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Blahopřejeme
6. 12. Holíková Milena
 9. 12. Karafová Terezie
 10. 12. Faitová Irena
 11. 12. Hlůžková Květa
 16. 12. Hlůžek Josef
 25. 12. Milnařík Josef


Víte, že...


zastupitelstvo obce schválilo
obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu a regulaci
hlučných činností? Vyhláška ve
výjimečných případech
zkracuje dobu nočního klidu a
zakazuje používání sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod. o státních
svátcích a v neděli.

Upozornění


Upozorňujeme na úhrady
pronájmu pozemků.
Zkontrolujte si, prosím, zda jste
v roce 2016 uhradili
za pozemek, který užíváte např.
na uskladnění dřeva.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jsem Vás již informoval
v minulém čísle, oslovili jsme SŽDC
s prosbou o opravu mostu
v "Kaňourech" a opravu budovy
železniční zastávky. Dle vyjádření
SŽDC proběhne očištění betonové
omítky z mostu v průběhu prosince.
Ohledně budovy železniční
zastávky nám bylo sděleno, že
v rámci zpracované studie
proveditelnosti stavby
"Modernizace trati Plzeň - Česká
Kubice" dojde k výstavbě nového
nástupiště a přístřešku pro cestující
veřejnost a stávající bude
zdemolována. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti nelze
přistoupit k celkové opravě budovy.
Na jaře příštího roku bude
provedena oprava nátěru části
fasády směrem ke kolejišti a SŽDC
bude provádět pravidelnou údržbu
do doby zahájení modernizace trati.
Koncem října byl odbornou
firmou proveden zdravotní řez

koruny dubu letního u obecního
úřadu. V horní polovině koruny byl
proveden částečný redukční řez,
došlo k úpravě stávajícího zajištění
ocelovými lany. Na ošetření
významného stromu získala obec
finanční podporu z Plzeňského
kraje ve výši 24 000,- Kč.
Finanční výbor připravuje
rozpočet na rok 2017. V příštím
roce počítáme s opravou vody a
odpadů a výměnou části starých
oken v budově základní školy. Pod
penzionem by měla být dokončena
úprava návsi. S dalšími většími
investicemi nepočítáme, finanční
prostředky budou šetřeny na
výstavbu III. etapy kanalizace.
Je to až neuvěřitelné, jak ten
čas letí - máme tu opět adventní
čas. Na prosinec je připraveno
mnoho akcí a já věřím, že se na
některé z nich potkáme. Přeji všem
pohodový adventní čas.
Pavel Hlaváč

SDH Hradec
Jak asi všichni víte, starší holky se tento rok zúčastnily dvou lig najednou. V lize O pohár Hořiny
se umístily na krásném prvním místě s celkovým počtem bodů 93 b, které jsme získaly z 11 závodů.
Větším úspěchem je 3.místo ze Západočeské hasičské ligy, kde děvčata získala 106 b z 13 závodů.
Proč větším úspěchem? Protože v ZČHL se běhá jen na jeden útok, kdežto v OPH je to na útoky dva,
ZČHL jsou tedy větší nervy a navíc je tu větší konkurence, většinou bývá tak okolo 15 týmů žen.
Celkové vyhlášení výsledků ZČHL se konalo 4. 11. 2016 v KD Šeříkova v Plzni. Nevyhlašovali
se pouze výsledky Z Č H L , ale
proběhlo zde ocenění sponzorů a
zástupců Plzeňského kraje, kteří byli
na mistrovství republiky. Tou jsou za
muže Žebnice, kteří byli druzí a za
ženy Chválenice, které už tradičně
jsou mistryněmi ČR. Po následovném
vyhlášení výsledků a shlédnutí
krátkých videí vítězných týmu
následovala volná zábava. Program,
místo a organizace tohoto galavečeru
byla krásná. Pokud do toho
nepočítáme šílenou frontu u baru.
V toto období chodíme starší i
mladší holky trénovat 2x týdně do KD
v Hradci. Malé holky jsou neuvěřitelně
snaživé, tak doufejme, že jim to
dlouho vydrží. První sezona je vždy
těžká, ale když vydrží, bude to jen a
jen lepší. Po Novém roce se všechny
holky přesunou jako obvykle do
atletického tunelu na Slovanech, kde
svojí kondičku ještě víc zlepší.
Také bychom chtěly upozornit,
že se tento rok budou opět prodávat
kalendáře pro rok 2017. Určitě
neváhejte si ho koupit. Bude ještě
lepší než ten předchozí. Podpoře nás
ještě jednou.
za SDH Karolína Podlipská

Kalendář kulturních akcí v Hradci
LISTOPAD
· 26. 11. Zájezd do Prahy a divadla Hybernia, odjezd od prodejny ve 13:00 hod.
· 27. 11. Rozsvícení vánočního stromku před OÚ od 16:00 hod.
PROSINEC
· 4. 12. Mikulášská nadílka v KD od 14:00 hod.
· 10. 12. 20. Adventní koncert v kostele sv. Jiří od 15:00 hod.
· 11. 12. Vánoční tvoření v Lomíčku od 13. hod.
· 15. 12. Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele sv. Jiří od 16:30 hod.
· 20. 12. Vánoční posezení seniorů od 14:00 hod.
· 24. 12. Vánoční bohoslužba v kostele sv. Jiří s předáním Betlemského světla
· 31. 12. Silvestr v KD od 20:00 hod. Hraje duo BerBand
LEDEN
· 21. 1. 6. obecní bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje kapela SUPERBEND

Okénko ze základní a mateřské školy
Žáci 4. ročníku:
Měsíc říjen jsme zahájili návštěvou dopravního hřiště. Ráno naše kroky vedly místo do školy
k místní prodejně, kam přijel autobus. Ve Stodě přistoupili další žáci a společně jsme mohli vyjet do
Blovic. Nejdříve jsme si zopakovali pravidla bezpečného chování na silnici, zopakovali jsme si, jak
máme mít vybavené kolo a soutěžili jsme ve znalosti dopravních značek. A už jsme mohli nasedat na
kola. Na dopravním hřišti jsme trénovali to, co jsme nastudovali v učebně. Bylo to fajn dopoledne. Moc
jsme si ho užili.
Žáci 3. ročníku:
I v říjnu pokračovala výuka v keramické dílně. Po dvou vyučovacích hodinách ve škole jsme
zamířili na hradecké nádraží. Společně s předškoláky z mateřské školy jsme cestovali do Stoda.
V keramické dílně nás čekalo velké překvapení. Pro každého z nás byl připraven lísteček se zadáním
úkolu. Měli jsme vytvořit muzikanta, dědu, babičku, anděla a 3 krále, ovečky a jak jinak i Pannu Marii a
Josefa. Prostě jsme vytvářeli betlém. Jsme sami zvědavi, jak naše práce nakonec dopadne. Hradecké
občany s naším dílkem seznámíme na vánočním koncertu, kdy keramický betlém bude součástí
výzdoby.
Žáci 5. ročníku
24. října jsme měli netradiční vyučování. Byli jsme pozváni
na výukovou exkurzi do Černošína. Odjížděli jsme od obchodu a
před mateřskou školou už čekali další cestující – mateřáci.
Společně jsme vyjeli, zopakovali jsme si, že v autobusu musíme
být připoutáni bezpečnostními pásy. Když jsme přijížděli k cíli,
míjeli jsme obrovskou skládku s odpady. Před budovou na nás
čekal průvodce a robot z kovových odpadů. Rozdělili jsme se na 2
party. Mateřáci nejdříve měli program v učebně a my jsme putovali
za odpady. V obrovské hale byla umístěna třídička plastů a viděli
jsme i manipulaci „ještěrky“, která nahrnovala hromady plastů na
pás. Tam ručně pracovnice odpad třídily. Viděli jsme v činnosti i lis,
který natříděný odpad lisoval do úhledných balíků. Pak jsme
obcházeli skládku a seznámili se s výhledem skládky do
budoucna.
V druhé části výuky nás čekala učebna, kde byla
interaktivní tabule a kolem učebny různé výrobky ze zpracovaného
odpadu. Ve filmu jsme viděli zpracování odpadu, zopakovali jsme
správné třídění a na závěr jsme viděli film o požáru skládky v Černošíně. Odvezli jsme si nejen zážitky,
ale i mnoho výukových materiálů a krabice na třídění.
Věřím, že nejdůležitějším dětským zážitkem bylo halloweenské tvoření. Děti ze základní školy
měly připravené činnosti pro mateřáky a mateřáci měli připravený program pro žáky základní školy.
Všichni byli připraveni na akce, na tvoření
výrobků. Nicméně hvězdou veškerého dění
se nakonec stala místní čarodějnice. Tvrdila,
že bydlí na půdě základní školy a
v odpoledních hodinách vyučuje
čarodějnictví. A jak byla oblečena? Vysoký
špičatý klobouk, na vytahaném svetru
pobývali myši a hadi, nechyběli ani pavouci.
U pasu visel měšec s kouzelným práškem,
v ruce držela kouzelnou hůlku. Kdyby neměla
tak dlouhé vlasy a velký nos s obrovskou
bradavicí, mohli bychom si myslet, že přišla
laskavá paní vychovatelka. Děti se jí ovšem
vůbec nebály a chtěly, aby s nimi pózovala na
pamětní fotečce. Posuďte sami, jak se jim
vyvedly.

Pozvánky
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