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Víte, že...
ź

k 31.12.2021 bylo v obci
trvale přihlášeno 601 obyvatel?
Před deseti lety, tj. k 31. 12. 2011
v Hradci trvale bydlelo 527
obyvatel.

Upozornění
ź

Známky na popelnice pro
vývoz v roce 2022 budou dle
informací od fi. Ekosepar
k vyzvednutí na OÚ koncem
ledna. Přesný termín vyhlásíme
místním rozhlasem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
už se stalo tradicí, že o Štědrém
dnu se v kostele sv. Jiří v Hradci
předává betlémské světlo. Rok od
roku je o tuto akci větší zájem.
Letos si přišlo pro světlo opravdu
hodně občanů, kteří přispěli i do
kasičky na opravu kostela. Vybralo
se 4 268,- Kč. I letos chceme
pokračovat v opravách interiéru
kostela a hledáme vhodné dotační
tituly. Na sochu sv. Jiří, která
stávala před kostelem a dnes
v místě stojí jen torzo podstavce,
jsme zaslali poptávku. Sochu
patrona kostela bychom chtěli
v druhé polovině roku vrátit zpět
před kostel.
Situace související s opatřeními
proti šíření nákazy COVID 19 nás
donutila zrušit v lednu 10. obecní
bál. Věříme, že na jaře se situace
zlepší a 10. obecní bál se uskuteční
2.dubna 2022. Poslední březnovou
sobotu, tj. 26.3. bychom rádi
společně s občany, kteří projevili

zájem o patronát, vysadili ovocné
stromy na polní cestu vedoucí od
kotovické rokle k touškovskému
lesu. Stromy zasadíme a akci
ukončíme společným opékáním
buřtů.
Stále častěji řešíme problémy
při třídění odpadů. Opětovně
apeluji na rozřezávání papírových
krabic a kartonů. Řada
spoluobčanů na schůzkách
ohledně popelnic žádala
o kontejnery s otvíracím horním
víkem. Když nestačí kapacita
IGLU a tento kontejner
přistavíme, je obratem plný
nerozřezaných krabic, často i
s polystyrenovými vycpávkami.
Na závěr bych Vás rád
informoval, že proměnu našeho
kostela jsme přihlásili do projektu
„Má vlast cestami proměn“. Jedná
se o putovní výstavu, která přináší
svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných míst a
sídel v naší krajině.
Pavel Hlaváč

SK Hradec 1946
Dne 29. 1. 2022 v 17:00 hodin
Vás srdečně zveme na

VÝROČNÍ
VALNOU HROMADU
SK HRADEC 1946, z. s.
oddílu kopané
do
„Hospůdky na myslivně“

Ceník komunálního odpadu pro rok 2022

velikost nádoby
60 l
60 l
60 l
60 l
110 l
110 l
110 l
110 l
120 l
120 l
120 l
120 l
240 l
240 l
240 l
240 l

počet svozů
1 x měsíčně = 12
1 x za 14 dnů = 26
1 x týdně = 52
standard = 41
1 x měsíčně = 12
1 x za 14 dnů = 26
1 x týdně = 52
standard = 41
1 x měsíčně = 12
1 x za 14 dnů = 26
1 x týdně = 52
standard = 41
1 x měsíčně = 12
1 x za 14 dnů = 26
1 x týdně = 52
standard = 41

poplatek za
6 měsící
252 Kč
546 Kč
1 092 Kč
861 Kč
462 Kč
1 001 Kč
2 002 Kč
1 579 Kč
504 Kč
1 092 Kč
2 184 Kč
1 722 Kč
1 008 Kč
2 184 Kč
4 368 Kč
3 444 Kč

poplatek za
12 měsíců
504 Kč
1 092 Kč
2 184 Kč
1 722 Kč
924 Kč
2 002 Kč
4 004 Kč
3 157 Kč
1 008 Kč
2 184 Kč
4 368 Kč
3 444 Kč
2 016 Kč
4 368 Kč
8 736 Kč
6 888 Kč

Ceník Stočného pro rok 2022
Rozhodnutím zastupitelstva obce Hradec ze dne 20. 12. 2021 byla schválena cena
stočného pro rok 2022 ve výši 47,05 Kč/m3 včetně DPH.
Množství vypouštěné odpadní vody činí v souladu s Vyhláškou 120/2011 Sb. 35 m3/osobu a
rok. Celkové množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle počtu osob
žijících ve společné domácnosti.

počet osob v
domácnosti
1
2
3
4
5
6
7

roční poplatek v Kč
1 647,00
3 294,00
4 941,00
6 588,00
8 235,00
9 882,00
11 529,00

pololetní poplatek v Kč
823,50
1 647,00
2 470,50
3 294,00
4 117,50
4 941,00
5 764,50

Čísla účtů pro platby v roce 2022
platba
poplatek za psa
poplatek za vývoz odpadu
platba odpadů pro OSVČ
stočné
nájemné z pozemků

číslo účtu
6825361/0100
6825361/0100
6825361/0100
115 - 1013790237/0100
6825361/0100

splatnost

VS

do 31.3.
za I. pololetí do 30.6., za II. pololetí do 31.12
do 31.3.
za I. pololetí do 31.3., za II. pololetí do 31.8.
uvedena ve smlouvě

č.p.
č.p.
IČ
č.p.
p.č., č.p., č.e.

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Hrátky s robotikou ve školní družině
Dne 17. 1. si děti ve školní družině vyzkoušely v rámci Hrátek s robotikou
programování s Blue-botem. Robotická hračka Blue-bot představuje velmi jednoduchého
robota, kterého je nutné naprogramovat. Robot pak vykonával sled zadaných příkazů.
S programováním dětem pomáhal odborník pan Michal Štumpf, kterého již znají jako našeho
ICT technika.

Zdravé třídní klima ve škole
Dne 10.1. proběhl v ZŠ projektový den s názvem „Zdravé třídní klima“, který byl
zaměřený na zdravý vývoj třídního klimatu a utváření zdravých vztahů mezi žáky a učitelem,
dále pak posilováním emoční inteligence žáků a učitele.
Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním
prostředí objevit. Podobnými programy chceme vytvářet bezpečné prostředí pro naše žáky. Zdravé třídní klima
má také velmi pozitivní vliv na edukaci.
Celý program byl veden odborníkem z praxe paní M. Osladilovou z neziskové organizace Zkus to zdravě.
Za ZŠ Alena Ben Abid

Příspěvek z MŠ
V prvním lednovém týdnu jsme v mateřské škole zrealizovali projektový den „Pojďte s námi do lesa“
s odborníkem z praxe p. Jiřím Hájkem ml., který zajímavou formou obohatil poznatky dětí o lesním ekosystému.
Nejdříve jsme v herně mateřské školy pracovali s obrazovým materiálem, z encyklopedií jsme poznávali lesní
zvířátka, určovali jejich výskyt, způsob obživy, stavbu jejich těla a další jejich specifické znaky.
Poté následovala přírodovědná vycházka do nedalekého lesa, kde jsme například společně hledali a určovali
stopy zvířat, rozlišovali stromy a keře, určovali jsme jejich charakteristické znaky a jejich plody. Pozorovali jsme
také druhy poškození stromů a seznámili se s jejich
příčinami.
Na poznatky, které děti získaly, navážeme
v dalších dnech v různých aktivitách (říkanky, písničky,
pracovní listy, apod.)
Chtěli bychom panu Jiřímu Hájkovi poděkovat
za ochotu, vstřícnost a sponzorský dar pro děti, za
který jsme nakoupili pro všechny děti lupy. Ty
využijeme nejen na pozorování stop, ale i k dalším
činnostem v MŠ.
Za MŠ Květa Martínková

Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti v Hradci
Vás srdečně zve na

Zdravotní přednášku
o bylinkách a mastičkách
na potlačení bolestí pohybového aparátu člověka
dne 31. ledna od 15 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradci
Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur.
Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu s sebou!
Přednáška je ZDARMA.

Těšíme na Vás!!!

Masopust
Pionýr Hradec ve spolupráci s ostatními složkami v obci pořádá

sraz v sobotu 26. 2. 2022 ve 12:30 hodin v LOMÍČKU
Společně s hudbou a koňským povozem projdeme obcí a
budeme pokračovat volnou zábavou v kulturním domě
pro všechny masky i ostatní spoluobčany.
Věříme v hojnou účast masek a ve velkou vstřícnost občanů Hradce.

Srdečně zveme všechny lidičky!

