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


Víte, že...


k 1.1.2017 bylo v Hradci trvale
hlášeno 537 obyvatel, z toho
279 mužů a 258 žen? Cizinců
v Hradci bydlí 19, z toho 9 má
trvalý pobyt a 10 přechodný
pobyt.

Upozornění


Dne 31.3. byl ukončen sběr
větví u myslivny. Nyní na
stanoviště, prosím, nevozte
žádný odpad. Kontejnery na
zahradní odpad /vyjma větví/
budou pravidelně přistavovány
na stejných místech jako loni.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec dubna a teplé jarní
počasí si dává na čas. Věřím, že
počasí se umoudří už o víkendu,
kdy máme pouť. Od letošního roku
se bude konat na fotbalovém hřišti a
díky státnímu svátku si kolotoče a
houpačky užijeme o den déle.
Změna stanoviště bude jistě
k lepšímu, neboť v pěkně
udržovaném areálu hřiště je možné
i posedět.
Začátkem dubna byly po obci
rozmístěny kontejnery na zahradní
odpad. Je s podivem, co si lze
představit pod pojmem "zahradní
odpad". Pro většinu z nás je to
tráva, listí a zbytky rostlin. Našel se
však někdo, kdo si pod pojmem
představí i starý vysavač, staré
hrnce a plechy, a tento odpad vhodil
do kontejneru s trávou. Smutné je,
že ještě v 21. století někdo neví, co
je bioodpad a k čemu je sběrný
dvůr.
Každoročně roste objem
tříděného odpadu /papír, plast,
sklo/. Dovolím si znovu
připomenout, že je důležité plasty
sešlapávat a papírové krabice
rozřezat na menší kusy. Často
dochází k ucpání otvoru do
kontejneru velkými kusy papíru.
Velkým nešvarem je odkládání
kartonů nebo pytlů s PET lahvemi
vedle kontejnerů. Upozorňuji, že
každý je povinen tříděný odpad
ukládat pouze do nádob k tomu
určených, jinak se dopouští
přestupku. V likvidaci odpadu mají

někteří z nás ještě velké
nedostatky. Stačí se projít po obci
a najdeme téměř na každém rohu
krabičky od cigaret, papírové
kapesníky, jízdenky z vlaku, obaly
od sladkostí. Ani pejskaři se
nechovají jinak a "hromádky" po
svých psech neuklízejí.
Uvědomme si, že my, dospělí,
jsme vzorem pro děti, a jak se
chováme k životnímu prostředí
my, budou se chovat i oni. Je až
zarážející, že doma si své dvorky
udržujeme a hýčkáme, a to, co je
odhozeno "za naším plotem", nás
nezajímá. Byl bych rád,
kdybychom toto uměli změnit.
Začala sezóna sekání trávy, a
proto děkuji všem, kteří si před
svým domem pozemek udržují.
Není v silách zaměstnanců obce
udržovat trávu v celé obci
posekanou.
I letos se Hradec zapojil do
akce "Ukliďme Česko". Z Hradce
se nás sešlo pouze 10, proto jsme
uvítali posilu, kterou přivedl pan
Lukáš Foni ze Stoda. Více než
padesát jeho kamarádů - hráčů
geocachingu uklidilo lom a jeho
okolí, přilehlý potok, les kolem
lomu a okolí bývalého teletníku.
Všem zúčastněným patří velký
dík!
Vzhledem k získané dotaci ve
výši 200 000 Kč z Plzeňského
kraje bude naše obec realizovat
do konce června nový bezdrátový
rozhlas.
Pavel Hlaváč

Co dělají hasiči?
V únoru proběhla výroční valná hromada, musím smutně konstatovat, kdyby nepřišli mladí,
tak se tam budeme bát. Ale mladých hasičů je hodně, tak "mládí vpřed". Koncem února se konal
hasičský bál. I letos na nás byli lidé hodní, sál byl plný a u baru všichni podávali vrcholové výkony. Tak
jsme vydělali dost peněz, a proto moc děkujeme, že jste přišli. Kapela hrála hezky a jako o život (45
minut hrála a 15 minut přestávka, a pořád dokola, to tady ještě nebylo). Vystoupení mažoretek bylo
příjemné překvapení na hasičském bále.
Mistrovství ČR v hale v Jablonci
Za kluky běžel Patrik Snášel. Určitě má na víc, čas 17,72s je pěkný, ale konkurence je tvrdá.
22. místo - to určitě není moc spokojen
A holky těm se v celku dařilo: 11. místo Aneta Píchová 18,23 s
16. místo Karolína Podlipská 18,46 s
59. místo Lenka Vaňková 20,24 s
Celkem běželo 107 závodnic z celé ČR a taky 20 závodnic z širšího reprezentačního výběru ČR.
Dne 11. 4. jsme zakoupili starší dodávku pro devět osob, máme pochopitelně radost. Proč to
kupujete když peníze nejsou, častá otázka. Máme 7 holek do 21 let, 7 holek do 15 let, 3 kluky do 15
let,10 mužů od 18 - 24 let. Pokud nechceme, aby mladí utekli do sborů okolo nás, tak se musíme
postarat, jak se dostat na závody. Sice samochvála většinou smrdí, ale tolik mladých lidí zapojených u
hasičů, nemá v okruhu 100 km nikdo. Jak je dokážeme dále motivovat, je jenom na nás.
Starosta SDH Hradec
V. Smolík

Sbor dobrovolných hasičů v Hradci Vás zve na

Soutěž v požárním útoku
KDY: 7.

5. 2017 od 12:00

KDE: na fotbalovém hřišti v Hradci
Mimo zajímavých sportovních výkonů se můžete těšit na 2 bufety
s bohatým občerstvením ( např. uzená kuřecí stehna, klobásy...).
Po skončení soutěže posezení při hudbě p. Martínka.

SPOZ společně s obcí Hradec a obcí Střelice Vás srdečně zvou na oslavu

DNE MATEK,
která se koná v sobotu 13.

května 2017

od 14:00hod

v KD Hradec
Program:

- vystoupení dětí MŠ a ZŠ Hradec
- vystoupení dětského pěveckého souboru Dudáček
K tanci a poslechu hraje kapela p. Martínka.

KS Ezop Hradec zve na premiéru divadelní hříčky

KDY: sobota 20. května 2017 od 19:00 hodin
KDE: v KD Hradec

.

Okénko ze základní a mateřské školy
Jaro začalo ukazovat svoji sílu a hradečtí pedagogové s dětmi a rodiči přiložili ruku k dílu. Rodiče
ochotně přišli pomáhat na školní zahradě i na úklidu bytu. Aktivně jsme se zúčastnili zahrádkářské
výstavy v Holýšově a s nemenším zápalem žáci obsluhovali své zákazníky na hradeckém velikonočním
jarmarku. Děkujeme za podporu, jejíž finanční výsledek byl 7,5 tisíce. Určitě jej budeme investovat do
dětí a jejich rozvoje.
Žáci přivítali prázdniny, které patří k Velikonocům. Personál školky využil pracovní den
k úpravám školní zahrady a k údržbovým pracím, základní škola zase k uspořádání pomůcek a jejich
vytřídění. Pracovní směnu jsme zakončili poradou, aby vše dále běželo podle dohodnutých pravidel.
Minulý týden proběhl zápis nových žáků do školy, budeme se na ně těšit, protože prokázali
šikovnost a pohotovost.
Zápis do mateřské školy proběhne 11. května 2017. V současnosti máme ve školce 25 dětí,
což je plný stav. Proto neotálejte, pokud o zařazení dítěte pro příští školní rok uvažujete, přijďte.
V pátek žáci u příležitosti Dne Země vyjeli za poznáním, tentokrát do Domu přírody v Klenčí pod
Čerchovem. Z programu, expozice i suvenýrů jsme byli nadšeni. Nejzdatnější část žactva si troufla
pokořit i metu na Výhledech.
Hradecké školství nakukuje směrem ke konci školního roku. S plnou silou vstupujeme do
nejdůležitějšího kvartálu, který rozhodne o tom, co bude možno zapsat po závěrečné pedagogické radě
na vysvědčení. Všem přeji, aby síly vydržely a zasloužené výsledky byly co nejlepší.
Plánujeme nejdůležitější opravy a úpravy budov a jejich okolí, kontrolou projde i zařízení škol.
Naše děti si péči rozhodně zaslouží a moc jim přejeme, aby se jim ve školce i škole opravdu líbilo. Víte,
že jsme školou otevřenou, proto jsme se rozhodli pozvat všechny příznivce na jarní
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 18. května od 10 do 17 hodin.
za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Irena Gramanová
Základní škola a Mateřská škola Hradec

pro školní rok 2017/2018

11. 5. 2017

10.00 – 14.00 hod.

v Mateřské škole v Hradci
K zápisu si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte.
Těšíme se na vás!

Myslivecký spolek HÁJ Hradec Vás zve dne

27. května 2017

od 9:00 hod

na střelnici u chatové osady Babylon na

VEŘEJNOU STŘELECKOU SOUTĚŽ
NA LOVECKÉM KOLE
Startovné 120,- Kč. Počet terčů 14
Hodnotné ceny pro vítěze a dobré občerstvení pro
všechny návštěvníky zajištěno!

Pozvánka
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