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Víte, že...


... dne 23.června 2018 se
uskuteční 2. setkání rodáků,
bývalých a současných
obyvatel Hradce? Pozvěte
s v ou rodi nu, s v é b l í zké a
přátele.

Upozornění
Obecní úřad Střelice hledá
zaměstnance na pozici
"administrativní pracovník" na
částečný úvazek. Bližší
informace každé pondělí mezi
17 - 19 hod na tel. 775 659 681.

Splatnost poplatku za psa je
31.3.. Poplatek ve výši 100,- Kč
za každého psa je možné
uhradit bezhotovostně na účet
6825361/0100 nebo v pokladně
OÚ.


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v tomto čísle
HZ shrnul uplynulý rok. Největším
úspěchem bylo získání dotace na
III. etapu kanalizace, a to ve výši
16 629 149,93 Kč od OPŽP a ve
výši 4 428 000,- Kč od Plzeňského
kraje. Další významnou
schválenou dotací byla dotace na
nákup multifunkčního vozidla na
svoz odpadů ve výši 1 892 069,74
Kč. Počátkem letošního roku
proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stroje, do léta bude stroj
dodán. Frekventované turistické
trasy získaly díky dotaci ve výši
150 083,- Kč nová odpočívadla,
která se stala oblíbenou zastávkou
pro cyklisty i pěší. Na návsi pod
penzionem došlo k dalším úpravám,
na které přispěla částkou 40 000- Kč
bývalá občanka Hradce /která si
nepřála být jmenovaná/. Za tento
příspěvek hodný obdivu jí velmi
děkujeme. Další poděkování patří
fotbalistům SK Hradec 1946, kteří
se podíleli na úpravách areálu
hřiště. Fotbalisti vymalovali šatny,
natřeli zábradlí a nový vzhled
dostala i tribuna. V základní škole
došlo k výměně starých dřevěných
oken za okna plastová, školní
družina se přestěhovala do přízemí,
kde vznikla i nová tělocvična.
V loňském roce se
událo i mnoho
kulturních akcí.
Sezónu každoročně
odstartoval obecní
bál. Tančit jsme mohli
ještě několikrát - na
hasičském nebo
pionýrském bále, na
pouťové, Václavské
nebo Kateřinské
zábavě. Mnoho
veselí a smíchu jsme
si
užili
v masopustním
průvodu. Hasiči jako
každoročně v květnu

uspořádali hasičské závody,
Pionýři se již 6. rokem zapojili do
celonárodní sbírky "Český den
proti rakovině". Prodejem kytiček
získali pro sbírku 11 701,- Kč.
Myslivci organizovali již tradiční
střeleckou soutěž na loveckém
kole. Divadelní nadšenci mohli
navštívit dvakrát vystoupení v KD /
DS Kolofantí a KS EZOP/ a
jednou navštívit Divadlo Hybernia.
Před Vánoci jsme se sešli
u rozsvěcování stromečku či na
adventním koncertě. Děti se sešly
např. na dětském karnevalu,
dětském dni a mikulášském
nadělování. Milovníci vína vyrazili
po letech do sklípku na Moravě.
Pro velký úspěch za vínem
vyrazíme i letos.
Rok 2017 byl úspěšný pro naše
hasičky, které získaly 1. místo
v ZČHL. Doufáme, že stejně
úspěšné budou i letos.
Obrovského úspěchu dosáhl loni
zápasník František Lange. Na
mistrovství ČR ve volném stylu
získal titul Mistr Č R. I jemu
přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů .
Doufám, že i letošní rok bude
pro nás ve všech směrech
úspěšný.
Pavel Hlaváč

Vlhčený toaletní papír ucpe odpad, ukázal test.
Až stovky milionů korun navíc stojí každý rok čištění a opravy kanalizace a čistíren odpadních
vod. Kromě zbytků jídla či hygienických vložek je ucpává i vlhčený toaletní papír, o němž výrobci tvrdí,
že je možné ho vhazovat do záchodové mísy. Test MF Dnes ukázal, že se skoro nerozkládá.
Přestože nese označení "splachovatelný" či "rozložitelný", ve vodě se nerozpadne. Nebo se to
podaří až po dlouhé době. Důkaz přinesl Textilní zkušební ústav v Brně, který měl za úkol otestovat u
dvanácti vzorků vlhčených toaletních papírů, jak dobře a rychle se ve vodě rozkládají.
"Žádný z testovaných vzorků se nerozložil. Některé sice měly určitou tendenci ztrácet
mechanickou pevnost nebo uvolňovat drobné části, ale přesto zůstaly i po deseti minutách míchání v
celku", shrnul výsledky Petr Nasadil, který měl laboratorní analýzy ve zkušebním ústavu na starosti.
Zatímco ústřižek klasického toaletního papíru se obvykle v destilované vodě za pár minut rozemele
na drť jemných vláken, všechny vlhčené papíry vydržely po celou dobu téměř beze změn. Některé z
nich vy vylo možné z kádinky vytáhnout a znovu použít. Není třeba příliš fantazie, abyste si představili,
jaké problémy mohou takové chuchvalce v kanalizaci napáchat. "Vlhčené papíry, ale i vatové tyčinky,
hygienické vložky, dětské či odličovací ubrousky mají tendenci ulpívat v záhybech či křížení stokové
sítě, a vytvářejí tak vysoce odolnou kompaktní masu. Ta snižuje průtok, zanáší česla, ucpává
čerpadla a vyřazuje z činnosti nejrůznější čidla měřící techniky", upozornil Oldřich Vlasák, ředitel
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Vyčíslit přesně, kolik ročně stojí zbytečné opravy a čistění
kanalizační sítě či likvidace havárií, jde jen obtížně. Předseda představenstva Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací František Barák však připomíná, že takto zvýšené provozní náklady se nutně
odrážení ve vyšší ceně stočného.
Vodohospodáři považují splachování jakýchkoliv vlhčených papírů za porušení kanalizačního
řádu, který přesně definuje, jaké látky se nesmějí dostat do stok.
Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz

Překážkový běžecký závod SEAL’S RUN TOUR 2018
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci, i Vy ostatní,
s nesmírnou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že stopy běžeckého spolku Seal´s RUN opět
můžete spatřit na nejrůznějších místech a mnohdy i jinde. Spatříte je dokonce i na místech, kde dříve
k vidění nebyly. Pokud stopy nikde nespatříte, je čas navštívit očního lékaře, neb tým Seal´s RUN
pracuje dnem i nocí na tom, aby se nesmazatelně vryl do Vašich myslí. Zejména pak pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají v jásot v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně.
Letošní rok přinese několik novinek, zlepšováků a vychytávek. Krom nových tratí a překážek jsou to i
nové druhy závodů. Naprostou novinkou je překážkový závod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení
spřežení“. V tříčlenném týmu se bude muset s krátkou, sprinterskou tratí vyrovnat každý sám, ale
zároveň budete hoblovat za celý tým. Máte-li navíc nervy z ocele, můžete poměřit síly přímo
s organizátory závodu a zesměšnit je před zraky všech ostatních účastníků a škodolibých diváků.
Taková výzva se nedá odmítnout.
Další novinkou je noční běh skrývající se pod názvem „Kasiopea“. Kdo by se nechtěl plahočit
v noci lesem, sám, přes překážky a trochu se u toho bát? Přijďte si na krátké trati vyzkoušet nástrahy
překážkového běhu, které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody. Na své si přijdou jak předškoláci, tak i
dorostenci. Délky tratí a obtížnost překážek budou úměrné věku. Přijďte unavit potomky a vypít něco
zlatavého moku. V pivovaru Bizon připravili sládkové závodní speciál „Tulení pot“. To musíte
ochutnat!
Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že budou
vykoupené slzami, krví a potem. Nee, teď přeháníme. Ale zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se
přesvědčit a dokázat sami sobě, že ve Vás dřímá bojovník, který překážkám neuhýbá. Pojďte běžet
tomu štěstíčku naproti. Odměnou Vám bude slastný pocit vítězů, neb v našem závodě neexistuje
poražených!

Šanci máte 25. – 26.5.2018 ve Stodě a 28.9.2018 v Měčíně.
Tuleň s námi a zlé pryž!
http://seals-run.cz nebo https://www.facebook.com/sealsrun/

Okénko ze základní a mateřské školy
V únoru přijela navštívit základní i mateřskou školu paní Štěpánková ze Záchranné stanice
živočichů v Plzni se sovičkou Adélkou. Tato akce obohatila naše poznatky o ptáčcích, kterým jsme se
v mateřské škole věnovali v uplynulém zimním období.
Ptáčci a další zvířátka byla motivací našich činností. Společně jsme si zahráli pohádku
O rukavičce.
Masopustní období jsme si ve školce, jako každoročně, také užili. Děti přišly v maskách a
kostýmech, které jim maminky ochotně připravily. Rej v maskách, tanečky v rytmu oblíbených písniček,
soutěže, přehlídka, vyhodnocení, sladká odměna a fotografování – to byl náš karnevalový den.
V měsíci březnu se budeme v obou budovách těšit na návštěvníky Dne otevřených dveří, který
proběhne od 8 hodin, bude možno navštívit výuku, budeme k dispozici do 17 hodin.
Osazenstvo hradeckých škol
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