9/2018
září

Obsah


Slovo starosty



30 let TZ Lomíček



MŠ a ZŠ Hradec



Pozvánky

Blahopřejeme


29. 7. Toman Václav



13. 8. Vlachová Růžena



16. 8. Sládek Zdeněk



22. 8. Švecová Miloslava



4. 9. Smolík Václav



5. 9. Hájek Václav



13. 9. Hofmanová Milada



27. 9. Povová Jiřina

Víte, že...


novelou zákona o ochraně
ovzduší platnou od 1. 9. 2018
byla prodloužena lhůta pro
provádění kontroly
technického stavu kotlů pro
stacionární zdroje na pevná
paliva o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 30
kW včetně, které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění,
a to na 1x za 3 roky?

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás se dotazovali, proč
nevyšel v době prázdnin Hradecký
z p r a v o d a j . B y l o t o
z důvodu dovolených a zvýšeného
pracovního vytížení při
dokončování stavby III. etapy
kanalizace a začátek prací na
obytné zóně.
Nejdříve bych rád poděkoval
všem, kteří pomáhali s organizací
setkání rodáků, které se konalo
23. června. Pro Hradec byl tento
náročný, neboť se současně konalo
Setkání dětských světů, které
pořádal Plzeňský kraj. Myslím, že
pro naši obec to byla obrovská
reklama. Plzeňský kraj po skončení
akce poděkoval za velmi dobře
připravené zázemí a za pomoc při
organizaci tak náročné akce.
V červnu nám byl předán kolový
nakladač, 5 ks velkoobjemových
kontejnerů a 6 ks plastových
kontejnerů na tříděný odpad v rámci
projektu "Systém separace odpadů
v obci Hradec".
V době prázdnin proběhla v
základní škole rekonstrukce
sociálního zařízení, rozvodů vody a
odpadů. Budova ZŠ byla připojena
ke splaškové kanalizaci. Na budově
MŠ byla opravena fasáda.
Po stavbě III. etapy kanalizace
byly opraveny místní komunikace.
Z dotace byla opravena část
komunikací, kde probíhal výkop.
Zbytek financovala obec ze svého
rozpočtu. Podíl obce na opravě
silnic činil více než 3 miliony Kč.
Mnozí se ptají, proč nebyla
opravena celá cesta kolem kostela.
Zde neprobíhala stavba kanalizace,

to znamená, že celou opravu musí
financovat obec. Vzhledem k
zatížení rozpočtu obce kanalizací,
nemohla být cesta opravena. Na
Vyšehradě došlo na jednom místě
k propadu nové silnice. Toto bylo
obratem reklamováno a firma
provede opravu v nejbližších
dnech. Vzhledem k celoplošným
opravám silnic bylo v některých
úsecích nutné upravit terén.
Ve l m i s i v á ž í m p o m o c i
spoluobčanů, kteří bez váhání
přiložili ruku k dílu a terén si před
svým domem upravili. Není
v možnostech obce (personálních
ani finančních) upravit terén v
celém rozsahu najednou. Je s
podivem, že místa, kde již byl
terén upravený a osetý, někteří
spoluobčané využili bezohledně k
parkování a upravený terén ihned
rozjezdili.
Do konce roku by měla být
podepsána smlouva
o bezplatném převodu kostela
sv. Jiří do vlastnictví obce.
Společně s kostelem převede
Biskupství plzeňské na obec
pozemky u lomu.
V průběhu září začal prodej
stavebních parcel za mateřskou
školou, v říjnu začne stavba sítí a
komunikací.
S koncem volebního období
bych rád poděkoval všem členům
zastupitelstva obce za práci,
kterou vykonali pro Hradec.
Poděkování patří i členům výborů
a komisí, členům SPOZ a vedení
Klubu seniorů.
Pavel Hlaváč

Upozornění
Oznámení
o době a místě konání komunálních voleb do
zastupitelstva obce Hradec. Volby proběhnou ve dnech
5. a 6. října 2018.
 v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod.
volební okrsek č. 1: Hradec čp. 45 - zasedací místnost budovy OÚ

30 let táborové základny Lomíček
Krásné slunečné počasí přilákalo malé i velké do „Lomíčku“ na oslavu 30. výročí založení
táborové základny. Program byl velice bohatý, po celé odpoledne hrála country kapela z Holýšova. Pro
děti byla připravena „opičí dráha“, kde musely předvést své dovednosti, zručnost použily při navlékání
korálků a zhotovení si náramku, výtvarné umění při malování na sádrové odlitky a úplně nejvíc se
vyřádily v zorbingových koulích a skákání v hradu.
Za svoji účast každý dostal malou sladkou odměnu a
nafouknutý balónek. Během odpoledne byla beseda
s pracovníkem ZOO v Plzni, který přivezl s sebou
velkého mluvícího papouška a několik hadů.
Zpestřením pro všechny byla ukázka a výcvik psů
z kynologického klubu ze Stoda. Ve večerních
hodinách hrála kapela Superband, následovalo
vystoupení VK Avalon s ohnivou show. Na počest
oslav byla zapálena slavnostní vatra a nechyběl ani
krásný ohňostroj. Účast byla veliká, děkujeme a
budeme se těšit při dalších akcích, které plánujeme.
Něco z historie základny.
Naše základna „Lomíček“ se nachází v prostorách bývalého zařízení národního podniku Silnice,
který ukončil svoji těžbu kamene v roce 1984. Za podpory tehdejšího předsedy MNV ing. Hájka, České
televize-pořadu aktuality se nám podařilo dne 1. 1. 1988 budovu získat do osobního vlastnictví.
V prvním roce se do zcela zdemolované budovy připojila elektřina, kuchyň se zařídila na místě,
kde původně byly umývárny. Za pomoci místních hasičů se prohloubila a vyčistila studna. Ve spolupráci
s VÚ Stod, SDH Hradec, učitelů ZŠ ve Stodě, JZD Touškov, bývalé Cihelny a Jitony ve Stodě se
postavilo prvních šest chatek, o rok později dalších pět. Byly provedeny terénní úpravy a vybudováno
hřiště, provizorní umývárny a suché WC. V roce 1989 proběhl první táborový běh. Celých třicet let se
základna modernizovala, je zde postaveno 22 chatek, k jídelně venkovní pergola, buňka, která slouží
pro tábory jako sklad potravin, krásné funkční antukové hřiště. Do chatek se nakoupil nový nábytek,
zpevnila podlaha a položilo se nové lino. Letos jsme nechali vyhloubit vrt, na podzim se připojíme na
místní kanalizaci a příští rok vylepšíme sociální zařízení.
Krásné prostředí láká každým rokem pionýrské skupiny, spolky a sdružení dětí k letnímu pobytu.
Mimo sezónu je táborová základna využívána dětmi z naší Pionýrské základny k zájmové činnosti,
Za třicet let mnoho lidí pomohlo, patří jim velké poděkování. Nemohu zapomenout ani na naše
vedoucí a instruktory, kterých se za tu dobu vystřídalo hodně. Všichni pracovali zadarmo.
Ve vzpomínkách nemůžu zapomenout na našeho dlouholetého člena a kamaráda Pepu Baxu.
Miloval a budoval naší základnu od základního kamene. Byl to pracovitý člověk, a proto mu pamětní
deska na naší základně právem patří.
Na závěr bych chtěla popřát naší táborové základně do dalších let mnoho takových lidí, kteří
práci s dětmi milují a věnují jí svůj volný čas.
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Danuše Heřmanová

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Prázdniny jsou za námi, nový školní rok před námi.
Prázdniny jsou za námi a my jsme se opět ve zdraví sešli v naší základní a mateřské škole.
Někomu utekly prázdniny rychle, jiný se nemohl dočkat školy a kamarádů. Každý z nás je plný
očekávání, co nám asi nový školní rok přinese. První výrazná změna se týká základní školy, která
během prázdnin prošla rekonstrukcí. Bylo zcela zrenovováno sociální zařízení, udělány rozvody teplé
vody do všech tříd a umýváren, proběhlo napojení na kanalizaci. Velké poděkování patří obecnímu
úřadu za zvelebení základní školy, prostředí je nyní velmi útulné, příjemné a prosvětlené. Nejvíce tuto
změnu oceňovaly děti při prvním vstupu do
budovy po prázdninách.
Mateřská škola pro změnu dostala „nový
kabát“ - během prázdnin došlo na budově
mateřské školy k velké změně, probíhaly
stavební úpravy. Z tohoto důvodu byl provoz
školní zahrady během prázdninových měsíců
uzavřen. Firma p. Libora Ibeheje odvedla
pěknou práci, za kterou jí patří poděkování.
Schodiště a sklad byly vymalovány, tady zase
zapracoval pan Martin Plas, který škole i školce
vychází vstříc vždy, když jej potřebujeme.
Léto pomalu končí a děti i zaměstnanci
mateřské školy se po prázdninách sešli opět v
plném počtu, kapacita školky je naplněna. Se
začátkem školního roku přišly i nové děti a jejich
adaptace proběhla bez problémů.
V základní škole jsme se všichni sešli 3. září. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si nové
prostředí. Paní ředitelka přivítala děti s rodiči a slovo dostal také pan starosta, který nás už tradičně
přichází první školní den povzbudit, přivítat nováčky a popřát všem úspěšný školní rok.
V letošním roce máme čtyři prvňáčky a novou paní učitelku. I do druhé třídy nám nastoupil nový
žák. V letošním školním roce nabízíme dětem několik kroužků – pohybové hry, přírodovědný kroužek,
hudební kroužek a výuku ruského a německého jazyka, po domluvě s rodiči uvažujeme o keramickém
kroužku a kroužku vaření. Otevření kroužků se bude odvíjet od zájmu dětí. Jsme připraveni i vyhovět
zájmu ostatních dětí z obce.
Naším dlouhodobým cílem je být otevřená škola rodičům a veřejnosti. Budeme využívat
respektující styl založený na individuální volbě a aktivní účasti dětí a rodičů na chodu ZŠ a MŠ. Chceme
učit děti vnímat svět kolem sebe s
otevřenýma očima, nabízet dostatek
podnětů k aktivnímu postoji ke
vzdělávání, rozvoj úcty k sobě
samému, hodnotám. Společně s
dětmi chceme být zapojeni do života
třídy, obce, chceme podporovat jejich
přirozenou zvídavost a zájem o dění
kolem sebe. Chceme společným
prožíváním aktivit upevňovat u dětí
p o c i t s o u n á l e ž i t o s t i , p o h o d y,
přátelství, jistoty a bezpečí. A protože
naší součástí je základní i mateřská
škola, tak naší prioritou je podnikat
společné akce a spolupracovat při
návaznosti vzdělávání našich dětí.
Kolektiv dětí a zaměstnanců
základní a mateřské školy

ZŠ a MŠ výlet DDM ve Stodě.
12. září se děti ze základní školy a předškoláci z mateřské školy vydali společně na výlet
do Domova dětí a mládeže ve Stodě.
Čekalo je tvoření v keramické dílně. Již
před časem děti začaly pracovat na
betlému z keramiky a naším cílem je v
díle pokračovat. Děti dostaly na výběr,
zda chtějí tvořit postavy nebo zvířátka.
Starší děti většinou volily postavu,
mladší zvířátka. Mohly uplatnit svou
fantazii a představivost. Všechny děti
tvořily s nadšením a výsledky jsou
opravdu nádherné. Vždyť budete moci
sami posoudit na některé
z předvánočních akcí.
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