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Blahopřejeme
20. 5. Vázalová Vlasta
 20. 5. Šlesinger František
 21. 5. Türk Jaroslav


Víte, že...


dne 30. dubna 2016 bude ve
14:00 hod zahájena výstava
"Hradec od středověkého
hradiště k současnosti"? Potrvá
do 16:00 hod a následně bude
zpřístupněna každou sobotu od
14:00 do 15:00 hod. Po domluvě
je možné výstavu navštívit i
mimo uvedený termín. Výstava
bude probíhat do konce září.

Upozornění


Stále sbíráme víčka pro
Nadační fond ŠANCE
ONKOLÁČKŮM. Víčka od PET
lahví můžete odevzdávat na OÚ.



Klub seniorů v Hradci
připomíná účastníkům zájezdu
do wellnes centra v Konstantin.
Lázních a do Kladrub, že odjezd
je 11.5.216 v 6:30 hod od
prodejny COOP v Hradci

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
o uplynulém víkendu proběhla
akce "Ukliďme Česko". Naše obec
se i letos zapojila, a přesto, že se jí
zúčastnilo méně dobrovolníků,
nasbíralo se v prostorách lomu a při
silnicích více než 10 velkých pytlů
odpadků. Rád bych touto cestou
poděkoval hlavní organizátorce
Daně Dufkové, pionýrům a všem,
kdo nám pomohli okolí Hradce
uklidit. Úklid okolí obce bude
pokračovat a dojde k úklidu okraje
lesa "u hájů", kam se delší dobu
vyvážela posekaná tráva a větve.
Místo již nebude sloužit k odkládání
žádného bioodpadu. Na
přístupovou cestu k lesu bude
umístěna závora, a to z důvodu
zákazu vyvážení odpadu a ztráty
dřeva z lesa. Na posekanou trávu
budou rozmístěny kontejnery, a to
u Auervekových a druhý
u Hosnedlových. Upozorňujeme
občany u potoka, že není možné
posekanou trávu ani jiný odpad
sypat na břeh potoka! Větve je
možné od listopadu do konce dubna
odvážet k myslivně, budou
seštěpkovány.
V těchto dnech finišují přípravy
výstavy vztahující se k historii obce.
Děkuji všem, kteří nám zapůjčili
fotografie a staré dokumenty. Sešlo
se nám velké množství zajímavých
exponátů z časů našich babiček a
prababiček. Ze Západočeského
muzea máme zapůjčené vykopávky
nalezené v Hradci při
archeologickém výzkumu. Výstava
bude zahájena v sobotu 30.4.2016

ve 14 hod a všichni jste na ni
srdečně zváni.
Opětovně se nám podařilo
získat dotaci na VKP Na Zlatém na
podporu populací zvláště
chráněných druhů rostlin.
Z Programu rozvoje venkova 2016
je možné žádat o 100% dotaci na
vybudování lesních stezek, dále
např. turistických odpočívadel a
odpadkových košů. Připravujeme
podklady pro podání žádosti
z tohoto dotačního titulu. Dále jsme
obdrželi dotaci ve výši 200 000,- Kč
na úpravy první části návsi pod
penzionem. Dle studie, která je
zveřejněná na webu obce, bude
mít prostranství parkový ráz a
bude osazeno stromy, keři a
trvalkami. Z důvodu, že náves
projde takto výraznou proměnou,
se pouť na tomto místě koná letos
naposledy. Přeji všem, ať nám
o letošní pouti přeje počasí a pouť
se vydaří.
Pavel Hlaváč

Zprávy z oddílu SK Hradec 1946

Zprávy z mateřské školy
„JARO ŤUKÁ NA DVEŘE VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE…“
Vše se začíná hezky zelenat a kvést, jarní paprsky pěkně hřát. V mateřské škole jsme jaro přivítali
jedním z tradičních lidových zvyků – pálením Babice Zimnice, kterou si děti samy vyrobily.
Na vycházkách pozorujeme první jarní kytičky, nasloucháme zpěvu ptáků. Na zahradě sázíme
květinky, trávu a provádíme úpravy.
Z důvodu nového zatravnění částí zahrady v MŠ změněn termín otevření zahrady pro veřejnost
na 18. 4. 2016.
6.4.2016 proběhl zápis dětí do mateřské školy na šk.r. 2016/17. Vzhledem k většímu počtu
odcházejících dětí do základní školy se nám zatím nepodařilo kapacitu MŠ naplnit. Rodiče, kteří by
měli zájem o umístění dítěte do MŠ se mohou přihlásit.
25.4.2016 navštíví mateřskou školu divadelní společnost Hra se svou pohádkou
O princeznách.
Za MŠ Květa Martínková

První závody SDH Hradec
Dne 9. 4. 2016 jsme se zúčastnili závodů v Jablonci nad Nisou, kde se každoročně konají závody
v disciplínách běh na 100m s překážkami a štafeta 4x100m v kategorii mužů i žen. Každý rok se závodů
účastní přes více než 150 žen a více než 200 mužů, tak tomu bylo i tento rok. Závodů se účastní lidé
z celé republiky a je opravdu na co koukat a čemu se přiučit. V disciplíně 100m překážek se nejprve
odběhnou první pokusy a 60 nejlepších, jak z můžu tak z žen, postupují do dalšího kola a ti mají nárok na
2. pokus. Snaží se zlepšit svůj předchozí čas.
Tento závod je velmi náročný už jen z toho důvodu, že jsme vyrazili na cestu ve 4 hodinu ranní a
vrátili se unavený skoro v 8 hodin večer.
A výsledky jsou následovné:
Závodu se účastnilo 5 děvčat. Do 60-ti nejlepší postoupily bohužel jen dvě a to Dominika
Mereššová (umíštění:29.místo, čas: 19,25s), Karolína Podlipská (umístění:28.místo,
čas:19,18s).Simona Svozilová (čas: 22,54s), Lenka Vaňková(čas: 21,75s) a Aneta Píchová (Anet
bohužel čas nemá, protože nám podběhla spínač časomíry. Jinak by Anet skončila okolo 10.místa. Byla
to velká škoda, ale tohle se občas stává.) Na první místa se sice děvčeta nedostala, ale předvedly
kvalitní výkon. Děvčata ještě běžela štafetu, na které se umístila na 6.místě s časem 70,07s.
S výsledky nejsme moc spokojené. Pořád je co trénovat a opravovat. Děkujeme všem co nám
drželi palce a fandili. A doufáme, že nás přijdete podpořit i 7. 5. 2016 v 11 hodin na fotbalovém hřišti
SK Hradec 1946, kde se bude konat závod v požárním útoku. Těšíme se na Vám!
Za SDH Hradec Karolína Podlipská

Pozvánky
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