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Slovo stostarosty
Oslavy 830. výročí
SK Hradec 1946
Kalendář kulturních akcí
Zprávy z MŠ a ZŠ
Masopust

Blahopřejeme
21. 3. Benischová Jaroslava
 10. 4. Anderle Vladimír
 23. 4. Smejkalová Marie


Víte, že...


....zastupitelstvo obce
schválilo, že kulturní dům bude
nekuřácký? Zákaz kouření platí
na všech akcích konaných v KD
od 1. 7. 2016.

Upozornění


Splatnost poplatku za psa je
do konce března.



Po masopustu byla v KD
nalezena zapomenutá černá
mikina. Majitel se může přihlásit
na OÚ.



Přerušení dodávky elektřiny 6.4.2016 od 7:30 do 12:30 hod.



Uzavírka železničního
přejezdu v Hradci od 8:00 hod dne 18. 4. 2016
do 18:00 hod dne 19. 4. 2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přiblížil se čas Velikonoc a náš
úřad právě opustily děti z MŠ, které
nám přišly zazpívat jarní písničky.
S koledou nezapomněly ani na
paní prodavačky. Děkujeme dětem
a učitelkám z mateřské školy nejen
za zpestření dne, ale i za

pravidelnou starost o nástěnku
v budově OÚ.
Věřím, že se vyplní
předpověď meteorologů a
nadcházející volné dny si užijeme
jarního počasí.
Pavel Hlaváč

Oslavy 830. výročí od první písemné
zmínky o obci Hradec a vydání
publikace o historii obce Hradec
 K připravované výstavě o historii obce hledáme i nadále zajímavé

fotografie ze života v Hradci. Zatím se nám nepodařilo získat
fotografie z těžby v kamenolomu. Nemáte doma zajímavou fotku
z bývalého kamenolomu? Prosím, ozvěte se na obecní úřad.
 Letošní významné výročí obce oslavíme ve velkém stylu.

Do historie obce se zapíše i tím, že bude vydána kniha mapující
Hradec od prvního osídlení do současnosti. Oslovujeme tímto
hradecké patrioty, kteří by se chtěli na vydání publikace finančně
spolupodílet, aby se ozvali na obecním úřadě. Vydání knihy je
nákladné, a proto si velice vážíme každého, kdo se na vydání chce
spolupodílet. Oslovili jsme i všechny právnické osoby se sídlem v
Hradci. Finanční podporu už přislíbily společnosti Poklopsystem
s.r.o., Cibulková s.r.o., p. Lorenc - Holýšov, iSV projekt s.r.o.,
MTM recykling s.r.o., dále pak Jan Cibulka, JUDr. Holejšovský,
Petr Cibulka, František Kučera a manželé Wlachovi . Oslavy a
vydání knihy finančně podpoří i všichni zastupitelé. Seznam všech
dárců bude uveden společně s poděkováním v závěru knihy.

Omluva společnosti ČEZ
Společnost ČEZ zaslala na OÚ Hradec omluvu za zrušení plánované
odstávky dodávky elektřiny v Hradci, která byla ohlášena na
9.2.2016. Z důvodu velkého množství poruch na zařízení distribuční
soustavy v okolí Hradce byla plánovaná odstávka zrušena. ČEZ
Zákaznické služby s.r.o. se za způsovené nepříjemnosti tímto
omlouvá.

Zprávy z oddílu SK Hradec 1946
Po skončení podzimní části, se téměř nepřestalo trénovat. Kluci se scházeli každé pondělí od
18:00 hodin ve sportovní hale v Chotěšově. Od 9. ledna k tomu přidali tréninky, každou sobotu od 15:00
hodin, kde nám k trénování poskytl azyl Slavoj Stod, včetně vytápěných šaten.
Od 5. – 7. února jsme absolvovali soustředění ve sportovním areálu Rybníky, pod vedením velice
přísného trenéra Miroslava Marka, kde kluci trénovali během třech dnů dvoufázové tréninky.
28. února jsme sehráli první přípravné utkání s velice silným soupeřem staršího dorostu
SPŠ Plzeň a podlehli 0:10. Ani druhé přípravné utkání s Horšovským Týnem se nám nevydařilo. Sehráli
jsme ho 4. března od 18:00 hodin na umělé trávě v Horšovském Týně. Toto utkání jsme prohráli 0:9.
Nutno podotknout, že trenér musel značně improvizovat se sestavou, hráli jsme bez pěti hráčů základní
sestavy. Třetí přípravné utkání jsme hráli 12. března od 10 hodin ve Stříbře, také na umělé trávě
s družstvem Kšice. Tento zápas se nám vydařil. Tým byl konečně pohromadě a zvítězili jsme 4:2.
Poslední přípravné utkání nás čeká 19. března opět ve Stříbře od 12:00 hodin s týmem Dioss Nýřany.
Pro jarní část je velice důležité, že se nám podařilo udržet pět hráčů, které jsme měli na
hostování. Jsou to bratři Andrlovi z Kostelce a trojice z Holýšova, Ibehej, Liebl a Kundrata.
Do jarní části bych chtěl popřát všem hráčům a celému týmu pevné zdraví a sportovních úspěchů
a našim věrným fanouškům napínavé sportovní zážitky.
Za SK Hradec 1946
Jiří Štökl

Fotbal - sezóna 2015/2016 - jaro 2016

Kalendář kulturních akcí v Hradci
BŘEZEN 2016
· 27. 3. Velikonoční mše svatá na Boží hod od 8:30 hod v kostele sv. Jiří v Hradci
DUBEN 2016
· 2. 4. Divadelní vystoupení „Sundej mu tu čepici” - DS Kolofantí - 19:30 v KD Hradec
· 23. 4. Pouťová zábava - od 20:00 hod hraje Holýšovská trojka - pořádá SK Hradec 1946
KVĚTEN 2016
· 7. 5. Den matek od 14:00 hod v KD Hradec

Zprávy z mateřské školy
Ve školce se už všichni těšíme na jaro, denně vyhlížíme sluníčko a kontrolujeme počasí...
2.3. jsme navštívili ZŠ a shlédli představení kouzelníků. Oba účinkující měli opravdu šikovné
prsty, takže se nám nepodařilo odhalit jejich tajemství. Všem se představení moc líbilo.
V první polovině března jsme se ponořili do vodní
říše. Nejprve jsme přemýšleli, kde se voda bere na zemi.
Společně jsme sledovali tok potoka a řeky a už víme,
jaká zvířata žijí u vody.
Vyzkoušeli jsme si řadu pokusů. Zjišťovali jsme, co se ve
vodě rozpustí a co ne. Co udělá mléko, olej, mouka, sůl
nebo cukr, když je rozmícháme ve vodě. Jak chutná
slaná voda v moři, co plave a neplave a proč. Voda nás
inspirovala také ke hře na piráty, námořníky, potápěče a
rybáře. Jako správní námořníci umíme také novou
písničku...
V pátek 11.3 nás mělo navštívit divadlo Hra s pohádkou O princeznách. Vzhledem k vysoké
nemocnosti dětí jsme jej přesunuli na 25.4.
Čas před Velikonocemi budeme věnovat přípravám na tento krásný jarní svátek, čeká nás tvoření
různých dekorací a zdobení vajíček.
Od dubna budou mít možnost děti (především věková skupina 3 – 12 let) využívat herní prvky na
zahradě mateřské školy a to v době pro veřejnost:
Po – Pá 15.30 – 19.00 hod
So – Ne 10.00 – 19.00 hod

Prosíme návštěvníky, aby hrací prvky využívali k účelům, ke kterým jsou určeny a schváleny.
Hřiště mohou využívat děti pouze v doprovodu rodičů, zákonného zástupce (popř. jiné dospělé osoby ).
Dále je na hřiště zakázáno vodit zvířata, na hřišti kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat
omamné a jiné návykové látky, ničit zařízení hřiště, ohrožovat sebe a ostatní účastníky hřiště, používat
jakékoliv ostré předměty v celém objektu zařízení, vstupovat do areálu hřiště při dešti, sněhu a náledí,
užívat herní prvky při zjištěném poškození.
Každý návštěvník je povinen dodržovat provozní řád hřiště, dodržovat čistotu, pořádek (k odkládání
odpadků slouží odpadkový koš ), nahlásit neprodleně zjištěnou poruchu, poškození zřizovateli –
377 90 14 82, mob. 725 041 175 nebo provozovateli 606 218 201, pískoviště zakrýt ochrannou
plachtou. Děkujeme.
6.4. 2016 proběhne zápis do mateřské školy a to od 10,00 do 14,00 hodin. Bližší informace
naleznete na www.skolkahradec.webnode.cz.
Za MŠ S. Konopíková

Zprávy ze ZŠ
Během uplynulého měsíce proběhlo v naší škole
několik zajímavých akcí. Koncem února se nám naskytla
příležitost navštívit stanici profesionálních hasičů ve
Staňkově. Děkujeme Romanu Jungovi za zprostředkování.
Předmětem exkurze byla ukázka hasičské výbavy a
techniky, která děti velmi bavila. Na tuto akci jsme navázali
účastí ve výtvarné soutěži vyhlášené Sdružením hasičů
Plzeň-jih.
První březnový týden do naší školy přijel kouzelník a
spolu s dětmi z MŠ jsme shlédli jeho vystoupení. Také jsme
se s našimi žáky věnovali tématu Vesmír v rámci výuky
přírodovědy a prvouky. Děti shlédly naučné video o vzniku a vývoji vesmíru, po kterém následovala
konstruktivní diskuze.
9. března se naše škola po několikaleté pauze zúčastnila okresní recitační soutěže v Blovicích.
Byla vybrána děvčata z 2. – 5. ročníku.
Následující dny pak budou ve škole probíhat ve znamení příprav na Velikonoce.
Všem přejeme krásné Velikonoce
žáci a zaměstnanci ZŠ

Do vsi se vrátil masopust
Poslední únorovou sobotu se v Lomíčku sešlo více než 60
masek, aby po 18 letech obnovily tradici masopustu. Každý si
mohl dát na cestu česnečku nebo něco na zahřátí. Všechny
masky za zvuku hudby p. Martínka se společně s koňským
povozem, vydaly na masopustní průvod obcí. Cesta byla dlouhá,
ale příjemná, protože většina dveří byla otevřená. Děkuji všem,
kteří se postarali o občerstvení masek a přispěli do kasiček. Po
příchodu do sálu byl připraven guláš a zábava v KD trvala až do
půlnoci.
Proč až tak pozdě? Hudba, masky, koně to všechno je
domluveno rok dopředu a my bychom neměli masopust se vším, co k němu patří. Proto jsme to
vyzkoušeli v jiném termínu a příští rok se polepšíme.
Všem, kteří se zúčastnili průvodu, moc děkuji a doufám, že půjdou i příští rok. Bylo to sice
náročné, ale o to víc si ceníme Vaší vstřícnosti a pomoci.
Václava Svozilová
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