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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
o minulém víkendu se konal
9. obecní bál obcí Hradec, Lisov a
Střelice. Na návštěvníky čekala
bohatá tombola, ve které vyhrál snad
každý, kdo si tombolu zakoupil.
18 šťastlivců si odneslo navíc hlavní
ceny, letos to byly např. TV, pračka,
robotický vysavač, aku nůžky na živé
ploty, 2 divoká prasata, grily, sada
nožů, bruska, vrtačka, poukázky na
profesionální focení a další. K tanci a
poslechu hrála skupina Superband,
o zpestření večera se postaralo duo
Flaškinet. Hezkou tradicí se stala
dámská volenka s růží. K dobré
náladě přispěla příjemná obsluha
v baru a široká nabídka nápojů. Už
nyní připravujeme program na
jubilejní 10. bál.

Pracovníci obce se v těchto
dnech věnují úklidu soutoku
Touškovského potoka a řeky
Radbuzy. Prostranství bylo několik
let využíváno spíš jako odkladiště
nepotřebného materiálu. Ten byl
nyní odklizen, nálety budou
prořezány a terén upraven tak, aby
místo lákalo k příjemnému
posezení u řeky. Na obecním úřadě
se věnujeme účetním závěrkám,
inventurám, ročním výkazům a
žádostem o dotace.
I letošní zima bude bohatá na
kulturní akce, viz. Kalendář
kulturních akcí. Rádi bychom
obnovili tradici jedné velké
společné májky na návsi pro
všechny spoluobčany.
Romana Roučková

Upozornění
P o p l a t e k z a p s a
(100,- Kč/pes/rok) je splatný
do 31.3.2020. Žádáme
občany, aby si hlídali splatnost
dalších poplatků (platby za
odpady u OSVČ a platby za
pronájmy pozemků)

Upozornění pro majitele psů:
Opětovně žádáme majitele
psů, aby si po svých psech
uklízeli. V poslední době se pro
pejskaře stala oblíbeným
místem pro venčení nová
obytná zóna, která je plná
psích exkrementů.


Platby poplatků a stočného
Poplatky za psy, nájmy bytů a pozemků, odpady OSVČ - účet
č. 6825361/0100, VS č.p. nebo do pokladny OÚ.
Stočné je možné hradit pouze na účet
č. 115-1013790237/0100 (účet výhradně na stočné a provoz ČOV),
VS = č.p. Stočné lze hradit pololetně nebo ročně. Úhrada za
1. pololetí je splatná do 15. 3. 2020, za 2. pololetí do 15. 8. 2020.

Výpočet stočného pro rok 2020
Při výpočtu stočného pro rok 2020 bylo postupováno podle Zákona 274/2001 Sb. v platném
znění, podle Vyhlášky 428/2001 v platném znění a v souladu s Cenovým věstníkem 14/2018
o uplatňování věcně usměrňované ceny. Do věcně usměrňované ceny jsou promítnuty pouze
ekonomicky oprávněné náklady, související výlučně s provozem ČOV a kanalizace Hradec. Do těchto
nákladů jsou zahrnuty: spotřeba materiálu (chemikálie, spotřební materiál apod.), spotřeba elektrické
energie, mzdy a ostatní osobní náklady, opravy a servis technologie a infrastrukturního majetku,
laboratorní služby, zneškodnění odpadů, pojištění a podobně. Dalším nákladem výlučně souvisejícím
jsou úroky z úvěru a odpisy majetku (budovy čističky, technologie a kanalizace).
Při zohlednění všech těchto výdajů a množství vyčištěné odpadní vody vychází 78,90 Kč/m³
včetně DPH. Rozhodnutím zastupitelstva obce Hradec ze dne 16.12.2019 bude cena za stočné pro
občany přihlášené k trvalému pobytu v obci Hradec, pro ZŠ a MŠ Hradec a pro spolky mající sídlo v obci
Hradec, činit jen 36,- Kč/m³. Rozdíl 42,90 Kč/m³ bude hrazen z rozpočtu obce.
Cena stočného pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci Hradec, pro ZŠ a MŠ Hradec a pro
spolky mající sídlo v obci Hradec:
Počet osob domácnosti
Roční poplatek v Kč
Pololetní poplatek v Kč
1
1 260
630
2
2 520
1 260
3
3 780
1 890
4
5 040
2 520
5
6 300
3 150
6
7 560
3 780
7
8 820
4 410
Cena stočného pro ostatní:
Počet osob domácnosti
1
2
3
4
5
6
7

Roční poplatek v Kč
2 762
5 523
8 285
11 046
13 808
16 569
19 331

Pololetní poplatek v Kč
1381
2 761,50
4 142,50
5 523
6 904
8 284,50
9 665,50

Pro obec Lisov jsou do ceny stočného promítnuty provozní náklady a spotřebovaný materiál
v plné výši, ale úroky z úvěrů a odpisy jsou přepočteny tak, aby se jednalo pouze o ekonomicky
oprávněné náklady související výlučně s předáváním odpadní vody obce Lisov. To znamená, že byla
přesně vypočtena hodnota stoky od šachty, do které je zaústěna kanalizace obce Lisov do čističky, a
z této hodnoty vypočtena poměrná část odpisů a poměrná část úroků z úvěru. Cena stočného je tedy
45,66 Kč/m³ včetně DPH. Obec Lisov si k této ceně, v souladu se zákonem, musí připočítat ekonomicky
oprávněné náklady, související s výstavbou jejich kanalizace.

Kalendář kulturních akcí v Hradci
Únor 2020
· 1. 2. Dětský maškarní bál v KD Hradec ve 14:00 hod.
· 8. 2. Tragikomedie: Je to náš syn, DS Kolofantí v KD Hradec od 19:00 hod.
· 15. 2. Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod.
· 22. 2. Masopustní průvod obcí, sraz v Lomíčku ve 13:00 hod
Březen 2020
· 14. 3. Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod.

Okénko z mateřské školy ...
Sešli jsme se po prázdninách v novém roce 6. ledna a nastoupily dvě nové děti.
Vánoční čas je za námi, v mateřské škole jsme tyto svátky zakončili v prvním lednovém týdnu oslavou
Tří králů.
Letošní zima je dosud na sněhovou nadílku velice skoupá, neumožňuje nám vychutnat si sněhové radovánky. A
tak budeme alespoň sypat ptáčkům do krmítek, chodit na zimní procházky spojené s krmením zvířátek v lese a
věnovat se ostatním činnostem spojených se zimním obdobím.
Zveme veřejnost na divadelní představení společnosti Letadlo Průzkumníci v Africe, které se bude
konat 29. ledna od 10.30 hod. v kulturním domě v Hradci.
Mnoho úspěchů a pevné zdraví v novém roce přejí děti a zaměstnanci MŠ.
Za MŠ Květa Martínková

A co dělají naši hasiči?
Začali jsme poměrně svižně, já ani holky už nechceme, aby to dopadlo jako loni. Sice jsme skončili „až
druhý“ se stejným počtem bodů jako Úněšov, ale měli jsme méně vítězných závodů - proto až druhý. Takže,
pokud nebudeme tahat jako roky před tím, budeme jen dobrý průměr a to není nic pro mne a ani pro holky.
Bohužel laťka je vysoko. Od 1. listopadu jezdíme do atletického tunelu v Plzni a každou středu chodíme na
hodinu cvičit do sálu kulturního domu.
Přidat musí i kluci. Sice skončili až pátí, ale omlouvá je, že týmy před Hradcem měli podstatně lepší
závodní mašiny. Tak jsme vzali všechny peníze, co jsme kde sehnali a zakoupili nové díly (motor, čerpadlo). Stroj
by měl být teď hodně kvalitní. Tím pádem jsme úplně „cu grunt“. Hasičský bál bude
15. února, a když nás Hradečáci podpoří, tak alespoň splatíme dluhy a něco ušetříme na nové hadice. Jinak
nová mašina ty naše hadice roztrhá na cucky!
Poslední akcí loňského roku byl galavečer v Losiné u Plzně. Holkám to moc slušelo a dobře se bavily. A
navíc, přestože už potáhneme spolu devátý rok, jsou pořád nejmladším ženským týmem. Pokud se nikdo nezraní
nebo šíleně nezamiluje, tak se soupeřky mají na co těšit. Já to tak cítím.
Svůj galavečer na konec sezóny měli kluci ve Staňkově. Večer si užili, ale nemáme žádnou fotografii, aby se
pochlubili, jak jim to slušelo. Já mám hlavně radost, že jak holky, tak kluci jsou nejmladšími týmy v soutěži o pohár
Hořiny.
Důležitou zprávou na závěr jsou již „odklepnuté“ dotace obce Hradec na nové zásahové vozidlo. Kdy
přijde, se dozvíme zanedlouho. Do nového roku 2020 všem přeji hodně zdraví, štěstí a každému ať se splní
nějaké tajné přání.
Starosta SDH Hradec
V. Smolík

Pionýrská skupina Hradec - Ohlédnutí za rokem 2019
V lednu, při výroční členské schůzi, pionýři z Hradce bilancovali rok 2019. Jsme dětská organizace,
která převážnou část své činnosti věnuje dětem. V roce 2019 bylo zaregistrováno 82 dětí včetně dospělých.
Každým rokem se rozrůstáme o další mladé lidi, kteří mají zájem s dětmi pracovat. Po celý rok jsme se
věnovali údržbě naší základny Lomíček. Brzy na jaře úklidem po zimě, v květnu se připravovaly chatky na
ubytování táborníků. Největší akcí byla úprava příjezdové cesty po přípojce k obecní kanalizaci, stavění nové
vstupní brány a hlavně postavit nové, moderní WC. Sekání trávy, úklid po sezoně. Celkem bylo odpracováno
při brigádách 626 hodin.
Hlavní činností byly akce, které jsme připravili nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Mezi dětské akce,
které se těšily velké účasti, patřily např. dětský masopust, dětský den, Halloween, Mikuláš a dětský Silvestr.
Další akce byly ryze zábavné a sportovní a to: deskové hry, hledání kešek, velikonoční a vánoční vyrábění.
Následovaly akce pouze pro členy Pionýra, jarní pobyt na horách, jarní a podzimní setkání pořádané
společně s pionýry ze Šťáhlav. Největší odměnou pro děti byl čtrnáctidenní pobyt na táboře, který se konal
v Míreči u Blatné. Zúčastnilo se ho 101 dětí a 30 dospělých. Téma celotáborové hry bylo "Hry bez hranic". Pro
dospělé se konal v březnu Pionýrský bál, který se těší vždy veliké oblibě. Společně s místními spolky jsme se
zúčastnili Masopustu. V květnu se naše Pionýrská organizace, již po osmé, zúčastnila celostátní sbírky proti
rakovině a vybrala 15 211,- Kč.
I v roce 2020 připravujeme další sportovní, zábavné a společenské akce. Kromě těchto stálých se
zúčastníme 21. března oslav 30 let od obnovení samostatné činnosti Pionýra. V Lomíčku bude odpoledne
plné soutěží a hlavně bude zapálen oheň, kterým přivítáme jaro a s ním přilétající vlaštovky. Tímto se naše
skupina zapojí do celostátní akce. V 16 hodin 30 minut zapálíme oheň a tím pomůžeme vytvořit rekord v
počtu ohňů zapálených ve stejný čas.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem mladým lidem, kteří pracují s dětmi a
všem, kteří nás v této činnosti podporují.
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Danuše Heřmanová
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