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 pouť se bude letos konat v 
areálu fotbalového hřiště? Ve 
dnech 29. a 30. dubna se 
můžeme těšit na nové pouťové 
atrakce /twister, hrnečky, nová 
autíčka, kulečníkovou hru a 
další/. 

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 v polovině ledna jsme podali na 
OPŽP žádost o dotaci na III. etapu 
kanalizace. Náklady na III. etapu 
budou 31 481 769 Kč vč. DPH, z 
toho způsobilé výdaje činí 26 017 
991 Kč. Úspěšní žadatelé získají 
p o d p o r u  v e  v ý š i  6 3 , 7 5 % 
způsobilých výdajů.  Naše žádost 
byla dobře připravena a získali jsme 
maximální počet bodů pro obec 
naší velikosti. To, zda jsme byli 
úspěšní, se dozvíme v dubnu. 
V únoru jsme podali žádost na 
Plzeňském kraj i  o dotaci na 
bezdrátový rozhlas.
 Z MěÚ Stod jsme obdrželi 
přehled svozu odpadů do sběrného 
dvora ve Stodě za rok 2016. Služby 
sběrného dvora využívají hradečtí 
zdarma. To se ukázalo jako ne 
zrovna šťastné řešení, neboť toho 
začala řada občanů zneužívat. Do 
sběrného dvora tak vozili hradečtí 
občané odpady z podnikatelské 
č i n n o s t i  s v ý c h  z n á m ý c h  a 
příbuzných, kteří bydlí ve městech, 
kde za odpad musí platit. Přestože 
m á m e  p o  o b c i  r o z m í s t ě n é 
kontejnery na bioodpad, dále vozí 
někteří trávu do SD. Pokud někdo 
likvidoval pozůstalost nebo boural 
staré kolny, kam to odvezl? Ano, do 
sběrného dvora, který ho nic nestál. 
Náklady na provoz SD hradí obce 
ze svého rozpočtu. V roce 2011 
jsme hradili 100,- Kč na občana 

ročně, od roku 2016 platíme 200,- 
Kč. Protože náklady na likvidaci 
odpadů jsou obrovské, myslím, že 
částka cca 120 000,- Kč, které 
jsme za rok 2016 zaplatili, stačit 
nebude. A není divu, protože se 
najdou jedinci, kteří do SD vyvezli 
za rok několik tisíc kilogramů 
odpadu! Hradečtí občané do 
sběrného dvora za rok 2016 
vyvezli téměř stejně odpadů jako 
občané Stoda. Nyní si necháváme 
zasílat přehledy měsíčně a každý, 
k d o  b u d e  d o  S D  v y v á ž e t 
nepřiměřené množství odpadu, 
bude na toto upozorněn. Odpady 
vznikající z podnikatelské činnosti 
je možné ve SD odevzdat za 
minimální poplatky. 
 Ve spodní části této stránky 
zveřejňujeme výňatek z inventur 
ke konci roku 2015 a 2016. Díky 
zkolaudované ČOV se celá 
s t a v b a  m o h l a  p ř e s u n o u 
z nedokončeného majetku do 
staveb. Přestože k dnešnímu dni 
máme závazek na nesplaceném 
úvěru ve výši cca 8 900 000 Kč, 
majetek obce vzrostl o více než 
47 000 000 Kč. 
 Věřím, že už se s námi zima 
pomalu loučí a první březnovou 
sobotu se dočkáme příjemného 
slunečného počasí, abychom si 
společně mohli užít masopust.

Romana Roučková

Slovo místostarostky

 25. 2. Mašková Anna

 26. 2. Jarošová Helena

   4. 3. Svobodová Anna

   5. 3. Otta František

   8. 3. Jarolímová Jana

   9. 3. Remingerová Helena

 21. 3. Benischová Jaroslava

Blahopřejeme

  Upozorňujeme na platnost 
obecně závazné vyhlášky o 
n o č n í m  k l i d u  a  r e g u l a c i 
hlučných činností. Vyhláška 
zakazuje  používání sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových 
pil, křovinořezů apod. o státních 
svátcích a v neděli.

Upozornění

019 - ostatní dlouhodobþ nehmotnþ majetek        315 000,00          315 000,00    

021 - stavby  29 368 972,98     73 753 608,98    

022 - samostat. movité věci a soubory mov.v.    3 021 687,60       6 168 594,60    

028 - drobný hmotný dlouhodobý majetek    1 189 805,96       1 183 435,76    

029 - ostatní hmotný dlouhodobý majetek                         -            350 055,00    

031 - pozemky  34 697 105,61     34 625 028,84    

042 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  45 258 773,56       1 237 049,00    

132 - zboží na skladě                         -               11 813,28    

231 - běžný účet    3 434 905,58       2 973 471,80    

451 - dlouhodobé úvěry -9 555 520,00 -8 888 800,00

účet
Konečný stav     

k  31.12.2015

Konečný stav 

k 31.12.2016



Zájmová činnost Klubu seniorů v Hradci  
                    pod vedením Ireny Faitové, Hany Türkové a Miroslavy Prokopové 

Kalendář kulturních akcí v Hradci

ÚNOR
 · 25. 2.  Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje DM BAND
    

 BŘEZEN
 ·   4. 3.  Masopustní průvod 

   · 18. 3.  Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje kapela SUPERBAND
   

 Scházíme se k přátelskému posezení pravidelně každých 14 dní v hospůdce Ve mlejně. 
22. března 2017 to bude již 12 let, co oslavíme naše přátelské schůzky. Průměrný věk účastníků je 
70 let.  Naše činnost je různorodá. Účastníme se akcí v obci i mimo obec, včetně divadla, plesů. 
Naší nejoblíbenější písničkou je skladba Marcela Zmožka Panenka z kouta, na kterou rádi tančíme. 
Velké oblibě se těší přednášky na nejrůznější téma např. alternativní medicína. Zajímavá byla bylinná 
léčba, která se uskutečnila 8. ledna 2016. Na každé setkání pravidelně připravujeme vsuvku - co nás 
zajímá, např. životní styl - poradna babi Květy a další. Náměty získáváme z různých časopisů.
 Dále připravujeme prodej levného zboží, a to nejméně 2x - 3x za rok z prodejny Jája 
z Holýšova. 11. května 2016 jsme jeli na zájezd do Konstantinových Lázní do wellness centra. Při 
zpáteční cestě jsme se stavěli na prohlídce kláštera v Kladrubech, měli jsme zde zajištěný i společný 
oběd. V měsíci červnu před prázdninami máme pravidelné grilování včetně programu - sedáváme 
v krásném prostředí mlýna venku obklopeni slunečníky.
 Po prázdninách jsme měli 15. září prezentaci a prodej kosmetických výrobků od firmy 
Oriflame. Koncem září jsme jeli opět na výlet, a to do nedalekých Nebílov na Slavnosti jablek. Kdo měl 
zájem, mohl navštívit i krásný zámek v Nebílovech. Dne 13. října jsme měli zajímavou přednášku 
Informovaný senior - "Dědické právo" a "První pomoc". Přednášky se zúčastnil i pan starosta Pavel 
Hlaváč. V prosinci jsme organizovali prohlídku betlémů v Domě dějin v Holýšově, poté jsme poseděli 
v restauraci.
 Klub seniorů úzce spolupracuje se SPOZ, který navštěvuje seniory při životních jubileích v 70, 
75 a 80 letech a pak již každý rok. Srdečně osobně popřejí, popovídají a předají balíček od OÚ v 
Hradci včetně písemného blahopřání. Seniory navštěvuje za SPOZ pan ing. Václav Hájek a paní 
Dana Heřmanová, která vede kroniku Sboru. Ing. Hájek zajišťuje fotodokumentaci na všech akcích 
Klubu.
 Dne 20. prosince se od 14 hodin uskutečnilo tradiční slavnostní vánoční posezení včetně 
bohatého občerstvení za aktivity OÚ, Klubu a SPOZ v Hradci. Doprovodný program zajišťovala MŠ a 
ZŠ v Hradci. O hudební doprovod se postaral pan Toman.   Vánočního posezení se účastnili vážení 
hosté - pan starosta Pavel Hlaváč, kronikářka obce paní Věra Kaiserová, přivítali jsme i pana Václava 
Němečka, předsedu Klubu seniorů ČSSD Plzeňského kraje. Atmosféra byla velmi srdečná a všichni 
se dobře bavili. A to je cílem našeho společného setkávání. 

Za Klub seniorů I. Faitová



Okénko ze základní a mateřské školy

 Běh času určoval sled událostí ve škole. Přivítali jsme nový rok a směřovali k pololetnímu 
mezníku. S tím souvisí i návštěva domácích žáků a jejich přezkoušení. Toho jsme využili i k naplňování 
celoročního projektu Cesta kolem světa, kdy paní Stibůrková vypravovala o svých zážitcích z Anglie, 
Irska a Ameriky. Děti měly často velmi zvídavé otázky.
 V pololetním hodnocení většina žáků 
uspěla se ctí, co se úplně nepodařilo, na tom 
budeme usilovně pracovat v druhém pololetí. Je 
pravda, že předávání vysvědčení slavnostně 
proběhlo jen v malé třídě, protože velkou třídu 
porazila onemocnění, a tak v mnoha případech 
výsledky pololetní práce přebírali rodiče žáků. 
V červnu si vše určitě vynahradíme. 
 Od druhého pololetí přešel Jakub Slánek 
do školy ve Stodě. Přejeme mu hodně úspěchů, 
ať se mu daří i v budoucnosti. Doufáme, že v naší 
škole dostal správný základ, na kterém může ve 
svém životě budovat. 
 Počátek roku je spojen i s velkým rancem 
vědomostních a dovednostních soutěží. 
Seznámili jsme se se zadáním Matematické 
olympiády, čtvrťáci a páťáci řešili úkoly Pythágoriády. Podle názvu lze odvodit matematické zaměření 
soutěže. Patnáct zajímavých úkolů s nejednou zápletkou bylo potřeba vyřešit v pouhých šedesáti 
minutách. Do okresního kola postoupila Kristýna Stibůrková a další v pořadí se shodným výsledkem byli  
Adam Maslen a Jakub Hosnedl.
 V krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek nás budou s písničkami vlastního 
výběru reprezentovat Kristýna Konopíková a Anežka Korcová. Budeme držet palce.
 V pátek 10. února jsme měli recitační sváteční hodinu. Všichni přítomní se zapojili do 
urputného klání. Jeden výkon střídal druhý. Porota měla velmi složitou úlohu, proto nezbylo než ocenit 
opravdu všechny. Přesto počet vítězů byl omezen počtem postupujících do dalšího (okresního) kola. 
 Absolutním vítězem 0. kategorie se stal Václav Felix, tato kategorie končí ve školním kole. 
Kategorie 2.-3. tříd bude v okresním kole zastoupena vítězi Anetou Píšovou a Michaelou Křížovou, 
kategorii 4. a 5. tříd zastoupí Radek Kočí a Kristýna Konopíková. Doufáme, že tvrdá práce bude 
v okresním kole patřičně oceněna.
 V mateřské škole máme 3 nové žáčky, všichni jsou moc šikovní a zapojují se do všeho 
školkového dění.  
 Co nás čeká v nejbližší době? Společné slavení Masopustu, návštěva předškoláků 
v základní škole a pomaličku budeme pokukovat po Velikonocích a lákat jaro. Oproti původním 
záměrům neuskutečníme školní ples. Snad někdy v budoucnu.
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Pozvánka

Nabídka práce

Kovovýroba Ostromeč -  Jaroslav Šindelář 
   přijme svářeče/zámečníky.
Možno na HPP i brigádně. Čistá mzda 15 - 25 000,- Kč.
Pro více informací volejte 605 109 364.

Je nutný obchvat  Stoda?
 Přes Stod vede frekventovaná silnice č. 26. Přejít přes ni na druhou stranu nebo vjet na ni 
z parkoviště na náměstí či postranních ulic bývá v některých dnech opravdu problém. Co o provozu 
na této komunikaci říká statistika za leden 2017? Po silnici č. 26 projelo v lednu celkem 247 574 
vozidel, z toho bylo 27 730 velkých. Nutno upozornit, že 4 dny měření nefungovalo, 
takže naměřené údaje jsou bez těchto dnů.  Při průjezdu Stodem 32,5% vozidel překročilo 
povolenou rychlost 50 km/h. Největší provoz byl zaznamenán v pátek 27. ledna, kdy bylo 
napočítáno 12 438 aut. 

Zdroj: Stodské listy
http://mks.mestostod.cz/assets/File.ashx?id_org=100972&id_dokumenty=2013 
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