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 v sobotu 24.9.2016 máte 
poslední možnost shlédnout 
v ý s t a v u  " H r a d e c  o d 
s t ř e d o v ě k é h o  h r a d i š t ě 
k současnosti"? Výstava bude 
otevřena od 14:00 hod do 15:00 
hod na obecním úřadě. Můžete 
zde zakoupit i knihu o historii 
Hradce.

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 první polovina měsíce nám 
ukázala, jak má vypadat správné 
léto. Věřím, že i v nadcházejícím 
čase si užijeme babího léta. Jsem 
rád, že i oslava výročí obce 2. září 
proběhla za příznivého počasí. Akce 
se setkala s obrovským zájmem, 
o  č e m ž  s v ě d č í  t é m ě ř  6 0 0 
návštěvníků.   Oslavy budou 
v prosinci zakončeny Silvestrem 
v kulturním domě. Občané ještě mají 
možnost navštívit 24. září naši 
výstavu k historii obce.  Děkuji 
v š e m ,  k t e ř í  n á m  p o m á h a l i 
s náročnou přípravou celých oslav. 
O knihu je stále velký zájem a je 

možné ji zakoupit buď na výstavě 
nebo v kanceláři OÚ, stejně tak 
hrnečky s čokoládou a pohlednice. 
 8. září proběhl v ZŠ a MŠ den 
o t e v ř e n ý c h  d v e ř í ,  k d e  s i 
návštěvníci mohli prohlédnout 
interiéry a vybavení obou budov. 
Budovy si podrobně prohlédli 
i zastupitelé. Na dalším jednání ZO 
se pak bude projednávat plán 
nutných oprav na příští rok. 
 Od 1. října bude přidělen nový 
byt - bývalá hasičárna. V souladu 
s pravidly dotace bude uzavřena 
smlouva s maminkou z azylového 
domu.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

 

 

   7. 10. Jaroslava Plassová

 12. 10. Elfrída Vodičková

Blahopřejeme

Vzhledem ke končícímu volebnímu období 
děkujeme členům Rady Plzeňského kraje 

Mgr. Zdeňku Honzovi, Ing. Václavu Šteklovi a Ivu Grünerovi
 

za dlouhodobou spolupráci, podporu a metodickou pomoc při 
zajišťování dotací pro naši obec.

Velký dík patří také paní senátorce Dagmar Terelmešové. 
Naši obec několikrát navštívila, vždy se zajímala o problémy 

malých obcí a nabídla pomocnou ruku.
     Zastupitelé obce Hradec

Upozornění
 Klub seniorů v Hradci připomíná účastníkům zájezdu na 

slavnosti jablek do Nebílov, že odjezd je v neděli 25.9.2016 v 11:00 
hod od prodejny COOP v Hradci.

 Opětovně žádáme o dodržování víkendového klidu alespoň 
od sobotního podvečera. Tolerujme, prosím, že naši sousedé 
chtějí odpočívat, posedět s rodinou či přáteli v klidu venku. Je 
nepříjemné, když pak soused seká, vrtá, hobluje nebo dělá hluk 
jiným elektrickým nástrojem. 

 Apelujeme na majitele psů, aby si při venčení svých mazlíčků, 
uklízeli psí exkrementy. Mějte na paměti, že nikomu není příjemné 
pravidelně nacházet psí exkrementy před vrátky svého domu!

 OZNÁMENÍ o konání a místě 
konání voleb do zastupitelstev 
krajů

  Volby do zastupitelstev krajů a 
1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky se uskuteční: dne 7.10. 
2016 od 14.00 hod. do 22.00 
hodin a dne 8.10. 2016 od 8.00 
hod. do 14.00 hod

  Místem konání voleb - volební 
okrsek č.1 – budova OÚ čp. 45
 v přízemí, zasedací místnost.

 V případě konání ll. kola voleb 
do Senátu se tyto uskuteční dne 
14.10. 2016 od 14.00 hod. do 22. 
hod. a dne 15.10. 2016 od 8.00 
hod. do 14.00 hodin.

Volby



 Očistec zvaný Beskydská sedmička. Dne 2.- 3.září se pravidelně koná extrémní běžecký 
závod  v horském ultramaratonu dvojic z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm. Slovo extrémní zde 
není náhodou, neboť na trase musí závodníci překonat všech 7 největších Beskydských vrcholů.
 Délka trati je 95 kilometrů pro kategorii sport a 86,5 kilometru pro kategorii hobby. Převýšení je 
celkem přes 5400 metrů a limit pro dokončení závodu je 29 hodin. Na start  se přihlásilo 2893 
závodníků, z toho dokončilo 2029. 
 Závod jsem běžel se svým kamarádem, spolupracovníkem a trenérem v jedné osobě Jardou 
Matoušem z Litic. Náš tým jsme nazvali, jak se sluší a patří do hor "Utržená lavina". Start je na 
Třineckém náměstí a vybíhá se v deset večer za doprovodu legendárního pilota dakarské Tatry Karla 
Lopraise. V průběhu závodu je několik čipových kontrol, hlídek a občerstvovacích stanic. 
Z bezpečnostních důvodů musejí mít závodníci také povinnou výbavu, která je namátkově 
kontrolována. 
 S Beskydskými kopci jsme se prali statečně a ještě několik kilometrů před cílem jsme se drželi 
kolem 22. místa. Nakonec jsme závod zdárně dokončili a po úpravě všech časů jsme skončili celkově 
na 35 místě ve své kategorii. Do cíle ve Frenštátu jsme dorazili ve třičtvrtě na sedm večer, již notně 
unavení a psychicky vyčerpaní, ale šťastní. Za bouřlivého fandění  zaplněného náměstí jsme si mohli 
vychutnat úžasnou atmosféru a radost z dokončení takto náročného závodu. Již teď se těšíme  na 
další účast v některém z dalších ročníků této adrenalinové výzvy . 
 A na závěr poděkování všem, co nám drželi palce, hlavně našim manželkám a dětem za 
skvělou podporu a závodní servis. :

 Běhu zdar Martin Souček

Běžecký úspěch hradeckého občana



Letní tábor Zhořec u Manětína

  Jako každý rok se naše Pionýrská skupina Hradec vydala na letní tábor, tentokrát do Zhořce 
u Manětína. Tábor se konal od 7. do 20. srpna, odjelo s námi 103 dětí z Hradce, Stoda a blízkého okolí a 
21 dospělých. 
 Nechali jsme se inspirovat sci-fi filmem " HVĚZDNÁ BRÁNA " a jako taková umožnila týmům 
cestovat a objevovat nové planety. V průběhu tábora měli všichni možnost prokázat svoji odvahu, 
bystrost, spolupráci, ochotu pomoci druhým a přátelské chování. 
 První den byly děti rozděleny do osmi týmů - Alfa, Bravo, Charlie,  Delta , Echo, Foxtrot, Siera , 
Whiskey a v deseti etapách /každý den jedna/  prokázat bojovnost a týmovou spolupráci - např. výroba 
úkrytu, vlajky a luku, dobytí planety Relé, zaútočení na planetu Zemi/neboli Anubisův hněv/, ztracené 
věci Antiků, návštěva planety Abydos a další. Během her si děti zopakovaly morseovku a další indicie, 
které je  vždy  zavedly nebo nezavedly do cíle. Umístění v jednotlivých etapách se bodovalo a až 
poslední etapa určila vítěze, byl jím osmý tým Whiskey - kapinán Lukáš. Odpoledne i večer byly různé 
soutěže, vycházky - na zámek do Nečtin, sportovní turnaje mezi oddíly, divadlo, které nacvičil sedmý 
oddíl a  nechyběl  ani bobřík odvahy.  Na  celodenní výlet se jelo do Karlových Varů , kde jsme navštívili 
bazén a kolonádu, kde si děti nakoupily pamlsky a dárky pro své blízké. 
 Poděkování patří městu Stod za finanční příspěvek na náš dětský tábor. 
 Fotografie z letního tábora lze shlédnout na stránkách
  http://pionyr-hradec.rajce.idnes.cz/LT_Zhorec_2016/

Za PS Hradec 
Danuše Heřmanová
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 Čištění komínů a kotlů na tuhá paliva, výběr sazí, opravy komínů a výstavba nových komínů, 
vložkování komínů, frézování, odstranění dehtových nánosů a kolaudace. Frézování komínů vlastní 
komínovou frézou. Výchozí revize ke kolaudaci. Prohlídky vlastní kamerou.

  Jiří Suchý  - tel.: 722 506 178
     - čistění komínů - 200,- Kč
     - revize komínů - 300,- Kč
 

Zájemci se mohou hlásit na OÚ, při více objednávkách nebude účtováno dopravné

Nabídka kominických služeb

Kapelu ABBA STARS si v Hradci užili nejen dospělí, ale i děti 
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