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Blahopřejeme
29. 7. Toman Václav
 13. 8. Vlachová Růžena
 22. 8. Švecová Milena


Víte, že...


....výstavu "Hradec od
středověkého hradiště k
současnosti" shlédlo k dnešnímu
dni 352 návštěvníků? Výstavu je
možné navštívit každou sobotu
od 14 do 15 hod, a to až do
konce září.

Upozornění

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
vrchol oslav k 830. výročí obce
máme za sebou. Stává už se
bohužel zvykem, že počasí obecním
akcím pořádaným venku nepřeje.
Nebylo tomu jinak ani 25. června,
kdy večerní přívalový déšť
předčasně ukončil oslavy na hřišti.
Pravdou je, že kdyby přišel
v odpoledních hodinách, akce by se
nemohla konat vůbec. Dobrou
zprávou je, že o vystoupení skupiny
ABBA STARS nepřijdeme. Dohodli
jsme náhradní termín a revivalovou
skupinu v Hradci uvidíme 2. září.
Na obecním úřadě máte stále
možnost si koupit knihu o historii
Hradce. Ještě jednou bych chtěla
poděkovat všem, kteří se na vydání
knihy podíleli ať už svými příspěvky,
vzpomínkami nebo fotografiemi.
Stejný dík patří těm, kteří poskytli
finanční pomoc, díky které je kniha

finančně dostupná širokému
okruhu čtenářů. Věřím, že každý
našel v knize mnoho nových a
zajímavých informací.
Romana Roučková

Splatnost stočného za
2. pololetí je do 15. 8. 2016 a to
v částce 488,50,- Kč/na osobu

Dovolená starosty:
8. 8. - 19. 8. 2016. V těchto dnech
nebude dostupná služba
Czechpoint.


Letecký pohled na oslavy 830.let obce Hradec
Dřevorubecká show

Střelby na asfaltové holuby 2016
Tak jako každý rok v půli května jsme uspořádali i letos 21. 5. 2016 brokové střelby na asfaltové
terče. Historie této naší akce je letitá a tak jako každým rokem přijalo mnoho našich přátel pozvání
k soutěži ve střelbě na loveckém kole. Naše soutěž je pro přátele myslivce atraktivní, protože soutěžní
baterie se střílí všude v okolí a lovecké kolo jen málokde. Za počasí jsme se modlili a jak se ukázalo,
svatý Hubert stál při nás a seslal nám ideální počasí. Žádný vítr, teplo, ale sluníčko schované za
mrakem. Děkujeme i jemu.
Akci pořádáme za přispění našich mnoha tradičních sponzorů, bez nichž by pro nás bylo
pořádání akce tak velkého rozsahu velmi těžké. Léta členům našeho mysliveckého spolku přibývají a
tím pádem síly ubývají, takže patří velký dík všem, kteří nás podporují a stojí za námi. Nemalou radost
nám udělala nová cesta na Babylon, kde máme naši střelnici. Tuto cestu nechala zbudovat obec
Hradec a nám tím velmi zjednodušila přístup a dopravu veškerého materiálu na střelnici. Soutěžilo se
o ceny věnované většinou našimi sponzory. Cen jsme měli dost, takže oceněno bylo 15 nejlepších
střelců. Střílí se na dvě kola po 14 terčích. Nejlepším střelcem byl Radek Kočí, který měl nejlepší
2 sčítané položky 26 zásahů a to v 1 kole plný počet zásahů a v dalším jen 2x minul terč. Jako další se
za ním umístili společně Michal Krs a Jiří Tlustý s 25 zásahy na 2 sčítané položky. Rozstřel ukázal
lepšího střelce a tím byl Jiří Tlustý. Celkem se závodu zúčastnilo 36 střelců, což je zhruba stejně
jako každý rok.
Tak jako na všechny naše akce je pro nás samozřejmostí připravit zvěřinové pohoštění pro
všechny zúčastněné i pouhé návštěvníky, kteří se přijdou podívat a něco dobrého ochutnat. Tradičně
nesměl chybět kančí guláš, na který se těší zejména okolní chataři, dále klobásy od řezníka Ottise
z Nýřan a velký úspěch měly i naše letošní bramboráky. Velikou radost nám také letos udělalo, že se
snědlo skoro všechno, co jsme k pohoštění připravili, za přispění teplého počasí se i všechno vypilo a
zpátky jsme jeli s naším pojízdným bufetem na prázdno. Vždy nás velmi potěší, že lidem naše dobroty
chutnají a naše úsilí nepřijde nazmar.
Já osobně věřím, že i další roky bude v našich silách podobnou akci uspořádat, protože nejde
jen o najedení, ale také o kulturní prožitek, setkání s přáteli a příznivci myslivosti.
S pozdravem Myslivosti zdar!
Karel Petřík, předseda MS Háj Hradec, z.s.
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