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Blahopřejeme
21. 6. Milnaříková Jana
ź 10. 7. Cuchal Karel
ź 22. 7. Kočová Jaroslava
ź 28. 7. Cuchalová Marie
ź 29. 7. Toman Václav
ź 13. 8. Vlachová Růžena
ź 15. 8. Silovská Anna
ź 15. 8. Baxa Ladislav
ź 16. 8. Sládek Zdeněk
ź 22. 8. Švecová Miloslava

ź

Pro červencové jubilanty budou
hrát na rádiu Český rozhlas
4. 7. a pro srpnové 1. 8. od 17 do
1 8 h o d i n v p o ř a d u
„Blahopřejeme písničkou”.

Víte, že...
na podzim přivítáme nové
občánky? Rodiče nových
občánků obdrží včas
pozvánku.

ź

Upozornění
Prosím, zkontrolujte si, zda
máte uhrazené poplatky za
stočné, za psa a za nájmy
pozemků.
ź
V průběhu letních prázdnin
vyjde Hradecký zpravodaj
pouze jednou, a to koncem
srpna
ź

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu června nám byly
oznámeny výsledky žádostí
o dotace. Byli jsme úspěšní se
žádostí na opravu fasády kostela,
od Plzeňského kraje obdržíme
dotaci ve výši 400 000,- Kč. Dále
jsme žádali o dotaci na okenice ve
věžích kostela. S dotací jsme
skončili jako náhradníci, ale máme
zprávy, že finanční prostředky
zbydou i na náhradníky. Na
údržbu VKP Na Zlatém jsme
získali dotaci 10 560,- Kč. Na
projekt přivaděče vodovodu nám
Plzeňský kraj přispěje částkou
65 000,- Kč. Plzeňský kraj nám
přidá peníze i na dopravní
automobil pro hasiče, a to
300 000,- Kč. S dotací od MV bude
celková dotace činit 750 000,- Kč.
Úspěšní jsme byli i s projektem na
výsadbu stromů, který zajišťuje
Plzeňský kraj ve spolupráci s SÚS
Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo obce rozhodlo
na veřejném jednání o přesunu
Božích muk ze zahrady
Součkových na obecní pozemek.
Přemístění bylo konzultováno
s farářem, který Boží muka
posvětí, a to dne 11.7.2020 v 16:30
hod. Zastupitelstvo dále rozhodlo
o opravě zvonu, který podle

odborné firmy má historicky
nevyčíslitelnou cenu a pochází
z roku cca 1650. Zvon si bude
možné prohlédnout, přesný
termín oznámíme místním
rozhlesem. Na hřbitově probíhá
oprava čelní zdi, bude
dokončena v nejbližších dnech.
Dne 18.6.2020 se uskutečnilo
posezení Klubu důchodců
u příležitosti 15. výročí od jeho
založení. Od samého počátku
v čele Klubu stála paní Irena
Faitová, které patří velký dík za
organizaci nespočetného
množství akcí pro seniory. Paní
Faitová své působení v čele
Klubu ukončila, věřím však, že
Klub seniorů se bude i nadále
scházet. Ve výboru byla od
počátku paní Hana Türková, po
dobu 10 let i paní Miroslava
Prokopová. I jim patří velké
poděkování. Výročí Klubu
seniorů se účastnila i starostka
obce Merklín paní Jana
Nováková, k dobré zábavě
přispěl hudební doprovod pana
Tomana.
Příští týden začnou dětem
prázdniny. Přeji jim, aby si je ve
z d r a v í a p o h o d ě u ž i l y.
Spoluobčanům přeji příjemné
prožití léta.
Pavel Hlaváč

Stočné pro rok 2020
Stočné pro rok 2020 je placeno zálohově. To znamená, že na konci roku dojde k vyúčtování.
Pokud budou v průběhu roku na OÚ nahlášeny změny počtu osob, dojde k vyúčtování a případné
přeplatky budou plátci vráceny.
Osoby s trvalým pobytem platí stočné 1 260,- Kč za osobu a rok.
Osoby, které nejsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu, platí 2 762,- Kč za osobu a rok. Zde
se promítne změna výše DPH /ponížení z 15% na 10% od 1.5.2020/ a přeplatek bude plátcům do konce
roku vrácen.

Prosíme o kontrolu plateb za stočné.
V případě, že:
osoby bez trvalého pobytu uhradili cenu odsouhlasenou pro osoby s trvalým pobytem, je nutné
doplatit rozdíl
ź
pokud např. osoba nebyla v prvním pololetí přihlášena k trvalému pobytu a od 1.7. se přihlásí,
platí za období leden - červen 1 381,- Kč / polovinu z 2 762,- / a za období červenec - prosinec 630,Kč (polovina z 1 260,-)
ź
se někdo přistěhuje, narodí se dítě ap. platí se stočné od následujícího měsíce (zase je třeba
rozlišit přistěhovaného bez trvalého pobytu a přistěhovaného s trvalým pobytem)
ź

V případě nejasností kontaktujte OÚ.

Informace k návštěvám ve Stodské nemocnici:
ź
lůžka akutní péče (INT, CHIR, GYN)
14:00 – 16:00 hod. (denně) a to vždy dle domluvy s lékařem či zdravotní sestrou daného oddělení;
ź
lůžka následné péče (LNP)
13:00 – 16:00 hod. (pouze pondělí, středa, neděle)

oddělení JIP – návštěva možná vždy po domluvě s lékařem:
- počet osob k 1 pacientovi je max 2; doba návštěvy 20 minut
- návštěvník je povinen se zapsat do NÁVŠTĚVNÍ KHINY na oddělení nebo svoji přítomnost
ohlásit personálu na oddělení;
- personál oddělení může požádat o ukončení návštěvy (provozní důvody, epidemiologické
důvody apod.)
ź

ź

Při vstupu na oddělení je k dispozici dezinfekce na ruce;
- návštěvnický balíček (k zakoupení na recepci SN)
1.
oddělení LNP, JIP (plášť, ústenka, rukavice) – cena 100,- Kč
2.
ostatní oddělení (ústenka, rukavice) – cena 30,- Kč
3.
doprovod k porodu (ústenka, rukavice, oblek – na oddělení) – 100,- Kč

Pozvánka
Obec Hradec zve spoluobčany na

POSVĚCENÍ BOŽÍCH MUK
Dne 11. 7. 2020 od 16:30 hodin
u domu rodiny Součkových

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Návrat do škol
Dne 25. 5. 2020 byla obnovena školní docházka v obou školách. K našemu potěšení se školy
zaplnily na 70%. Zahájení proběhlo za přísných hygienických podmínek, ale nutno podotknout, že jejich
dodržování skvěle zvládli všichni zúčastnění.
V základní škole probíhá tradiční prezenční výuka. Stále ještě částečně pokračuje distanční
výuka u žáků, kteří se do školy nevrátili.
Na měsíc červen plánujeme následující akce:
12. 6. 2020 ukázka výcviku služebních psů na fotbalovém hřišti
18.6.2020 proběhne od 15:30 vyřazení žáků pátých tříd. Akce se bude konat samostatně na zahradě
vedle školy a zúčastní se jí výhradně současní páťáci a jejich rodiče.
30. 6. 2020 předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 – pokud nedojde ke změně ze strany MŠMT
Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021: přihlášek k předškolnímu
vzdělávání bylo letos podáno 11. Přijato bylo 5 dětí a nepřijato bylo 6 (z toho 2 z obce Hradec). Po zápisu
byl z kapacitních důvodů odmítnut ještě jeden zájemce z Hradce.
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy pro školní rok 2020/2021: přihlášek bylo podáno 10, z toho
bylo přijato 9 dětí (2 děti podle § 41, tj. domácí vzdělávání).
Oslava Dne dětí
2. června jsme oslavili u lomu Mezinárodní den dětí. Rozdělili jsme se do družstev a vyrazili po
vyznačené stezce plnit připravené úkoly. Dvě družstva se umístila na prvním místě, ale sladkou odměnu
dostali všichni. Potom jsme hledali poklad, který našel Michal. A co v něm bylo? Byl plný sladkostí a
Michal se o ně se všemi rozdělil. U ohýnku jsme si opekli buřtíky a na závěr oslavy dostali nanuky od
Honzíkovo babičky, za což jí moc děkujeme. Oslava se nám vydařila a počasí přálo.
Za žáky ZŠ Tonička a Lucinka
Provoz mateřské školy byl znovu obnoven 25. 5. 2020, nyní dochází 18 dětí z 25. Velice nás
mrzí, že z důvodu uzavření školky bylo nutné zrušit naplánované a již zajištěné akce s dětmi:
ź návštěva svíčkárny Rodas Litice
ź návštěva Pony farmy Kladruby
ź výlet na Farmu Moulisových v Milínově
ź návštěva s ukázkou LZS Líně
ź zahradní slavnost
ź V příštím školním roce si to ale určitě vynahradíme.
... pokračování na další straně

Informace ze ZŠ a MŠ ... pokračování
Na poslední červnový týden plánujeme rozloučení se školním rokem
a našimi předškoláky – „pasování na školáky“, letos na téma Z pohádky do
pohádky. Vzhledem k aktuální situaci však tato akce v letošním roce bude
jen v rámci provozu mateřské školy.
Kvůli nečekanému uzavření školy z důvodu šíření nemoci COVID -19
jsme vyšli vstříc rodičům a rozhodli se přerušit provoz MŠ až od 13.7.2020.
Provoz ve školce bude během letních prázdnin prodloužen do 10.7.2020.
Všem dětem, rodičům a prarodičům přejeme hezké a prosluněné léto,
prázdniny plné krásných zážitků.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Hradec

Pozvánky
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