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Upozornění

 splatnost poplatku za psa je 
do 31. 3. 2016

  prosíme majitele nemovitostí 
připojených ke kanalizačnímu 
ř a d u ,  k t e ř í  j e š t ě  n e m a j í 
p o d e p s a n o u  s m l o u v u 
o odvádění odpadních vod 
do kanalizace, ať se dostaví co 
nejdříve na OÚ. Děkujeme.

  Změna otevírací doby na 
poště v Hradci od března 2016

     - pondělí, středa, pátek:  
  13:00 -16:00 hod

     - úterý, čtvrtek: 8:00-11:00hod

 . . . . I I I .  e tapa kana l i zace 
/zbytek obce/ bude měřit 
2 348,96 m? Dle rozhodnutí 
o stavebním povolení bude mít 
84 kontrolních šachet, z toho 
4 šachty spadištní.

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 nový rok s sebou přinesl nové 
dotační tituly, tzn. nové možnosti, jak  
zafinancovat nejrůznější projekty.  
V současné době je možné žádat 
finanční podporu na revitalizaci 
rybníků a potoků, zateplování 
veřejných budov, výměnu způsobu 
vytápění, na hasičárny a hasičská 
auta, na opravu drobných sakrálních 
staveb, chodníků a komunikací,  na 
úpravu veřejných prostranství, na 
ekologické projekty a řadu dalších. 
U všech dotačních titulů je nutná 
spoluúčast investora - obce. Což je 
u nás v současnosti  problém. 
N a š í m  p r v o ř a d ý m  c í l e m  j e 
odkanalizování celé obce. Proto 
musí obec dodělat započaté akce / 
přestavba bytu ze staré hasičárny a 
dokončení II. etapy kanalizace/ a 
přestože jsou dotace více než 
lákavé, musí počítat každou korunu 
a využít dotace jen omezeně. Musí 
prostě šetřit na spolufinancování 
III. etapy. V minulém týdnu jsme 
podali žádost o dotaci na boží muka, 
na oslavy 830. let vzniku obce, na 
výměnu oken, dveří a závěsů 
v kulturním domě. Do konce března 
podáme žádost o dotaci na odborné 
ošetření dubu u OÚ a na revitalizaci 
části návsi pod penzionem.

III. etapa kanalizace nebude 
vůbec levnou záležitostí. Než se 
„kopne“, je třeba zpracovat projekt 
pro územní povolení. Pro stavební 
povolení je třeba další, podrobnější 
projekt. V tomto kroku je možné 
zpracovat i výkaz výměr a rozpočet / 
nejedná se ještě o konečnou cenu 
díla, ale o cenu tabulkovou/. Poté, 

pokud je vypsaný vhodný dotační 
titul, je možné většinou požádat 
o dotaci. Některé dotace však 
povolují požádat až v okamžiku, 
kdy investor – obec, zná vítěze 
soutěže.  To znamená zpracovat 
projekt /již třetí/ pro provedení 
stavby a oslovit firmu, která 
provede výběrové řízení dle 
Zákona o veřejných zakázkách. Je 
třeba si uvědomit, že třetí etapa má 
téměř stejně dlouhý kanalizační 
řad jako I. a II. etapa, tzn. náklady 
na stavbu budou přibližně stejné 
/vzhledem k růstu cen spíše vyšší/. 
Jen připomenu, že Hradec má pro 
I I I .  e tapu vydané s tavební 
povolení.

Zastupitelsto obce schválilo 
odstranění starých, bezejmenných 
a zdevastovaných hrobů. V tomto 
týdnu se tedy začalo s pracemi na 
hřbitově. Výsledky byly vidět hned 
první den. Velkým problémem na 
hřb i tově jsou vzrost lé ,  lé ta 
neud ržované  t hu je .  Suché 
větvičky, které z nich neustále 
opadávají, zasypávají hroby a 
majitelé si stěžují. Thuje jsou  
nevhodně vysázené, kořeny 
stromů nadzvedávají a poškozují 
hroby. Myslím, že bude vhodné se 
obrátit na arboristu a poradit se s 
n ím,  jak  p rob lém  vy řeš i t . 
Neudržované stromy nepáchají 
škody jen na hřbitově. Jsou 
i  př íč inou častých výpadků 
veřejného osvětlení, kdy při větru 
větve stromů zasahují do vedení.

     Bc. Romana Roučková

Slovo místostarostky

 

 



SDH Hradec

 Dne 6.2.2016 se v hospůdce ve Mlýně konala výroční valná hromada, kde všechny hosty a členy 
přivítal pan Smolík. Na valné hromadě jsme se dozvěděli, jak si sbor vede po sportovní, finanční, kulturní 
i jiné stránce. Dokonce jsme se mohli dozvědět, že se zakládá nový tým děvčat (dorostenkyň). Při 
trénovaní tohoto týmu budou panu Smolíkovi k rukám jeho „stará“ děvčata, která mu pomohou vše 
zvládnout. Výroční valná hromada se v hospůdce protáhla až do brzkého ráno, kdy po celou dobu hrál 
harmonikář. Společně jsme si všichni zakrákali, popili a popovídali.

 Následující týden po výroční valné hromadě byl v kulturním domě uspořádán hasičský bál. V půl 
osmé se začínali scházet první hosté a chvilku po osmé hodině už byl sál plný lidí. Jako letos už druhý bál 
zahajovaly seniorky na písničku Panenko z kouta. A vzápětí byl parket naplněn ostatními návštěvníky. 
Po celý večer hrála k tanci a poslechu Plzeňská skupina Suberband. Okolo desáté hodiny se začala 
prodávat tombola, ve která jsme tento bál měli neskutečných 264 cen. Tímto děkujeme sponzorům a 
doufáme, že nikdo neodešel s prázdnou. Když nastala půlnoc, byl čas na půlnoční překvapení. Taneční 
půlnočko bylo kombinací různých tanců a písniček. Dokonce jsme zapojili i hosty, kteří nevěděli co je 
čeká. Děvčata i chlapci chodili půlnoční překvapení trénovat jednou týdně již měsíc před bálem. Proto 
věříme, že se Vám překvapení líbilo. Taneční vložku jsme ukončili písničkou Nafrněná, jak je známo 
naše oblíbená! A všechny účastníky jsme vytáhly na parket, kdy hned po představení následovala volná 
zábava. Posledníčci opustili sál chvilku před svítáním a to okolo 5 hodiny ranní. Už teď se těšíme na 
příští rok, který snad bude stejně dobrý jako tento! 

Za SDH Hradec Karolína Podlipská

Kalendář kulturních akcí v Hradci

ÚNOR
· 20. 2.    LENKA & K.Band a 1/2 REBEL - country rocková zábava od 20:00 hod - KD Hradec
 · 27. 2.  Masopust pro děti i dospělé, pořádá Pionýr Hradec
 · 28. 2.  Bohoslužba v kostele sv. Jiří v Hradci - 11:30 hod

BŘEZEN
· 19. 3.  Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod hraje SUPERBAND  

DUBEN
·   2. 4.  Divadelní vystoupení „Sundej mu tu čepici” - DS Kolofantí - 19:30 v KD Hradec
 · 24. 4.  Pouťová zábava - od 20:00 hod hraje Holýšovská trojka - pořádá SK Hradec 1946



 Masopust je období předcházející Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před velikonocemi 
– je to období plné zábavy. Stejně tomu tak bylo i v naší 
mateřské škole.

 Celý týden jsme si užívali masopustní veselí. 

Hráli jsme Masopustní štronzo, Medvědí honičku, 

vyráběli šaškovské čepičky, začarovali jsme se na 

zvířátka, cvičili na pohybové říkanky a písničky. 

Na připravovaný karneval šikovné maminky 

přichystaly dětem různé kostýmy – a tak jsme mohli 

čarovným zvonečkem otevřít bránu do pohádkové 

krajiny. Děti se na pár hodin přeměnily na oblíbené 

pohádkové bytosti, které své síly poměřovaly 

v různých soutěžích a hrách. Po slavnostním průvodu 

a fotografování si děti zatancovaly tanečky v rytmu 

svých oblíbených písniček.

17. února pojedeme na výlet do interiérového hřiště Tyjatr v Plzni Doudlevcích ( ). Pojedeme www.tyjatr.eu

autobusem, který je zajištěn od TJ Holýšov, odjezd je v 8.00 hod. od budovy MŠ, předpokládaný příjezd do MŠ 

kolem 13.00 hod. 

23. února navštívíme hasičskou stanici ve Staňkově. Děkujeme p. Jungovi za umožnění návštěvy a ukázky 

hasičské techniky, která bude jistě děti velice zajímat. 

2. března se zúčastníme kouzelnického představení v základní škole.

11. března se o zábavu dětí postará divadelní společnost Hra, která pravidelně naší školku navštěvuje se svými 

divadelními představeními.

� � � � � � � � � Za MŠ Květa Martínková

Zprávy z mateřské školy

 Dne 10. února 2016 proběhl v naší Základní škole 
zápis do I. ročníku. Zúčastnilo se ho 5 dětí, z toho čtyři 
z Hradce. Všechny děti byly velmi šikovné, poznávaly 
písmenka, počítaly, malovaly princeznu či prince, házely 
míčkem, dělaly kotoul a zpívaly či recitovaly básničku. Za 
každý správně splněný úkol děti získávaly klíč od hradních 
komnat (školy), které si na konci svého snažení spolu se Soví 
medailí, jež obdržely za odměnu, a erbem rytíře Velíka, 
odnesly domů na památku.  

 Mgr. Eva Auerveková
 ZŠ a MŠ Hradec

Zprávy ze ZŠ
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 „Chceš-li ze starého muže učiniti blázna, dej mu mladou ženu." 

 Nová hra od autora Martina Volfa nesoucí název „Srovnej mu tu čepici" zachycuje příběh stárnoucího muže, 
který kdysi neodolal svodům mladší ženy. Hra začíná tam, kde mnoho jiných příběhů končí a ukazuje odvrácenou 
stranu soužití s ženou o generaci mladší, která stále ještě touží po vzrušení, zájmu a dobrodružství. 

 Příběh se dá vcelku jednoduše charakterizovat větou „Když mi bylo 20 a jemu 40 bylo to úžasné, ale teď? " Co 
tedy můžeme od hry jako takové čekat? Můžeme čekat typický autorův humor, který ale v tomto případě vyznívá 
poněkud tragicky, je jakýmsi žalozpěvem, výkřikem do tmy, chabou náplastí na ránu zasazenou do starcova srdce. 
Můžeme také sledovat proměnu starcova syna z prvního manželství a vývoj jejich problematického vztahu. 

 Celou hrou se pak nese otázka, jak se vypořádat s nevěrou a jejími následky. Měl by člověk odpustit či nikoli? A 
kdo je vlastně vinen? Nevěrná žena nebo stárnoucí muž, který systematicky ignoruje jakékoliv varování, ať už jasné 
nebo skryté mezi řádky? Všichni jsou zde svým způsobem vinni a hra tak spěje k nevyhnutelně tragickému konci. 

SROVNEJ MU TU ČEPICI

Předprodej vstupenek 
na OÚ od 7. 3. 2016

Cena vstupenky
90,- Kč

2. 4. 2016

KD Hradec
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