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Blahopřejeme
4. 2. Mašek Jiří
 13. 2. Kovář Vladimír
 14. 2. Plass Karel
 16. 2. Langmajerová Edelfraud


Víte, že...


zůstatek na běžných účtech
obce k 31.12.2016 činil
2 973 471,80 Kč?

Upozornění
poplatek za stočné ve výši
977,- Kč za osobu/rok je splatný
do 15. 3. Úhrady provádějte na
účet č. 115-1013790237/0100,
VS = č.p. K poplatku jsou
povinné osoby, které kanalizaci
využívají /tzn. nerozhoduje
trvalý pobyt/. Změny v počtu
osob na domácnost oproti
roku 2016 hlaste na OÚ.

poplatek za využití systému
pro nakládání s odpady je
splatný do 31. 3. Poplatek se
týká podnikajících fyzických a
právnických osob. Smlouvu
s obcí je možné podepsat na OÚ.

poplatek za psa je splatný do
31. 3. a činí 100,- Kč za každého
psa. Platbu lze provést
bezhotovostně na účet. č.
6825361/0100, VS= č.p.

termín hradecké poutě je
29. - 30. 4. 2017


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji bych se
rád ohlédl za rokem 2016. V první
řadě bych se zmínil o oslavách 830
let naší obce. V rámci oslav se
konalo několik kulturních akcí.
V zasedací místnosti OÚ proběhla
výstava pod názvem "Hradec od
středověkého hradiště
k současnosti". Výstavu shlédlo 483
návštěvníků. V květnu se konal
u příležitosti oslav volejbalový
t u r n a j . Vr c h o l e m o s l a v b y l o
červnové odhalení božích muk
s následným programem na hřišti
SK Hradec 1946. Zde byla pokřtěna
kniha o Hradci. V září vystoupila na
hřišti revivalová skupina ABBA
Stars. Rok oslav byl ukončen
Silvestrovskou zábavou. Své výročí
loni slavili i fotbalisté, a to 70 let od
svého založení. Slavilo se fotbalově
- v srpnu jsme v Hradci přivítali
s t a r o u g a r d u Vi k t o r i e P l z e ň .
Fotbalistům se podařilo získat dotaci
ve výši 50 000,- Kč od Plzeňského
kraje na rekonstrukci sprch.
Rekonstrukce proběhla koncem
roku.
Proměnou loni prošla i náves
nad nádražím. Za podpory ve výši
200 000,- Kč od Plzeňského kraje
byla dokončena revitalizace první
části návsi, k dokončení dojde
v letošním roce. Nové využití našla
stará hasičská zbrojnice, která byla
přestavěna na bytovou jednotku. Na
přestavbu jsme obdrželi dotaci
z MMR ve výši 550 000,- Kč. Stará
hasičárna tak dostala "nový kabát" a

obec zhodnotila svůj majetek.
Další důležitou akcí byla dostavba
2. části II. etapy kanalizace, na
kterou přispěl částkou 1 200 000,Kč i Plzeňský kraj. Po roce
zkušebního provozu jsme
zkolaudovali čistírnu odpadních
vod. Na připravovanou obytnou
zónu za MŠ bylo vydáno
pravomocné stavební povolení. Po
jednání se společností ČEZ byly
zahájeny práce na připojení zóny
do distribuční soustavy.
Z výše uvedeného je patrné, že
rok 2016 byl pro obec finančně
náročný. Zastupitelstvo obce
koncem roku rozhodlo, že prodá
5 ha orné půdy. Jednalo se o vážné
rozhodnutí, ale je třeba si
uvědomit, že majetek obce nám
i díky výše zmíněným investičním
akcím narostl. Nyní veškeré
finanční prostředky šetříme na
III. etapu kanalizace.
Rok 2016 nebyl úspěšný jen
pro obec, ale i pro hradecké
o b č a n y. M a r t i n S o u č e k s e
zúčastnil Beskydské sedmičky.
Délka trati byla 86,5 km, převýšení
přes 5 400 metrů a limit pro
dokončení závodu byl 29 hodin.
Závodu se zúčastnilo 2 893
závodníků. Martin skončil na
krásném 35. místě ve své kategorii
a celý závod běžel v tričku se
znakem obce Hradec.
Věřím, že rok 2017 bude pro
nás všechny šťastný a úspěšný.
Pavel Hlaváč

Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích
Na OÚ v Hradci je možné zakoupit knihu

„Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích“.
Publikace mapuje prostřednictvím starých pohlednic území bývalého soudního okresu Stod.
Ten existoval v letech 1850 až 1949, což přibližně odpovídá době vzniku pohlednic publikovaných
v této knize. Samostatná kapitola je také věnována poutnímu místu na Křížovém vrchu. Publikaci je
možno zakoupit za 350,- Kč. V knize má svoji kapitolu i Hradec a najdeme zde zajímavé dobové
pohlednice.

Kalendář kulturních akcí v Hradci
LEDEN
· 21. 1. 6. obecní bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje kapela SUPERBAND
· 28. 1. Divadelní vystoupení „ZOO” - DS Kolofantí v KD Hradec od 19:00 hod.
Předprodej vstupenek od 16. 1. 2017.
ÚNOR
· 19. 2. Dětský maškarní bál v KD Hradec od 14:00 hod.
· 25. 2. Hasičský bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje DM BAND
BŘEZEN
· 4. 3. Masopust
· 18. 3. Pionýrský bál v KD Hradec od 20:00 hod. Hraje kapela SUPERBAND
· 24. 3. Žákovský ples v KD Hradec

Okénko ze základní a mateřské školy
Vážení spoluobčané, na počátku kalendářního roku byl na školách pěkný zvyk, že dříve než
přijdou předškoláci k zápisu do své základní školy, přišli si vyzkoušet, jaké to v té „VELKÉ“
škole vlastně je.
V letošním školním roce ale zdaleka nemusíme ještě na děti spěchat, neboť celorepublikově
jsou zápisy posunuty. Ty do velké školy na duben, zápis do mateřské školy na květen. O dalších
změnách budeme určitě ještě informovat. Nicméně přikládáme alespoň první slovíčko k předškoláčkům
a jejich rodičům, aby se snad na něco nezapomnělo nebo aby se snad dokonce příprava na školní
výuku nepodcenila.
Ničeho se ale nemusíte bát, celý pracovní kolektiv školy a starší spolužáci budou nápomocni ve
všem, co naši nejmenší budou potřebovat.
Co mám umět, než zasednu do lavičky v 1. třídě:
1. Vím, jak se jmenuji
2. Znám svou adresu
3. Umím si zavázat boty
4. Rychle se obléknu a svléknu
5. Udržuji pořádek ve svém pokojíčku, uklízím si hračky
6. Dovedu soustředěně vyslechnout pohádku
7. Rodiče mi nemusí vše říkat víckrát, umím poslouchat
8. Ke všem se chovám slušně, nikomu neubližuji
9. Poznám barvy
10. Držím správně pastelku
11. Umím zdravit, poděkovat a poprosit o něco
12. Podepíšu si výkres tiskacím písmem
13. Správně listuji v knize
14. Srozumitelně vyslovím všechny hlásky
15. Vydržím u jedné činnosti alespoň 15 minut
16. Poznám pravou a levou ruku
Na začátku školního roku dostanu:
- Učebnice
- Sešity
- Barevné papíry
- Nůžky
- Písmenka
- Číslice

- Voskovky
- Barvy

- Štětce

Rodiče mi připraví:
- Složky na písmena a číslice
- Obaly na učebnice a sešity
- Cvičební úbor (tričko, tepláky nebo kraťasy, jarmilky, švihadlo - vše podepsané a v pytlíku)
- Přezůvky v pytlíku - podepsané
- Pouzdro (2 tužky č. 2, pastelky, strouhátko, guma, fixy, plnící pero)
- Do výtvarné výchovy: kufřík - větší, starou košili nebo zástěru, slídu na lavici, kelímek, hadřík, tuš,
malou houbičku
- Do pracovní činnosti: podložku na plastelínu
- Plátěný ubrousek na svačinu

Koncert dětí MŠ a ZŠ v kostele sv.Jiří v Hradci

Pozvánky
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