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Vážení spoluobčané,
mám pro Vás radostnou zprávu.
Naše obec byla úspěšná s žádostí
o dotaci na III. etapu kanalizace a
obdržíme dotaci ve výši
16 629 149,93 Kč. III. etapou bude
odkanalizován zbytek obce. Po
obdržení výzvy z OPŽP k podpisu
smlouvy svoláme do KD jednání
s majiteli nemovitostí, které se
budou odkanalizovávat. Už nyní je
třeba říci, že po stavbě kanalizace
budou opraveny komunikace, tzn.
že před opravou cest si budou
muset majitelé nemovitostí zajistit
odvod dešťové vody tak, aby
nevytékala na opravené cesty.
Minulý týden probíhala kontrola
a opravy na ČOV. Jak se dočtete
v HZ dále, bylo kontrolou zjištěno,
že v rozporu s kanalizačním řádem
někdo do kanalizace vhazuje
vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní
papír. Průběžně bude docházet ke
kontrole šachet. Smotky ubrousků a
vlhčeného toaletního papíru
ucpávají čerpadla. Přestože jsme
v HZ na toto několikrát
upozorňovali, dochází k nárůstu
množství ubrousků vhozených do
kanalizace. Je třeba si uvědomit, že
jakékoliv zásahy do chodu ČOV,
příp. opravy způsobené ucpáním se
promítnou do výše stočného.
V případě, že bude zjištěn viník,
hrozí mu sankce od vodoprávního
úřadu, ale i úhrada opravy čerpací
techniky.





Víte, že...


v roce 2016 občané
Hradce vytřídili 15,008 tun
odpadu? Obec za to obdržela
částku 52 808,- Kč. Tříděním
odpadu jsme přispěli ke
zlepšení životního prostředí a
snížení "uhlíkové stopy". Úspora
energie představuje
475 862 MJ, emise CO2 ekv.
17,192 tun.

Upozornění


Policie ČR upozorňuje na
nárůst krádeží v naší obci.
Vzhledem ke krádežím
v rodinných domech i
zaparkovaných autech je na
místě si svůj majetek řádně
zabezpečit.

Stále probíhají jednání
s Biskupstvím plzeňským ohledně
převodu kostela sv. Jiří. Cítíme
morální povinnost kostel zachovat
pro další generace, ale abychom
mohli kostel s čistým svědomím
převzít, musíme vědět, že máme
i dostatek finančních zdrojů na
jeho opravy. Proto jsme církev
požádali, aby společně s kostelem
převedli na obec i pozemek, který
získala církev v restituci. Obec by
se zavázala, že veškeré peníze
získané z prodeje pozemku
použije na financování oprav.
S tímto návrhem církev prozatím
nesouhlasí, probíhají další
jednání. I laik v oboru stavebnictví
dokáže odhadnout, že opravy
kulturní památky v takovém stavu
budou dosahovat milionů Kč.
V příštím týdnu budou
instalována odpočívadla za
chatovou osadou Babylon a u
potoka Hořina. Budou zde lavičky,
informační tabule o Hradci,
odpadkové koše a stojany na kola.
Na polovině cesty k Babylonu i
k Hořině jsou nově umístěny
lavičky. Informační tabule o Hradci
i koše s enviromentální tabulí
budou umístěny i v lomu.
Prázdniny a dovolené se
kvapem blíží a tak mi dovolte Vám
popřát jejich příjemné a klidné
prožití.
Pavel Hlaváč

Upozornění uživatelům kanalizace
Všichni uživatelé kanalizace byli při podpisu smlouvy o odvádění
odpadních vod poučeni, že na splaškovou kanalizaci nesmí být napojeny
kuchyňské drtiče, že se do odpadu nesmí vyhazovat vlhčený toaletní
papír, vlhčené ubrousky určené pro intimní hygienu ani jiné hygienické
pomůcky /vložky, tampony, vatové tampony, pleny, vatové tyčinky na
čištění uší ap./ Zatímco klasický "ruličkový" toaletní papír se vyrábí
z recyklovaného papíru, vlhčené ubrousky jsou vyráběny
z dlouhých vláken netkané celulózy a proto se ve vodě úplně
nerozpadnou. Stejně tak vlhčený toaletní papír se
nerozpadne, přestože výrobci na obalu uvádějí,
že je možné ho splachovat! Několikrát ročně toto
opakujeme i v Hradeckém zpravodaji. Bohužel,
při technologické prohlídce v polovině června se
potvrdilo, že řada uživatelů tento zákaz
nerespektuje. Mimo vlhčených ubrousků a
toaletního papíru obsluha ČOV z čerpadel odstraňovala spodní prádlo, obaly
od vůní do WC, igelitové sáčky i větve.
Podpisem Smlouvy o odvádění odpadních vod se uživatel kanalizace
zavázal dodržovat kanalizační řád. Za jeho porušení hrozí vysoké pokuty.

Střelby na asfaltové holuby
Dnes Vám napíšu jen pár slov o soutěži v brokové střelbě na asfaltové terče. Jako každý
květen, tak i letos, jsme 20. 5. 2017 uspořádali soutěž na naší střelnici na Babyloně ve střelbě na
asfaltové holuby. Počasí nám víc než přálo a svatý Hubert nás zahříval sluníčkem celý den.
Samotných závodů ve střelbě se zúčastnilo 25 střelců, ale kdo měl zájem, mohl si vystřelit pod
dohledem zkušeného střelce také. Našla se i jedna odvážná žena, která si disciplínu „lovecké kolo“
vyzkoušela a nedařilo se jí vůbec zle, trefila jednoho holuba. O konečné pořadí se urputně bojovalo
a po sečtení výsledků se na 1. místě jako nejlepší střelec umístil náš kamarád David Salák. Za ním
se seřadili 2. v pořadí Radek Kočí a 3. skončil Jindřich Kubík. Jistě tam bylo i mnoho dalších
výtečných střelců, ale vítěz může být jen jeden a proto mu patří naše gratulace. Jak zmínění
umístění, tak i ostatní střelci, si rozebrali výhry, které jsme nashromáždili za pomoci našich
sponzorů, z nichž jedním z nejvýznamnějších byla obec Hradec. Všem sponzorům patří náš
upřímný dík, bez jejich pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit.
Samozřejmostí je občerstvení, které jsme připravili nejen pro střelce, ale i pro ostatní
návštěvníky. Tradičně se nabízel zvěřinový guláš, po kterém se zaprášilo a který potěšil nejvíce
okolní chataře a hlavně chatařky, které nemusely vařit oběd. Dále byly k ochutnání zvěřinové
vepřenky, bramboráky a klobásy. Velmi nás potěšilo, že si akci našlo i mnoho občanů Hradce, kteří
přijeli jen na odpolední výlet, přístup na střelnici jim usnadnila nová cesta zbudovaná obcí vedoucí
až ke střelnici. I tyto hosty jsme pohostili něčím dobrým z našeho bufetu. Věříme, že jsme nikoho
nezklamali, střílení začalo ráno v 9 hodin a ukončilo se kolem 17. hodiny, když už nám celodenní
horké počasí odebralo poslední zbytek sil. Už teď začínáme plánovat a těšíme se na další ročník
2018.
za MS Háj Hradec Karel Petřík

Okénko ze základní a mateřské školy
Ani v závěrečném období školního roku 2016/2017 jsme na obou školách neusnuli na vavřínech.
Žáci základní školy měli možnost jezdit celý týden společně se stodskou školou na plavecký kurz do
Kdyně. Žáci si užívali teplejší vody a velkého tobogánu. Velmi příjemné vedení výuky dětem pomáhalo
v náročném snažení. Můžeme konstatovat, že všichni účastníci dokáží uplavat nejméně vzdálenost,
která je pro jejich věkovou kategorii obvyklá. Někteří opravdu ve velmi pěkných časech. Všichni si
odvezli MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, dost pěkných zážitků a přátelství s dětmi ze Stoda.
Je potěšitelné, že jsme dokázali navázat na celoroční snahu společných akcí obou škol. Ukončili
jsme kurz keramiky v DDM ve Stodě a bylo docela pěkné sledovat, jak si děti po ročním snažení
dokázaly rozumět s keramickou hlínou. Tentokrát vytvářely kachle a roztomilé berušky a brouky.
Nezbývá než poděkovat lektorce Lence Kuběnové za celoroční vedení.
Na počátku měsíce jsme za peníze z jarmarků vyrazili do plzeňského Westparku a užili si nejen
poučné, ale i velmi zážitkové dopoledne. Spokojenost dětí nebrala konce. Nejen, že si společně
zasoutěžily, zatančily, objevovaly tajemství indiánského života, ale svezly se i na poníkovi a dokonce
rýžovaly zlato, které si mohly odvézt domů jako upomínku.
V následujícím týdnu následoval výchovný koncert stodského souboru Dudáček, který přijel až
za námi do budovy základní školy. Po příchodu dětí z mateřské školy představování hudebních nástrojů
mohlo začít. Překvapivě všechny věkové kategorie se zapojily do činnosti a sledovaly velmi pěkné
výkony malých hudebníků.
Velkou událostí pro vycházející žáky je už tradičně Zahradní slavnost. Společenské chování,
účast širší rodiny a slavnostní pasování předškoláků na ŠKOLÁKY a žáků 5. ročníku na
ABSOLVENTY dodávaly události punc mimořádnosti. Kluci z 5. ročníku už dopředu přemýšleli, koho
by si chtěli pozvat jako významného hosta. Nakonec rozhodli, že pozvou všechny učitele a ředitelky,
kteří se na jejich vzdělávání podíleli. Děkujeme těm, kteří pozvání přijali a svojí přítomností splnili přání
absolventů. Škoda jen, že opravdu letní teploty trošičku odradily větší počet dětí a rodičů. Pro všechny
děti byly připraveny soutěže a zasloužené odměny. Tady jsme zase sáhli do jarmarečních fondů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce. Bez jejich pomoci by taková slavnost
šla jen těžko podnikat.
Tento týden proběhla poslední letošní akce podpořená ze zisků jarmarků – jeli jsme na společné
divadelní představení do plzeňské Alfy. Pěkné prostředí i mimořádné výkony herců zaujaly malé diváky i
školáky, kteří sledovali nejen příběh, ale zajímalo je i to, jak lze jednoduše předat příběh.
Závěr školního roku se tradičně musí uzavřít závěrečnými zprávami, abychom se dokázali poučit
z toho, co se úplně nepodařílo nebo co bychom mohli ještě vylepšit. Přes prázdniny určitě nám všem
poběží hlavou přípravy na nový školní rok a události, které by bylo pěkné uskutečnit.
Dětem přejeme krásné prázdniny bez nehod, aby nabraly síly do nového školního roku, alespoň
tak úspěšného, jako je ten letošní.
Jedním dechem ale musím poděkovat všem pracovníkům obou škol za jejich práci a přeji jim
příjemnou dovolenou.
Školní rok 2017/2018 bude začínat v pondělí 4.září.
Zaměstnanci a žáci základní a mateřské školy
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