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Víte, že...


Mikroregion Radbuza
organizuje putovní příměstské
tábory?
Více informací naleznete na
www.mikroregion-radbuza.cz.

Upozornění
Uzavírka železničního
přejezdu ve Stodě - od 8:00 hod
dne 19.6. do 18:00 hod dne
20.6.2016. Objízdná trasa pro
nákladní dopravu povede přes
Hradec.

Dovolená starosty:
28. 6. - 8. 7. 2016. V těchto dnech
nebude dostupná služba
Czechpoint.


DIAKONIE Broumov
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ:
letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/

lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon

látky /minimálně 1m2/

domácí potřeby - nádobí bílé
i černé, skleničky - vše
nepoškozené


Sbírka se uskuteční v týdnu
od 20. - 24.6.2016 na Obecním
úřadě v Hradci. Věci, prosím,
předávejte v igelitových pytlích
nebo krabicích

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hned úvodem vám mohu
oznámit dobrou zprávu - podařilo se
nám získat dotace z Plzeňského
kraje. Na právě dokončenou II.
etapu kanalizace získáme
příspěvek ve výši 400 000,- Kč, na
ošetření dubu u OÚ částku ve výši
24 000,- Kč a na vydání knihy o
historii Hradce příspěvek 30 000,Kč. S žádostí o dotaci z SZIF na akci
" Osazení lesa informačními a
odpočinkovými prvky " jsme skončili
na 2. místě mezi náhradníky.
Budeme čekat, zda postoupíme z
náhradníků mezi úspěšné žadatele.
Jedná se turistická odpočívadla, kde
jedno by bylo umístěno na konci
nové cesty na Babylon, druhé u
potoka Hořina. SZIF přispívá 100%
nákladů.
Zastupitelstvo obce schválilo
prodej vozidla MULTICAR. Prodej
proběhl obálkovou metodou, kde
zájemci podávali své nabídky a
zvítěžil ten, kdo nabídl nejvíce.
V minulém týdnu proběhlo první
jednání konkursní komise na výběr
kandidáta na pozici ředitele
/ředitelky ZŠ a MŠ Hradec. Stávající
ředitelka Mgr. Eva Auerveková
podala k 31.7.2016 rezignaci. Touto
cestou bych jí chtěl poděkovat za

práci, kterou v naší škole odvedla.
Dne 23.6. proběhne druhé jednání
konkursní komise a z přihlášených
uchazečů komise vybere nového
ředitele. Protože ZŠ a MŠ v roce
2015 ušetřila část příspěvku od
obce, rozhodlo zastupitelstvo tyto
peníze investovat do nákupu
počítačů pro žáky v ZŠ a nákupu
nové skříně na výtvarné potřeby
pro děti v MŠ. V době prázdnin
dojde ve školní jídelně k
rekonstrukci kuchyně, která již
nesplňuje hygienické požadavky.
Vzhledem k blížícím se
prázdninám bych rád poděkoval
všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za
odvedenou práci. Dětem přeji
krásné prázdniny plné zajímavých
zážitků a zaměstnancům
příjemnou dovolenou.
Příští týden nás čeká oslava
výročí 830. let od první písemné
zmínky o Hradci. Budeme rádi,
když pozvete své příbuzné a
známé, aby společně s námi
poseděli a zavzpomínali. Držme
všichni palce, ať nám počasí přeje
a akce se vydaří. Z bohatého
programu si jistě každý něco
vybere, těšíme se na setkání s
vámi.
Pavel Hlaváč

Návštěva jubilantky
V pondělí 6. června 2016 navštívili zástupci Sboru pro občanské záležitosti paní Danuše
Heřmanová a pan ing. Václav Hájek paní Marii Khásovou u příležitosti jejích 90. narozenin.
Jubilantce předali květinový a věcný dar od Sboru s přáním pevného zdraví, osobní spokojenosti a
dalších přání tak, jak je při podobných příležitostech zvykem. Zároveň tlumočili pozdravy od starosty obce
pana Pavla Hlaváče a místostarostky paní Romany Roučkové.
Při přátelském posezení jsme jubilantku požádali, aby se
krátce ohlédla za uplynulými devadesáti lety. A paní Marie říká:
" Narodila jsem se ve Střelicích, kde jsem se svojí starší sestrou
Valérií vyrůstala v rodině horníka, matka byla v domácnosti. Ve
dvaceti letech jsem se vdala a odešla za svým manželem do
Hradce. Společně jsme vychovali 2 syny. Pracovala jsem v lese
a Jitoně Stod. Dnes se raduji ze 6 vnoučat a 7 pravnoučat.
Dvakrát v týdnu si chodím nakoupit do místní prodejny COOP.
Cestou za nákupem vidím, že se obec mění a zlepšuje.”
Za SPOZ v Hradci
Ing. Václav Hájek

Hospodaření obce v letech 2010 - 2015
Vážení spoluobčané,
předkládám Vám několik čísel o vývoji a hospodaření obce:
- přehled je sestaven za období od r.2010 do r.2015, částky jsou uvedeny v tisících Kč

Od roku 2010 do roku 2014 byly příjmy vždy vyšší než výdaje. V hospodaření roku 2015 jsou
výdaje vyšší než příjmy, na jejich úhradu byla použita finanční rezerva z běžného účtu. K navýšení výdajů
došlo v souvislosti s dokončením výstavby ČOV a kanalizace.
Jiřina Cibulková
předsedkyně finančního výboru

Důležité upozornění
Vážení spoluobčané,
při připojení na splaškovou kanalizaci byli všichni poučeni, co se nesmí do kanalizace vhazovat a
vypouštět. Znovu připomínáme, že na splaškovou kanalizaci nesmí být napojeny kuchyňské drtiče, do
odpadu se nesmí vhazovat vlhčený toaletní papír, vlhčené ubrousky určené pro intimní hygienu ani žádné
jiné hygienické pomůcky /vložky, tampony, vatové tampony, pleny/!!! V rozporu s kanalizačním řádem je
též vypouštění ředitel, ropných látek, tuků ap. Vše, co do kanalizace nepatří, může poškodit technologii
ČOV. Je třeba si uvědomit, že zvýšené náklady na údržbu a provoz ČOV se promítnou do ceny stočného!
Žádáme všechny spoluobčany o dodržování kanalizačního řádu. V případě, že i nadále bude docházet k
ucpávání čerpadel nesprávným užíváním kanalizace, bude průběžně probíhat kontrola revizních šachet.
Při porušení kanalizačního řádu může být majitel nemovitosti sankcionován a vystavuje se riziku
ukončení smlouvy o odvádění odpadních vod.
Dále se na se na Vás obracíme s prosbou, abyste v maximální možné míře dodržovali nedělní klid
a respektovali své spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu v neděli odpočívat nerušeni
hlukem zahradní techniky a jiných zdrojů hluku. Doporučujeme tedy v neděli a o státem uznaných
svátcích nepoužívat zařízení způsobující nadměrný hluk jako např. sekačky, motorové pily, cirkulárky,
brusky, sbíjecí kladiva ap.

Zprávy z mateřské školy
1. června se každoročně slaví Mezinárodní den dětí. Stejně je tomu i v naší mateřské škole. Při
příležitosti těchto oslav jsme se vydali na Ranč Červený mlýn. Cestou si děti poměřily síly v „koňském
skoku“, „běhu s koňmi“ nebo si zahrály „kovbojskou honičku“. Na ranči nás mile přivítala vždy
usměvavá Vlastička a po občerstvení následovala prohlídka stáje s roztomilými telátky. Po nezbytném
vyhřebelcování a osedlání koníků si děti měly možnost vyzkoušet své jezdecké dovednosti. Také
ukázka „koňského fotbalu“ byla velice zábavná. Na závěr děti koně odměnily suchým chlebem, mrkví a
jablíčky. Po zdolání nelehké „koňské stezky“ – cesty zpět do mateřské školy, děti měly radost ze
zaslouženého dárku, který ve školce obdržely.
9. června jsme vyjeli do Zábavného parku v Nepomuku. Výlet byl
celodenní, počasí se nakonec vydařilo, jen dětem se domů moc
nechtělo.
Jako každoročně proběhla v MŠ Zahradní slavnost, kde jsme se
rozloučili s našimi nejstaršími dětmi pasováním na školáky – tentokrát
piráty, také soutěže byly inspirovány vodní tematikou, opékali jsme si
buřtíky a to vše za doprovodu hudby. Děkujeme rodičům, kteří pro děti
připravili pohoštění.
Připravujeme „fotogalerii“ dětí MŠ ve šk. roce
2015/16, kterou bude možno prohlédnout v následujících
dnech na nástěnce, která je umístěna v prostorách OÚ.
Provoz v MŠ bude v době letních prázdnin uzavřen.
Zahrada pro veřejnost bude otevřena
a to denně od 10.00 – 19.00 hodin.
Jelikož se blíží konec školního roku, chtěla bych za
všechny zaměstnance a děti popřát příjemně strávené
prázdniny, hezké léto a hodně sluníčka.
za MS Květa Martínková

Knihovna
Vážení čtenáři, občané,
pomalu a jistě se nám opět blíží čas prázdnin a třeba bude mít někdo z vás chuť si přečíst pěknou knížku.
Z dobřanské knihovny nám byl dovezen výměnný soubor se spoustou dětských knih, dívčích románů,
detektivních i romantických příběhů, thrillerů a dobrodružných titulů. Nabídka je opravdu široká a věřím,
že si každý najde „TU“ svoji knihu, která jej zaujme.
Provozní doba o prázdninách:
Červenec 07. 07. 17- 18 hodin
Srpen 04. 08. ZAVŘENO
14. 07. 17- 18 hodin
11. 08. 17- 18 hodin
21. 07. 17- 18 hodin
18. 08. 17- 18 hodin
28. 07. ZAVŘENO
25. 08. 17- 18 hodin
Doporučená četba:
Námět na výlety:
Pro děti:
Plch Milan
- Kam za technickými
Biesty Stephen
- Obří stroje
památkami: Čechy
Petiška Eduard
- Příběhy, na které svítilo
Hervé F. a C.
- Kolem světa na kole
sluníčko
Drijverová Martina - Tamarín a pomeranč
Federovski Vladimír - Manželské skandály
Clark Hoggins Mary - Tajemná loď
(slavné milostné trojúhelníky)
Pro ženy:
Pro muže:
Sipher Devan
- Svatební zvony
Šichejevová Inna - Děti nepřátel lidu
(Romantika nevymřela a
(šokující příběhy těch, kteří
prošli stalinovským peklem)

Johnston Paul

romantičtí muži existují!)

James E. L.

- Grey (od autora knihy

- Poslední rudá smrt

Padesát odstínů šedi)
(vzácná odrůda thrilleru; drsný a
Pawlovská Halina - Charakter mlčí, mluvilo
zároveň stylový, vkusný a inteligentní)
tělo
Brown Sandra
- Drsný chlap

Všechny novinky najdete na našem webu www.hradec.knihovna.cz .
Pavlína Podlipská
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