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Blahopřejeme
2. 9. Ottová Markéta
ź 4. 9. Smolík Václav
ź 5. 9. Hájek Václav
ź 27. 9. Povová Jiřina

ź

Víte, že...
k 17. 8. 2020 měl Hradec 577
trvale hlášených obyvatel?
Na podzimním vítání občánků
přivítáme 10 nových obyvatel,
9 holčiček a 1 chlapečka. První
miminko má od 22. 7. 2020
obytná zóna za MŠ, a to
Milánka Bilika.

ź

Upozornění
ź

V sobotu 5. září 2020 od 9:00
do 10:00 hod. je možné
odevzdat do sběrného místa
u hasičské zbrojnice
elektroodpad ( kromě
elek.bojleru ) a pneumatiky od
osobních automobilů.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 13. července jsme se
společně sešli u kostela sv. Jiří,
kde jsme si prohlédli opravený
zvon. Jednalo se o historickou
událost. Prohlídka zvonu byla
spojená s krátkou besedou
o původu zvonu. Po mnoha letech
se zvon opět rozezněl Hradcem.
O zprovoznění se postarala firma
Zvonotec. Zvon pravidelně bije
v 8:00 hod, ve 12:00 hod a ve 20:00
hod. Na přání je možné vyzvánění
při úmrtí rodinného příslušníka.
V červnu byla zkolaudována
obytná zóna za MŠ. Rodinné domy
zde "rostou jako houby po dešti".
Některé domy už mají souhlas
s užíváním a Hradec má nové
občany. Do obytné zóny bylo
vysázeno více než 70 stromů. Péčí
o zeleň v obytné zóně výrazně
přibyla práce zaměstnancům
obce.
Letní měsíce a vyšší počet
návštěvníků Hradce s sebou
přinesl i nepříjemné zkušenosti.
V lomu došlo k poničení
informativní tabule o odpadech.
Okolí lomu je neustále plné
odpadů, které se snažíme
společně s dobrovolníky
pravidelně odklízet. V minulém

týdnu bylo odcizeno nářadí
z cyklotabule pod nádražím.
Z důvodu zvýšené kriminality a
zajištění bezpečnosti obyvatel
chceme v příštím roce požádat
o dotaci na kamerový systém
v obci.
V průběhu března až srpna
jsme obdrželi několik žádostí
o podání vysvětlení. Na
nejrůznější úřady byla odeslána
anonymní podání směrovaná na
práci starosty a místostarostky.
Další nepodepsané dopisy
obdrželi občané u potoka, ty se
týkaly vypouštění vody z ČOV.
V tomto týdnu jsme byli
i n fo rmo vá n i z Mi n i ste rstva
životního prostředí o stížnosti na
stav silnice u potoka. Stejnou
stížnost obdržel poskytovatel
dotace na III. etapu kanalizace Státní fond životního prostředí.
Rádi bychom občany se všemi
shora uvedenými podáními
seznámili, a to na nejbližším
veřejném jednání ZO. Termín
jednání zastupitelstva se dozvíte
z místního rozhlasu.
Prázdniny utekly jako voda a
děti se brzy vrátí do školních
lavic. Přeji jim úspěšné vykročení
do nového školního roku.
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.

Opravy kostela
Pro letošní rok končí opravy na kostele sv. Jiří. V tomto týdnu proběhl závěrečný kontrolní den,
kterého se zúčastnili pracovníci Národního památkového ústavu a odboru památkové péče MěÚ Stod.
Opravy střechy provedla firma pana Pilíka, fasádu opravila firma pana Ibeheje. Panu Ibehejovi
patří velké poděkování za opravu brány, kterou provedl zdarma nad rámec smlouvy o dílo.
V příštím roce požádáme o dotaci na opravu fasády lodi a předsíní kostela, na dveře hlavního
vchodu a dveře jižní věže.

Pohled na kostel před opravou.

Pohled na kostel po opravě.

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Rozloučení s páťáky
Každým rokem v červnu se na zahradní slavnosti
loučíme s našimi nejstaršími žáky, kteří odchází do školy ve
Stodě. Letos byl ale mimořádný rok, vše bylo jinak než
obvykle. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhlo
pasování a rozloučení s páťáky dne 18. června v prostorách
základní školy. Za přítomnosti 4 žáků a jejich rodičů proběhla
po slavnostní části oslava, na kterou přinesli rodiče velmi
chutné občerstvení. Vzhledem k nepříznivému počasí
nedošlo ani na opékání klobás, což jsme vynahradili dětem
o pár dnů později.
Našim páťákům a jejich rodičům přeje tým všech
zaměstnanců ZŠ lehký start v nové škole.
Rádi na vás budeme vzpomínat!
Dopravní výchova
Koncem měsíce června jsme se věnovali dopravní výchově. Vydali jsme se na procházku po
Hradci, vysvětlili si, jak máme bezpečně přecházet přes silnici, jak máme chodit po silnici, když u ní není
chodník a všímali jsme si dopravních značek. Nakreslili jsme si je a ve škole jsme je poznávali na
kartičkách. Nezapomněli jsme si připomenout, jak máme jezdit po silnici na kole, jaké vybavení má kolo
mít a že musíme používat helmu.
Na závěr jsme si promítli krátké instruktážní filmy k dopravní výchově.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční dne 1. září 2020 v 8:00 v budově ZŠ
Hradec.
V 8:30 proběhne informační schůzka s třídní učitelkou paní Mgr. R. Gabrielovou, na které se
dozvíte další podrobnosti týkající se organizace na začátku školního roku.
Na vaše emailové adresy jsme zaslali seznam pomůcek, které je třeba zakoupit před nástupem
do školy.

Poděkování za šití a
distribuci roušek
V pátek 3. 7. 2020 se konalo na Myslivně
posezení se spoluobčany, kteří pomáhali v průběhu
března až května se šitím roušek.
Pan starosta všem přítomným poděkoval a
obdaroval je malou pozorností.

Boží muka
Boží muka byla přemístěna ze zahrady Součkových na volně
přístupný obecní pozemek.
Dne 11. 7. 2020 Boží muka posvětil pan farář Miroslav Dítě.

Pozvánky

Obec Hradec zve všechny seniory dne
8. 9. 2020 od 14:00 hod

na přátelské setkání
do tábora Lomíček
pro dobrou náladu zahraje hudba p. Františka Tomana
Obec Hradec pořádá dne 12.

prosince 2020

každoroční zájezd do Prahy do divadla Hybernia na
Muzikál podle filmu společnosti Disney

vstupné + doprava 750,- Kč
prodej vstupenek na OÚ Hradec od 2.9.2020 od 8:00 hod
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