedagogické zaměstnance a menší částka je určena
pro školní asistenty do ZŠ a MŠ. Díky této finanční pomoci jsme od listopadu začali v 1. třídě využívat
pomoci asistenta pedagoga a od ledna 2020 by měla začít pracovat asistentka též v MŠ. Pro školu a
školku jsme začátkem prosince zakoupili 10 notebooků a 10 tabletů Samsung.
Největší pozdvižení ovšem způsobil digitální
interaktivní Flipchart od firmy Samsung. Díky této
moderní pomůcce můžeme zpestřit výuku ve všech
předmětech.
Výše uvedená dotace je určena na 2 roky, takže
nezbývá než si přát, aby tyto dva roky a pokud možno i
další byly pro nás úspěšné a inspirující.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Hradec bych
všem chtěla popřát krásné vánoční svátky, úspěšný rok
2020, zdraví, klid a pohodu.
Mgr. Alena Ben Abid
.
Obrázek: výuka matematiky s tablety Samsung

Pozvánky

8. 2. 2020 od 19:00hod.
Kulturní dům Hradec
Předprodej vstupenek na OÚ Hradec
od 20. ledna 2020.
Vstupné: 100,- Kč

Dne 1. 2. 2020 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
SK HRADEC 1946 z. s.
Oddílu kopané
do „HOSPŮDKY VE MLEJNĚ“
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