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Blahopřejeme
1. 6. Jarolím Bohumil
ź 6. 6. Hofman František
ź 9. 6. Auervek Václav
ź 15. 6. Hula Jaroslav

ź

Pro červnové jubilanty budou
hrát na rádiu Český rozhlas
6. 6. od 17 do 18 hodin v pořadu
„Blahopřejeme písničkou”.

Víte, že...
ź

o p ě t n a v š t í v í m e
předvánoční Prahu dne 12. 12.
2020? Po prohlídce hlavního
města navštívíme muzikál
Tarzan v divadle Hybernia.

Upozornění
Poplatky a platby za
pronájmy lze znovu hradit
v hotovosti na OÚ.
ź
Připomínáme možnost
ukládat jedlé oleje a tuky
z kuchyně do speciální
popelnice umístěné ve dvoře
obecního úřadu. Oleje
odevzdávejte do popelnice
v uzavíratelných plastových
obalech / nejlépe PET lahvích/.
Oleje je zakázáno vypouštět
do kanalizace!
ź

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přísná opatření zavedená
v souvislosti s pandemíí koronaviru
se uvolňují a náš život se pomalu
vrací do normálu. Jsem rád, že tato
epidemie nezasáhla naší obec.
Smutnou stránkou nouzového
stavu bylo rušení kulturních a
společenských akcí. Věřím, že
alespoň některé se do konce roku
povede uspořádat.
Uzavření MŠ bylo využito pro
opravy. Byly instalovány nové
rozvody vody od sklepa až do
kuchyně. Část mateřské školy byla
vymalována. Paní učitelky školku
nově vyzdobily a po celou dobu se
věnovaly pracím, které za provozu
nelze vykonávat. Úpravami prošla i
zahrada.
Nelze přehlédnout, jakými
změnami prochází místní kostel.
Probíhají dokončovací práce na
střeše kostela, opravují se fasády a
vyměňují se okenice. Opravy jsou
financovány částečně z dotací,
částečně z obecního rozpočtu.
Kostel byl na obec převeden
bezplatně společně se zahradou
u cesty k DT Lomíček. Z tohoto
pozemku vzniknou zasíťované
parcely pro výstavbu rodinných
domů. První jednání o převodu
kostela proběhla v roce 2013. Řada
občanů v té době nesouhlasila

s převodem kostela na obec.
Hlavním důvodem byl strach
z financování oprav, obec v té
době neměla ani kanalizaci. Jsem
rád, že se nám povedlo kostel
získat a jak se mění vzhled kostela
k lepšímu, mění se i názory
spoluobčanů. Nemáme v obci
krásnější dominantu! V příštím
roce chceme zažádat o dotaci na
opravy fasády lodi kostela a na
výměnu dveří.
Na ČOV byla nainstalována
kalová koncovka pořízená
z dotace od OPŽP ve výši
1 100 000,- Kč. Pokračují i práce
na přípravě projektu na přivaděč
vodovodu. Na veřejném jednání
Z O p ř e d s t a v i l I n g . Vo n d r a š
1. návrh. V minulém týdnu nás
navštívila radní PK pro oblast
životního prostředí Radka
Trylčová. Zajímala se o ČOV, na
kterou se budou připojovat obce
Lisov a Střelice. Přivítala náš
záměr vodovodního přivaděče a
přislíbila pomoc s financováním.
V tomto týdnu byly
u odpočívadel u chatových osad
nainstalovány naučné panely. Na
pořízení jsme získali 100% dotaci.
Až půjdete na procházku, zajděte
si osvěžit své znalosti z přírody.
Pavel Hlaváč

Mobilní svoz odpadu

SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 6. června. 2020
od 9:00 hod. do 11:00 hod.
na hřišti SK Hradec 1946
DO MOBILNÍHO SVOZU KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO
ODPADU PATŘÍ:
- Kusy vyřazeného nábytku, koberce, lina
- dřevo
- odpady z domácností
(hračky, odpady ze sklepů či půd)
- Stavební materiály - kusové - NE SYPKÉ!
(cihly, izolace, zbytky trubek)
- Staré oblečení, obuv

- Sklo (skleněné nádobí, porcelán)
- keramika (umyvadla, WC, dlaždičky)
- papír (kartony, noviny)
- kovy (kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, ...)
- polystyrén
- obaly bez nebezpečných látek
(prázdné kanystry, obaly od malířských barev,...)

!!! DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Materiál obsahující AZBEST
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)
- Pneumatiky

- Sádrokarton
- Hasicí přístroje
- Tlakové nádoby

DO MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ:
- Jiné motorové a mazací oleje (pouze v uzavřených nádobách - jinak nebudou převzaty)
- Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky (pouze v uzavřených nádobách)
- Ředidla, rozpouštědla - Jen v uzavřených nádobách
- Obaly znečištěné nebezpečnými látkami (prázdné plechovky od barev, laků, čistidel)
- Filtrační materiály (znečištěné hadry a sorbenty, olejové filtry - uložit do pytlů)
- Olověné akumulátory ( z automobilů)
- Zářivky a výbojky, Nikl-Kadmiové akumulátory, monočlánky - zpětný odběr

!!!DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Materiál obsahující AZBEST
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)

- Sádrokarton
- Hasicí přístroje
- Tlakové nádoby

NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDOU ODEBÍRAT ZAMĚSTANCI OBCE DO PŘISTAVENÉHO
OBECNÍHO KONTEJNERU.

Informace ze ZŠ
Konec školy bez dětí se blíží
I když byly obě naše školy od poloviny března uzavřeny, funguje vše dále, jen za jiných
podmínek.
V dubnu proběhl na základní škole distanční zápis do prvních tříd a s potěšením mohu
konstatovat, že se jedná po dlouhé době o velký úspěch. Letos se zapsalo deset budoucích prvňáčku.
Což je polovina žáků z celkového počtu žáků školy v současné době. Chtěla bych tímto poděkovat
rodičům za jejich důvěru.
V mateřské škole proběhly zápisy 12. 05. 2020. Jsou volná 4 místa, proto budou přednostně
přijaty předškoláci a děti ze spádové oblasti. Zájemce z okolních obcí nebudou z kapacitních důvodů
přijaty.
Nepřítomnosti dětí v MŠ jsme využili k vylepšení interiérů školky. Děti se vrátily do nově
vymalované školky a pracovalo se i na odstranění nedostatku pitné vody.
V základní škole, kde se již zaběhla distanční výuka, do které se postupně zapojily všechny děti,
běží souběžně od pondělí 25. 5. 2020 i výuka prezenční. Byla nastavena přísná hygienická pravidla a
každý musel vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Sledujte prosím
webové stránky školy a Školu online, kde vás budeme informovat o všech aktualitách.
Pro lepší informovanost a transparentnost obou škol jsme zřídili profil na facebooku a pracujeme
na nových webových stránkách. Kdo už nás na facebooku našel, musel si všimnout nového loga školy.
Jedná se o duhový most spojující ZŠ a MŠ. Most, přes který se dostanete do Hradce, je též symbol pro
rodiny, které hledají jinou alternativní cestu výuky svých dětí. Za poslední rok požádalo o alternativní
vzdělávání v podobě domácího vzdělávání 6 rodin a od září další dvě rodiny. Některé jsme museli
odmítnout, protože tuto možnost nabízíme jen dětem do 5. třídy.
Na závěr bych chtěla pochválit všechny děti a rodiče za zvládání
učení na dálku, plnění všech úkolů a pravidelnou komunikaci se
školou. Velké díky si zaslouží rodiče, kteří nám dobrovolně a
bezplatně pomohli při malování a opravách interiérů a hřiště mateřské
školy.
Alena Ben Abid
Ředitelka ZŠ a MŠ Hradec

Pozvánka
Klub seniorů a Obec Hradec
srdečně zvou všechny seniory na

oslavu 15. výročí založení
KLUBU SENIORŮ
Dne 18. 6. 2020 od 14:00 hodin
do hospůdky „Ve mlýně“

Informace ze MŠ
V období uzavření provozu mateřské školy spojené s koronavirem proběhla revize školní
zahrady, jejíž výsledkem byla nutnost odstranění kyvadlových houpaček z důvodu nesplňujících norem
EU.
Byl proveden rozbor vody z nového vrtu s úpravnou vody, který vyhodnotil vodu bez závad a
označil jako pitnou, kterou lze využívat i ve školní kuchyni, což by mělo zajistit finanční úsporu. Byly
provedeny instalatérské práce firmou Instalatérství – topenářství Dušan Malý Holýšov. Pan Martin Plas
opravil a vymaloval jídelnu, chodby, toalety, umývárnu, kancelář a šatnu mateřské školy.
Kromě kompletního úklidu po řemeslnících paní učitelky provedly drobné lakýrnické práce,
umyly okna, vydezinfikovaly všechny hračky, předměty a povrchy, a to nejen v budově školky, ale i v
naší venkovní herně, zahradním domečku a na herních prvcích.
Děkujeme p. Peckertovi a p. Česákové za to, že nám věnovali dřevěné žebřiny, které jsme si
upravili a již se těšíme, až si na nich s dětmi zacvičíme.
Také na zahradě proběhlo několik úprav. Kromě pletí, zavezení míst novou zeminou, osetí
novou trávou, sečením trávy, nátěru venkovní lavičky došlo i na prořezávku thújí, kterou nám provedli
pracovníci obecního úřadu. Moc jim děkujeme za pomoc.
Děkujeme také p. Procházkovi, který nám ochotně a zdarma připevnil všechna svítidla ve školní
jídelně, obecnímu úřadu za slíbený finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč, kterým se částečně podílel na
možnosti zakoupení nového nábytku do kanceláře, posečení trávy, dodání nového písku do pískoviště,
p. Šleisovi, který vždy ochotně přispěchal na pomoc, protože byly práce, které bychom my, paní učitelky
samy nezvládly.
Velice si vážíme a děkujeme za pomoc tatínkům dětí p. Koštovi, p. Morkesovi a dědečkovi
p. Merešovi. Díky nim máme v šatně nové lavičky a nově obložené pískoviště plastovými deskami.
Celkově hezký dojem jsme se snažily doladit aktuální výzdobou obrázky a dekoracemi, které jsme si
samy vyrobily.
A tak se moc těšíme, až se zase všichni ve zdraví sejdeme a doufáme, že se ve školce bude líbit
nejen dětem…
12. května proběhl v mateřské škole zápis dětí na nový školní rok.
Škoda je, že z kapacitních důvodů bylo možné přijmout pouze 4 děti z 11 přihlášených. Vznikla by pak
šance navýšit počet dětí i ve škole základní.
Za MŠ Květa Martínková

Kuchyňka pro děti na zahradě MŠ

Děti na zahradě po znovuotevření MŠ
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