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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu konec února a vypadá
to, že zima už se loučí. Díky
příznivému počasí pokračují práce
na obytné zóně, kde se pokládá
dešťová a splašková kanalizace.
K prodeji zbývá posledních
5 obecních pozemků.
Zastupitelstvo obce stojí před
rozhodnutím, zda na zónu položit
zámkovou dlažbu ihned nebo
vyčkat, až noví majitelé pozemků
postaví hrubé stavby a komunikace
nebudou tolik zatěžovány těžkou
technikou. V případě, že bude
dlažba položena teď, hrozí její
poškození při stavbě rodinných
domů. Pokud bude odložen termín
pro pokládku, dojde ke zvýšení
nákladů, neboť ceny materiálů ve
stavebnictví díky poptávce velmi
rychle rostou. Další možností je
nakoupit materiál nyní a pokládku
realizovat později. To s sebou
přináší problém, kde uskladnit 700
palet zámkové dlažby.
V zahradě nad kostelem došlo
k vyřezávkám náletových dřevin a
následně budou provedeny terénní
úpravy. Na krajském úřadě jsme
podali žádost o dotaci na opravu
střechy věží kostela. Další žádost
o dotaci jsme podali na MAS

Radbuza. V rámci Programu
rozvoje venkova jsme zažádali
o finanční prostředky na naučné
panely na odpočinkových
místech, v případě kladného
vyřízení je dotace 100%. Na MMR
byla v rámci programu Technická
infrastruktura podána žádost
o dotaci na příspěvek na
komunikace k novým obecním
stavebním pozemkům.
Ministerstvo životního prostředí
vypsalo poprvé dotační titul
týkající se zvýšení podílu
materiálového a energetického
využití odpadů, dotace je ve výši
85% uznatelných nákladů.
Z prostředků OP Životní prostředí
tedy žádáme o finance na nákup
zařízení pro odvodnění kalů
z Č O V. N á k u p e m k a l o v é
koncovky dojde ke snížení
nákladů za likvidaci kalů. Po
připojení obcí Lisov a Střelice by
náklady ještě vzrostly.
Příští víkend pořádají složky
masopust. Věřím, že i letos se
sejde velké množství masek a
bude nám přát počasí. Děkuji
všem, kdo se průvodu účastní,
i těm, kdo pro masky připraví malé
pohoštění.
Pavel Hlaváč

Platby pro rok 2019
Poplatek za psa:
100,-/pes, uhraďte do 31. 3. 2019 na účet č. 6825361/0100, VS = č.p., možno platit i na pokladně OÚ.
Nájmy za pronájem obecních pozemků:
dle smlouvy, uhraďte do 30. 9. 2019 na účet č. 6825361/0100 ,VS = číslo pozemku, možno platit
i na pokladně OÚ.
Poplatky za odpady /týká se OSVČ, které mají s obcí uzavřenou smlouvu/:
částka dle smlouvy, uhraďte do 30. 9. 2019 na účet č. 6825361/0100, VS = IČ, možno platit
i na pokladně OÚ.
Stočné na rok 2019:
1 124,- Kč za osobu/rok; na účet č. 115-1013790237/0100, VS = č.p., platby pouze na účet !
Platby za pronájem hrobových míst:
V případě, že smlouva skončila k 31. 12. 2018, do 31. 3. 2019 obdržíte novou smlouvu, poté je
platbu možné poukázat na účet č. 6825361/0100, VS = číslo hrobu. Možno platit i na pokladně OÚ.

Kalendář kulturních akcí v Hradci
Březen 2019
· 9. 3. Masopustní průvod, sraz v Lomíčku ve 13:00 hod.
· 16. 3. Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod.
· 30. 3. Divadelní představení Kozlík z Kožlan - Inzerát v KD Hradec od 19:00 hod.
Duben 2019
· 18. 4. Travesti show, Grazy Goddess v KD Hradec od 20:00 hod.
· 27. 4. Pouťová zábava v KD Hradec od 20:00 hod.

Inzerce

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Nový rok, nový začátek
Nový rok znamenal mnoho změn nejen pro naše žáky, ale i pro zaměstnance školy. Během
zimních prázdnin se zřídila pro děti nová šatna. Zaměstnanci školy zajisté uvítali novou sborovnu, kde
se mohou v klidu připravovat na výuku a pracovní porady. To vše proběhlo za dobrovolné pomoci
některých zaměstnanců, starostou obce a dalších občanů obce Hradec, za což jim tímto srdečně
děkuji.
Během ledna byla schválena úprava ŠVP, nový školní řád pro MŠ a byl též upraven rozvrh
hodin. Podařilo se nám získat kvalifikovanou a zkušenou paní učitelku R.G., která má letitou praxi
s učením na malotřídní škole.
Děti se těšily na 31. 1., kdy dostávaly výpisy z vysvědčení. Radost z vysvědčení je patrná
z následující fotografie.
Za vedení školy bych chtěla tímto popřát našim žákům a jejich učitelům klidný a
bezproblémový průběh druhé poloviny školního roku.
Dentální hygiena v mateřské škole
Dne 12. února navštívila naší mateřskou školu dentální hygienička p. Kramlová ze Staňkova.
Děti se zábavnou formou seznámily se správnou technikou čištění zoubků, prostřednictvím příběhu o
zoubcích - „dvojčatech“ se učily o své zoubky správně pečovat a také se dozvěděly, jaké zubní
pomůcky je možné používat. Koncem dubna nás p. Kramlová navštíví znovu, kde se o správnosti
čištění přesvědčíme použitím „Šmoulího“ roztoku.

Den otevřených dveří a zápis do 1.třídy v ZŠ Hradec
Dne 27. 3. 2019 vás zveme na

Den otevřených dveří v ZŠ.
Škola bude pro veřejnost
otevřena od 14:30 do 17:00 hod.
Najdete nás na adrese:
Hradec 105, 332 11 Hradec

Zveme všechny budoucí
prvňáčky a jejich rodiče
na zápis do 1. třídy.
Zápis se koná ve středu
10. 4. 2019 od 14:00 do
17:00 hod v budově ZŠ.

Základní škola v Hradci je malotřídní škola s počtem žáků 20. V současnosti jsou otevřeny
2 třídy, které navštěvují žáci 1.-5. ročníku. Výuka probíhá v malém kolektivu, což určitě ocení
všichni, kteří preferují individuální přístup v harmonickém a klidném prostředí. Způsob výuky
malotřídní školy je spojen s budováním samostatnosti žáků a s efektivností při zpracování
informací. Žáci se učí spoléhat sami na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky,
požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní žáky s jejich přednostmi i nedostatky.
Škola nabízí i podporu při domácím - individuálním vzdělávání, s kterým má již mnoholeté
zkušenosti.

Pozvánky
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