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Blahopřejeme
28. 3. Milnařík Jaroslav
10. 4. Anderle Vladimír
 23. 4. Smejkalová Marie




Víte, že...


do konce března je možné
svážet větve na vyhrazené
místo u myslivny? Větve budou
následně seštěpkovány.
Kontejnery na zahradní odpad
/tzn. mimo větví/ jsou již
rozmisťovány po obci. V pátek
24.3. budou přistaveny u KD a
na fotbalovém hřišti.

Upozornění


Upozorňujeme na splatnost
poplatku za psy, která je do
31.3. Poplatek je možné uhradit
v pokladně OÚ nebo
bezhotovostně.



Veřejné jednání ZO se koná
v úterý 28.3.2017 od 16:00 hod
v zasedací místnosti OÚ.



Upozorňujeme, že splatnost
stočného byla 15.3. Pokud jste
stočné ještě neuhradili, učiňte
tak OBRATEM!

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s radostí Vám oznamujeme, že
se podařilo získat dotaci
z Plzeňského kraje na obnovu
lesního porostu ve výši 92 700,- Kč.
Dalším úspěchem je získaná
dotace ve výši 150 083,- Kč na
osazení lesa informačními a
odpočinkovými prvky v obci.
Turistická odpočívadla budou
osazena na dvou místech, a to na
rozcestí za chatovou osadou
Babylon a za lávkou přes potok
Hořina.
Ač to nevypadá, pokračují práce
i na obytné zóně. Podařilo se nám
přesvědčit firmu ČEZ, aby
elektrické vedení z transformátoru
v lomu, nevedlo vzduchem přes
vodu v lomu, ale v zemi, jak bylo
původně plánováno. Na obytné
zóně tak nebude vystavěn ani sloup
vysokého napětí, ale bude
postavena malá trafostanice.
Po jednání na OPŽP ohledně
dotace na III. etapu kanalizace
jsme se vydali jednat i na Plzeňský
kraj. V případě obdržení dotace
z OPŽP až 63,75% uznatelných

nákladů je možné požádat o další
finanční podporu i Plzeňský kraj.
Začátkem března byly na
základě rozhodnutí zastupitelstva
obce pokáceny některé thuje na
hřbitově a před hřbitovem.
Jednalo se o přerostlé, nikdy
neošetřované stromy. Vzhledem
k nevhodnému umístění stromy
svými kořeny poškozovaly hroby a
hřbitovní zeď, suché jehličí
celoročně zasypávalo velkou část
hřbitova. Po konzultaci
s dendrologem nebylo možné
provést redukční řez. Do konce
března budou před hřbitovem
vysazeny vhodné náhradní
stromy. V areálu hřbitova byly
vysazeny keře a u studně bude
vysazen strom menšího vzrůstu.
Koncem března dojde
k odstranění rozpadlých
bezejmenných hrobů a v příštím
roce může dojít k dalšímu
dosázení keřů.
Přeji nám všem jarní slunečné
počasí.
Pavel Hlaváč

Plánovaná turistická odpočívadla

Odpadkové koše
s informační tabulí

Výzva podnikajícím fyzickým a právnickým osobám
KAŽDÝ držitel živnostenského oprávnění , tj. právnická nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání je dle zákona o odpadech původcem odpadu. I když při své podnikatelské činnosti
produkuje minimální odpad (např. obaly od svačiny, použité obálky apod.), vzniká jí povinnost zajistit
jeho využití (např. recyklace) nebo jeho odstranění (např. spalování, skládkování). Podnikatel –
původce odpadu - je povinen s odpadem nakládat v souladu se zákonem. To znamená, že odpad smí
předávat pouze osobě, která má oprávnění s odpadem nakládat a při případné kontrole oprávněným
orgánem je podnikatel povinen prokázat, jakým způsobem s odpadem naložil.
Podnikatelé v naší obci mají 2 možnosti:
1. Uzavřít smlouvu o využití systému zavedeného obcí Hradec pro nakládání s odpadem
2. Uzavřít smlouvu o likvidaci separovaného odpadu (papír, sklo, plast) s firmou, která má
oprávnění odpad likvidovat – v našem okolí např. EKO-Separ Nýřany, Marius Pedersen.
Podnikatelé, kteří měli zájem uzavřít smlouvu s obcí, se do 28.2.2017 dostavili k podpisu
smlouvy na OÚ.

Vyzýváme tímto všechny majitele živnostenských oprávnění /podnikající
FO a PO/se sídlem příp. provozovnou v Hradci, kteří neuzavřeli smlouvu o využití
systému zavedeného obcí Hradec pro nakládání s odpadem, aby do 30.4.2017 na
OÚ doručili kopii smlouvy o likvidaci separovaného odpadu, kterou uzavřeli s
firmou oprávněnou odpad likvidovat!
V případě neplnění povinností při nakládání s odpady jsou v § 66 výše uvedeného zákona
stanoveny vysoké sankce – obecní úřad může uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč, inspekce
životního prostředí může uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.

Rozpis zápasů SK Hradec 1946 -

jaro 2017

HRADEC "A" - OKR. PŤEBOR II. TŤÎDA
DEN DATUM

ZÁPAS

ČAS

So

18.3.

HRADEC - RADKOVICE

15.00

Ne

26.3.

CHOTĚŠOV "B" - HRADEC

10.00

So

1.4.

HRADEC - KASEJOVICE

15.30

So

8.4.

HRADEC - ZDEMYSLICE

15.30

So

So

15.4.

KLÁŠTER - HRADEC

15.30

Ne

23.4.

MERKLÍN - HRADEC

So

29.4.

ŽINKOVY - HRADEC

So

6.5.

So

HRADEC "B" - OKR. PŘEBOR III. TŘÍDA
DEN DATUM

ZÁPAS

ČAS

8.4.

LÍŠINÁ - HRADEC

12.30

Ne

16.4.

HRADEC - SOBĚKURY

14.00

13.00

Ne

23.4.

NEURAZY - HRADEC

16.00

16.00

Ne

30.4.

HRADEC - PLZEŇ LETNÁ

14.00

HRADEC - NEPOMUK "B"

16.30

Ne

7.5.

BLOVICE "B" - HRADEC

16.30

13.5.

PŘEDENICE - HRADEC

16.30

Ne

14.5.

HRADEC - MANTOV

14.00

So

20.5.

HRADEC - DOBŘANY

17.00

Ne

21.5.

NEZBAVĚTICE - HRADEC

17.00

So

27.5.

STOD - HRADEC

17.00

Ne

28.5.

HRADEC - ZÁHOŘÍ

14.00

So

3.6.

HRADEC - LOSINÁ

17.00

Ne

4.6.

SEČ - HRADEC

17.00

So

10.6.

STARÝ SMOLIVEC - HRADEC

17.00

Ne

11.6.

HRADEC - ZÁLUŽÍ

14.00

Kalendář kulturních akcí v Hradci
DUBEN
· 15. 4. Velikonoční nášup s kapelou Rebel v KD Hradec
· 29. 4. Pouťová zábava v KD Hradec, hraje kapela Superbend
KVĚTEN
· 7. 5. Hasičská soutěž na hřišti SK Hradec 1946 od 12:00 hod.
· 13. 5. Den matek v KD Hradec

Okénko ze základní a mateřské školy
Minulý měsíc proběhl v obou zařízeních docela
klidně. Do mimořádných událostí zasáhl Masopust.
Na ten se mateřáčci i žactvo řádně přiípravili.
Společné rejdění sice trošičku narušilo soustředěnou
školní práci, ale dodržování tradic dostalo zelenou.
Všem se nám akce líbila, nejlepší masky byly
samozřejmě odměněny.
Obyvatelé obce se nemusejí obávat, že by se
ještě vrátila zima do vsi, neboť společnými silami jsme
Moranu ze vsi vynesli, řádně ji v řece utopili a zpátky
jsme se vraceli s písničkou a jarem v zádech.
Základní školu navštívili předškoláčci z naší mateřské školy. Poznali, že se školní práce
nemusejí obávat a my už víme, že jsou šikulové a můžeme se na ně těšit.
Příští týden děti odměníme výletem do Líní do herny a ve čtvrtek obě školy vyjedou do Stoda na
divadlo.
V sobotu 1. dubna budeme prezentovat výrobky žáků a přátel školy na zahrádkářské výstavě
v Holýšově. Budeme tam prodávat výrobky zaměřené na jaro a Velikonoce. Nechceme ochudit ani ty,
kteří do Holýšova nepřijedou, proto akci zopakujeme v pátek 7. dubna v Hradci. Od 15 hodin budeme
nabízet výrobky na prostranství pod nádražím.
Srdečně zveme příznivce školy k tvoření na obě akce, a to ve středu 29. března od 16 hodin v
budově základní školy. Zároveň musíme poděkovat rodičům, kteří se podílejí na úpravách školní
zahrady. Věříme, že i rodiče mateřáků se přidají ke společné úpravě zahrady, neboť od dubna bude
školková zahrada zase přístupná veřejnosti. Na vrátkách bude pro jistotu vyvěšen řád, ale věříme, že se
provoz i v minulých letech osvědčil a každý věděl, jak si správně počínat..
Zúčastnili jsme se i několika soutěží. Mimořádnou událostí bylo krajské kolo Karlovarského
skřivánka, kde velmi dobře reprezentovala děvčata Kristýna Konopíková a Anežka Korcová ve zpěvu.
Poděkování patří bezesporu i další skupině, která se věnovala přípravě na okresní recitační soutěž.
Anetka Píšová, Michala Křížová, Kristýna Konopíková a Radek Kočí v Blovicích nezůstali bez
povšimnutí. Máme za sebou i matematickou soutěž Klokánek a Cvrček, kde se potvrdily mnohé
matematické talenty. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci místní školy a přejeme do další
práce hodně úspěchů.
V základní škole došlo k personálním změnám. Na učitelská místa nastoupila paní učitelka Ing.
Jana Kindlová a Bc. Petra Loudová a třídnictví a úvazek převzal i pan učitel Mgr.Robert Jahl. Funkci
vedoucí školní jídelny od ledna vykonává Ing. Alena Honková. Všem přeji, aby se jim práce dařila a
přinášela jim i dětem mnohá potěšení.
za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Irena Gramanová

Hradec má mistra republiky!
Dne 24. 2. 2017 se v Ostravě konalo Mistrovství České republiky ve volném stylu. Tuzemského
šampionátu se zúčastnilo přes sto padesát zápasníků z třiadvaceti oddílů z celé republiky. Zastoupení
měl i oddíl zápasu z Holýšova. Sedmičlenná skupina
holýšovských zápasníků s trenéry Ivem Švíglerem a
Milanem Konopíkem vyrazila do dějiště šampionátu
v pátek časně ráno. V boji o medaile nejvíce zazářil
holýšovský zápasník František Jiří Lange. Ve váze 69 kg
zápasil od začátku na výbornou, porazil všechny svoje
spoupeře. Uspěl i v rozhodujícím finálovém souboji, kde
byl k vidění nádherný zápas. František Lange získal
titul Mistra České republiky. Všichni holýšovští
zápasníci byli úspěšní. Do Holýšova dovezli celkem
2 bronzové, 3 stříbrné a 2 zlaté medaile.
Hradeckému občanovi Františkovi Langemu
blahopřejeme k titulu Mistra České republiky a přejeme
mu mnoho dalších sportovních úspěchů!

Masopust
Již druhým rokem pořádala
naše Pionýrský skupina Hradec ve
spolupráci s SDH a SK Hradec 1946
masopustní průvod. Jarní počasí
přálo, a proto se na 90 dospěláků a
nejméně 10 dětí sešlo v sobotu
4. března 2017 v Lomíčku. Posilněn
česnečkou se pestrobarevný průvod
vydal do všech domácností v obci.
Před průvodem jel koňský povoz, který
vezl kapelu. Zvonilo se u všech, hodně
lidí bylo připraveno, masky dostaly
pohoštění - nechyběly koblížky, dobré
pití a pro děti sladkosti. Po celou dobu
vyhrávala hudba, před domem si
masky zatancovaly s paní či pánem domu. Dobrá nálada a vřelé přijetí panovalo až na sál, kde
každý dostal guláš. Kdo vydržel, tančil a skotačil při hudbě až do rána.
Již se všichni těšíme na další rok. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří masky s radostí
vítali a pohostili.
za PS Hradec Danuše Heřmanová

Pozvánka

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE
Obec Hradec nabízí k prodeji kotel
ATMOS C 18, o výkonu 20 kWh,
určený ke spalování uhlí a dřeva.
Bližší informace na OÚ.
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