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ź Slovo starosty

ź SDH Hradec

ź Zprávy ze ZŠ

ź PS Hradec

ź Pozvánka HALLOWEEN

ź Svoz komunálního a 
nebezpečného odpadu

ź PŘÍLOHA - přihláška ke svozu 
komunálního odpadu

Obsah
 od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost 
nová obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité 
věci. Nový zákon o odpadech 
přesunul povinnost zajistit svoz 
komunálního odpadu na obce,  
majitelé nemovitostí budou tedy 
hradit náklady na vývoz popelnic 
obci.  Nový zákon klade důraz na 
třídění odpadu. Do roku 2030 musí 
obce zajistit, aby tříděný odpad 
tvořil 65% z celkového objemu 
komunálního odpadu. Nyní je to 
průměrně 38%. Náklady na 
likvidaci komunálního odpadu 
porostou, aby byly domácnosti 
motivovány ještě více třídit. 
 Ke změnám v odpadovém 
hospodářství se budou konat 
schůzky, místo a čas konání je 
uveden níže. Přílohou tohoto čísla 
H radeckého  zp ravoda je  j e 
přihláška ke svozu, kterou je nutné 
odevzdat buď na informačních 
schůzkách nebo do 15. 11. 2021 
v úřední dny na obecním úřadě. Do 
konce listopadu musí obec jednat 
se svozovou firmou ohledně 
objednávky vývozů pro celou 
obec.
 V květnovém čísle HZ jsme 

psali o plánované podzimní 
výsadbě ovocných stromů při 
polní cestě. Naším plánem bylo 
do této akce zapojit veřejnost. 
Občan by strom zaplatil a zasadil. 
Obec by zajistila výkop jámy, 
zeminu, kůly, odbornou pomoc 
při výsadbě a následnou péči. 
Z důvodu nedostatku ovocných 
stromů většího vzrůstu na trhu, 
rapidně vzrostly jejich ceny. 
Nabídky na sazenice ovocných 
stromů ve výši cca 4 500,- Kč jsou 
nepřijatelné. Snažíme se ovocné 
stromy sehnat za lepší cenu. 
Děkujeme všem zájemcům, kteří 
se do této akce přihlásili. Jakmile 
budeme vědět nové informace, 
budeme vás informovat. 
 Podzim je v plném proudu a 
všechny nás zaměstnává úklid 
zahrad. Žádáme majitele stromů, 
kterým opadává listí na obecní 
pozemky, aby opadané listí 
průběžně odklízeli. Vánoce se 
blíží a my i letos hledáme vhodný 
v á n o č n í  s t r o m  d o  p a r k u 
k obecnímu úřadu. Kdo by měl na 
zahradě vhodný jehličnatý strom 
u rčený  k  pokácen í ,  může 
kontaktovat obecní úřad. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

ź 10. 11. Krýsl František

ź 12. 11. Prokopová Miroslava

ź 15. 11. Fischer František

Blahopřejeme

ź masopustní průvod obcí se 
bude konat 26. 2. 2022?

Víte, že...

ź Prosíme o kontrolu úhrady 
s t o č n é h o !  P ř i p o m í n á m e 
doplatek za druhé pololetí ve 
výši 39,- Kč za osobu. 

Upozornění

NEDĚLE  31. 10. 2021

15:00 hod – u fotbalového hřiště

15:20 hod – pod penzionem

15:40 hod – pod obecním úřadem

16:00 hod – u potoka u Sedláčkových

16:20 hod – Vyšehrad u Hlůžkových

Schůzky ohledně změny ve svozu popelnic 



Memoriál V. Kašpárka

 Opět po roce se 18. září konal memoriál V. Kašpárka, hasičská soutěž, která spadá do ligy 
O pohár Hořiny. Na rozdíl od ostatních ročníků, kdy naše soutěž otevírá celou ligu, byl letošní závod tím 
úplně posledním. Účast na soutěži nebyla tak hojná, jako tomu bylo v minulých letech. Velkou radost 
nám ale udělala účast týmů z Březových Hor (okres Příbram), kteří přijeli dokonce se třemi družstvy. Na 
start se postavilo celkem 24 týmů, z toho 14 týmů mužů a 10 týmů žen. 
 Soutěž zahájil mužský tým SDH Hradec. Kluci dokončili útok s časem 15,75, který jim stačil na 
celkové 6. místo. Se startovním číslem 4 vyběhl ženský tým SDH Hradec. Při útoku nás bohužel zradila 
technika a byl z toho neplatný pokus. Za normálních okolností bychom zaběhly opravný pokus, 
současně se s naší soutěží ale konal 
poslední závod Západočeské ligy, která 
je pro nás prioritní, proto jsme hned po 
útoku vyrazily směr Horní Hradiště. Naši 
k luc i  s i  moh l i  svů j  čas  vy lepš i t 
v druhém kole, napodobili ale holky a 
jejich útok skončil také písmenkem – NP. 
 Mužskou kategorii opanovali kluci 
ze Srbic s časem 15,25. Ženkou kategorii 
p a k  h o l k y  z  B ř e z n i c e 
s časem 18,62. 
 A j a k é  b y l y  l e t o s  c e l k o v é 
výsledky? Mužský tým se umístil na 
celkovém 9. místě s nejrychlejším časem 
1 5 , 0 9 .  Ž e n s k ý  t ý m  s e  ú č a s t n i l 
Západočeské ligy, ve které skončil na 
celkovém 1. místě s nejrychlejším časem 17,10. 
 Závěrem bychom rádi poděkovali všem fandům a příznivcům, kteří nás na domácí soutěž přišli 
podpořit a pomáhali s organizací a celkovou přípravou.  

 Budeme se na Vás těšit v příštím roce!       Za SDH Hradec
Aneta Píchová 

Zprávy ze ZŠ

Podzimní tvoření soviček
 Každý rok na podzim požádáme děti a jejich rodiče, aby společně vyrobili podzimní dekoraci. Po 
dva roky vyráběli krásné podzimníčky z různého přírodního materiálu.
 Letos mají tvořit opět z přírodního materiálu - tentokrát sovy. Proč sovy? Sova je symbol 
moudrosti a navíc jsou krásné a zajímavé. V I. ročníku ji máme jako talisman. Pojmenovali jsme ji    
Rozárka a chceme pro ni další kamarády ze soví říše.
 Žáci postupně přináší do školy překrásné výrobky, kterými se rádi 
pochlubí svým kamarádům. Moc nás těší, že si dospělí se svými dětmi najdou 
čas na společné tvoření. Každá sovička je originál. Výrobky využijeme 
k výzdobě naší malé školičky. 
 Všem moc děkujeme, že se zapojili 
do této akce a těšíme se na další spolupráci.

Dopravní hřiště v Blovicích
 Dne 14. 10. 2021 jsme i za nepřízně 
počasí s dětmi vyrazili do Blovic na dopravní 
hřiště. Čekala nás teoretická část výletu o 
správném chování na silnici, kde děti 
odpovídaly na různé otázky. Poté jsme se 
přesunuli ven na hřiště, kde se děti 
vydováděly na kolech dle stanovených pravidel. Dětem se akce líbila a moc se těší na jaro, kdy 
proběhne pokračování této akce.



Pionýr Hradec

 V neděli 3.10. pořádal Pionýr Hradec dětskou akci 
s názvem „Pohádkové odpoledne”. Pro děti bylo připraveno 
6 zajímavých stanovišť s různými tématy z pohádek, kde 
musely splnit nejrůznější úkoly. Jakmile měly hotovo, mohly 
si vyzvednout sladkou odměnu a také párek v rohlíku. 
 Zároveň děti mohly navštívit kreativní dílničku, kde 
navlékaly korálky a vybarvovaly omalovánky, které si pak 
mohly odnést domů. Větší děti si dále mohly vyzkoušet, 
z letního tábora velice oblíbený „bodyzorbing”.
 Rodiče mezitím poseděli, navštívili bufet a také si 
pochutnali na klobáse z grilu. 
 Počasí nám nadmíru přálo, a tak jsme se mohli sejít 
v hojném počtu. Všichni jsme si užili spoustu zábavy a 
budeme se na Vás opět těšit i na dalších akcích.
 Jedno velké díky patří obci Hradec za finanční 
podporu.

 Za Pionýr Hradec Zuzana Kohoutová
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Mobilní svoz komunálního a nebezpečného odpadu

MOBILNÍ  SVOZ  KOMUNÁLNÍHO
 OBJEMNÉHO ODPADU

A

MOBILNÍ  SVOZ  NEBEZPEČNÉHO ODPADU
30.10.2021

od 9:30 hod do 11:00 hod
na parkovišti u myslivny

Jako  KOMUNÁLNÍ  OBJEMNÝ  ODPAD  lze předat:
· KUSY  VYŘAZENÉHO  NÁBYTKU – demontovaného!
· DŘEVO
· KOBERCE,  LINA 
· ODPADY  Z  DOMÁCNOSTÍ 
· např. hračky (plastové, dřevěné ……)
· PLASTY - veškeré plastové výrobky, které nelze odevzdat do žlutého kontejneru na plasty 
· PAPÍR – znečištěný papír nebo znečištěné kartony, které nelze odevzdat do modrého kontejneru na 

papír
· IZOLACE,  ZBYTKY  TRUBEK  - ne cihly, keramiku, WC, dlaždičky
· OKNA  -  bez skleněné výplně
· POLYSTYRÉN  -  pouze malé kusy
· OBALY  BEZ  NEBEZPEČNÝCH  LÁTEK
· prázdné kanystry, demižony, krabice s polystyrenovou 
· vložkou, apod.obaly od malířských barev (Primalex)  
· STARÉ OBLEČENÍ,  OBUV 

DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT: 
· LÉKY  -  odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře

· VEŠKERÉ   MATERIÁLY  OBSAHUJÍCÍ  AZBEST  -  trubky, 

krytiny a jiné stavební  materiály 

· STAVEBNÍ  MATERIÁLY  -  sutě, cihly

· KERAMIKA – dlaždičky, umyvadla, WC

· SÁDROKARTON !!!

· HASICÍ  PŘÍSTROJE  !!!  

· TLAKOVÉ  NÁDOBY !!!

· PNEUMATIKY  Z NÁKLADNÍCH VOZIDEL A TRAKTORŮ !!!

NEBEZPEČNÝ ODPAD
 BUDOU ODEBÍRAT ZAMĚSTNANCI OBCE DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU
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