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Vážení spoluobčané,
 o uplynulém víkendu proběhl již 
7. obecní bál obcí Hradec, Lisov a 
Střelice, který odstartoval letošní 
bálovou sezonu. I tentokrát byl sál 
ku l turního domu zaplněn do 
posledního místa. K příjemné 
atmosféře napomohlo vystoupení  
tanečního dua Ingrid a Leandro, 
které předvedlo latinskoamerické 
tance.  Návštěvníky potěšila bohatá 
tombola o 330 vedlejších cenách a 
23 hlavních cenách. Poděkování 
patří skvělé obsluze baru, o kterou 
se postaraly děvčata z SDH 
Hradec. Přípravy na bál byly letos 
hektické, neboť 6. ledna praskla na 
sále vodárna a voda částečně 
kulturní dům zatopila. I část parket 
byla pod vodou, a proto jsme se 
obávali, zda nedošlo k jejich 
nenávratnému poškození. Naštěstí 
se tak nestalo a bude stačit 
povrchová úprava parket.
 Díky příznivému počasí může od 
začátku roku pokračovat stavba 
kanalizace. Stejně jako v I. a II. 

etapě stavba není úplně bez 
problémů. I zde zhotovitele trápí 
skála nebo sítě položené v rozporu 
s dostupnou dokumentací. U stoky 
ke kostelu je problém jednak 
s dešťovou kanalizací, která se 
bude muset částečně přeložit,  a  
jednak s křížením plynového 
potrubí. Poměrně teplé počasí 
stavbě přeje, ale stavbu doprovází 
bahno a nepříjemnosti s ním 
spojené. Je pravdou, že v suchých 
l e t n í c h  d n e c h  b y  s t a v b u 
doprovázela zvýšená prašnost. 
Velice si vážíme  shovívavosti a 
tolerantnosti občanů bydlících 
v blízkosti stavby, se stížnostmi se 
na náš obrátilo minimum občanů.
 Začátkem února nás čeká 
d i v a d e l n í  p ř e d s t a v e n í 
DS Kolofantí. Ochotníci z Kolovče 
se představí s hořkou komedií 
Urologie. O týden později nás čeká 
masopust, v polovině měsíce bál 
SDH. V příštím čísle HZ se 
ohlédneme za rokem 2017.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  Poplatek za psa ve výši 
100,- Kč za každého psa je 
možné uhradit na účet č. 
6825361/0100, VS = č. p.

   Stočné ve výši 1 124,- Kč za 
osobu/rok je možné uhradit 
pouze bezhotovostně na účet 
č .  1 1 5 - 1 0 1 3 7 9 0 2 3 7 / 0 1 0 0 , 
VS = č. p. 

Upozornění

 29. 1. Josef Uzel

   4. 2. Mašek Jiří

 13. 2. Kovář Vladimír

 14. 2. Plass Karel

 14. 2. Tomíček Václav

 16. 2. Langmajerová Edeltraud

Blahopřejeme

    .....k 31.12.2017 měla obec 
na běžných účtech zůstatek ve 
výši 8 287 211,33 Kč? Zůstatek 
ú v ě r u  k  3 1 . 1 2 . 2 0 1 7  b y l 
8 222 080,- Kč.  

Víte, že...



 Poděkování sponzorům za ceny do tomboly na obecním bále:
 Hlavní ceny: benzinová sekačka, křovinořez, motorová pila, vrtací kladivo, retro gramorádio, 
10l Pilsner Urquell, příklepová vrtačka, plastová popelnice, 2x sklo Riedel, divoké prase, campingový 
vařič, sada talířů, 2x flexa, poukázka v hodnotě 1000 Kč, rychlovarná konvice Concept, sada 
šroubováků, pressovač Crups, Scotch Whisky 1923, 3x židle

 Hlavní sponzoři: PORR a. s., Ing. Vondraš – vodohospodářské stavby, Kovovýroba Šindelář, 
Milan Lamina Puclice, Ivan Křížek Holýšov, Niehoff nábytek, MS Háj Hradec, EKO-SEPAR, J. Plecitý 
– Kuchyně Holýšov, T. Kopecký – Tesařství, UW Bohemia s.r.o., Obec Hradec, Obec Lisov, Obec 
Střelice

 Další sponzoři: Ing. Samek – projektování staveb, Květiny Boříková Stod, J. Koláček ml., 
Kadeřnictví Veronika Poláková, Elektro Cmunt Stod, Pionýr Hradec, Pekařství Kotačka Staňkov, 
Sekáč Jája Holýšov, Zahradnictví Mlatečka Stod, Kavárna Ve Vile, Agricos Stod, Zemědělský 
podnikatel P. Cibulka Střelice, SK Hradec 1946, Jarmila Kolářová JK Fashion, Enerfin plus s.r.o., 
Studio Visage Plzeň, manželé Wlachovi 

Kalendář kulturních akcí v Hradci

 Únor 2018
   ·     3. 2.  Divadelní spolek Kolofantí v KD Hradec, představí hořkou komedii Urologie

 ·   10. 2.  Masopust  
   ·   17. 2.  Bál SDH Hradec v KD Hradec od 20:00 hod.

 ·   25. 2.  Dětský karneval v KD Hradec od 14:00 hod.

Březen 2018
   ·   17. 3.  Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod.



Okénko ze základní a mateřské školy

 Vánoce jsou za námi, v mateřské škole jsme si je naposledy 
připomněli oslavou Tří králů.

 V minulých lednových dnech jsme měli několik akcí.
 Jeli jsme do vědecko-technického centra Techmánia v Plzni. 
Hrátky s vodou, pobyt v nakloněné místnosti, hry v areálu hradu, 
bagrování písku, různé hlavolamy, skládačky a hříčky, možnost 
moderování počasí – to vše nám všem zpříjemnilo tento celodenní 
výlet. Jelikož se tato akce dětem velice líbila, doporučujeme  
rod ičům s  dě tm i  to to  i n te rak t i vn í  cen t rum navš t í v i t 
(  247 585 ). www.techmaniaplzen.cz, tel. 737

 V základní škole jsme zhlédli ekologickou hudební pohádku 
O prasátku Arturovi.
Jak rozesmát děti věděl Klaun Ála se svým plyšovým psíkem Pájou, 
kteří rozhýbali děti v mnoha pohybových aktivitách na cestě do 
pohádek, a to za pomoci skladeb klasických autorů „vážné“ hudby.
 Letošní zima nám dosud neumožnila užít si zimních 
radovánek. Proto když napadl sníh, přišly konečně na řadu boby, 
lopaty, stavěli jsme sněhuláky, vyšlapávali jsme medvědí stopy.
 Nezapomínáme ani na zvířátka, pravidelně jim nosíme do lesa suchý chléb, jablka, mrkve, dýni. 
Ptáčkům doplňujeme krmítka, vyrábíme lojové koule se semínky, zavěšujeme je na různá místa na 
školní zahradě.

 Základní škola prožila moc pěkné předvánoční dny – vždyť jsme se s mnohými z vás potkávali. 
Zpívali jsme seniorům, připravili jsme besídku pro rodiče, navštívili jsme předvánoční Plzeň. 
 Přesto jsme nezapomínali ani na vzdělávání. Leden je ve škole jednoznačně zaměřen 
k ukončení pololetí a k uzavírání známek ze všech předmětů. Prvňáčci se mohou pochlubit čtením i 
psaním, udělali velký krok k samostatnosti v práci. Naše děti jsou opravdu velmi šikovné, proto se 
hodnocení vůbec nemusí obávat. 
 Ála i Pája navštívili i školu a obdarovali děti různými dárečky na téma třídění odpadu. Víme, že 
třídit není zbytečné.
 Stejně jako vloni jsme uspořádali pěveckou soutěž a budeme reprezentovat školu a obec
 v krajském kole. Připravujeme se i na recitační soutěž, její okresní kolo proběhne ale až v březnu. 
 Příděl sněhu napomohl ke stavění sněhuláků. Vždyť se na ty naše fešáky přijďte podívat. 
Nezapomněli jsme si ani povídat o nebezpečí, které právě se zimními radovánkami souvisí. 

 Příště už budeme zaslouženě odpočívat na jarních prázdninách, které u nás začínají 19. února.
  Osazenstvo hradeckých škol
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Termíny svozů směsného komunálního odpadu na rok 2018

leden 1 8 15 22 29 8 22 1 8 15 22 29 29

únor 5 12 19 26 5 19 5 12 19 26 26

březen 5 12 19 26 5 19 5 12 19 26 26

duben 2 9 16 23 30 2 16 30 2 9 16 23 30 30

květen 7 14 21 28 14 28 14 28 28

červen 2 9 16 23 30 11 25 11 25 25

červenec 2 9 16 23 30 9 23 9 23 30

srpen 6 13 20 27 6 20 6 20 27

září 3 10 17 24 3 17 3 17 24

říjen 1 8 15 22 29 1 15 29 1 8 15 22 29 29

listopad 5 12 19 26 12 26 5 12 19 26 26

prosinec 3 10 17 24 31 10 24 3 10 17 24 31 31

STANDARD
1x týdně                         

(říjen - duben)

1x za 14 dní                
(květen - září)

1x za měsíc  
poslední pondělí          

v měsíci

Měsíc 1x týdně 1x za 14 dní            
sudý týden
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