12/2017
prosinec

Obsah


Slovo starosty



Archeologický výzkum



ZŠ a MŠ Hradec



Kalendář kulturních akcí



Pozvánky

Blahopřejeme


22. 12. Pova Vlastimil



25. 12. Milnařík Josef



7. 1. Hofmanová Anna



12. 1. Štáhlová Štěpánka



19. 1. Hůrka Václav



20. 1. Kovářová Marie

Upozornění
Omezený provoz na OÚ:
27.12.2017 - úřední hodiny
pouze od 8:00 do 12:00 hod
28.12. a 29.12.2017 úřad
uzavřen

Omezení služby CZECHPOINT:
ve dnech 3.1.2018 - 18.1.2018
nebude tato služba dostupná

Stočné pro rok 2018 činí
1 124,- Kč za osobu/rok. Od
1.1.2018 je možné platbu zaslat
na účet č. 115-1013790237,
VS = č.p.


Zájemci o Betlémské světlo
mohou přijít

24.12.2017
k vánočnímu stromku u OÚ.
Světlo budeme předávat od
15:00 hod do 16:00 hod.
I letos se můžete zahřát
svařeným vínem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 13. prosince proběhlo
poslední veřejné jednání
zastupitelstva obce v tomto roce.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo
schválení rozpočtu na rok 2018,
navýšení stočného pro rok 2018 a
Nařízení obce č. 2/2017. Příjmy pro
příští rok očekáváme ve výši 21 243
tis. Kč a výdaje 27 477 tis. Kč. Rozdíl
bude pokryt částečně z úvěru /
stavba kanalizace / a částečně z
naspořených prostředků na
běžném účtu. Od 1.1.2018 dojde
k navýšení stočného o 15%.
Hlavním důvodem je nárůst nákladů
na provoz ČOV ( čištění kanalizace
od vlhčených ubrousků a vlhčeného
toaletního papíru, servis a opravy
čerpadel a likvidace odpadu, který
do splaškové kanalizace nepatří).
Nařízením obce č. 2/2017 byl
zakázán na území obce Hradec
podomní a pochůzkový prodej. Od
1.1.2018 nesmí v Hradci obcházet
podomní prodejci a nabízet své
výrobky a služby. Výjimkou jsou
ohlášené veřejné sbírky a prodej
zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu při slavnostech,
sportovních, kulturních a jiných
podobných akcích.
Jsem rád, že v adventním čase
máme několik tradičních akcí, jako

je např. společné rozsvícení
vánočního stromu u OÚ. Dne
9.prosince se konal tradiční
adventní koncert, který pořádal KS
EZOP. Letos vystoupil dětský
pěvecký sbor Mariela pod
vedením Marie Novákové.
Koncert byl velmi pěkný a na
dobrovolném vstupném se vybralo
4 103,- Kč. Podle informací p.
faráře Saláška budou peníze
p o u ž i t y n a o p r a v u
zabezpečovacího zařízení
v kostele sv. Jiří. Rád bych
poděkoval pořadatelům koncertu
za jeho organizaci. Je nám líto, že
letos neproběhne v kostele
vánoční bohoslužba. Po dva roky
byla mše spojená s předáváním
Betlémského světla a jednalo se
o nejnavštěvovanější bohoslužbu
v místním kostele. Bohužel dle
sdělení p. faráře Saláška se letos
bohoslužba nekoná a zájemci
mohou navštívit bohoslužbu
ve Stodě.
V našich silách je zařídit
předání Betlémského světla, o to
letos tedy nepřijdete. Přeji všem
radostné a pohodové Vánoce a do
nového roku hodně zdraví a
splnění všech přání
a očekávání.
Pavel Hlaváč

Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště
Od září provádí Západočeské muzeum v Plzni archeologický dohled při stavbě III. etapy
kanalizace v Hradci u Stoda. Jednou z nejvýznamnějších raně středověkých lokalit v kraji je hradiště
na ostrohu nad soutokem Radbuzy a Touškovského potoka, které vzniklo během 9. století a svého
největšího rozkvětu dosáhlo v průběhu 11.-13. století. V té době dosáhl rozsah osídlení kolem
hradiště stejné, ne-li větší rozlohy než dnešní obec. Na akropoli v té době již stál menší kostel sv.
Vavřince, který byl zrušen za josefovských reforem na konci 18. století. Kolem kostela je doložené
řadové kostrové pohřebiště, kde byli pohřbíváni výše postavení lidé tehdejší společnosti, zpravidla
obyvatelé hradiště. Již od 10. století se také pohřbívalo poblíž kostela sv. Jiří na protějším návrší a
třetí pohřebiště bylo zachyceno při stavbě železniční trati na západním okraji obce při silnici do Lisova.
O významu raně středověkého hradiště svědčí také jeho poloha na důležité zemské stezce vedoucí
podél Radbuzy na Domažlicko a dále do Řezna (Regensburgu).
Protože se středověké osídlení kryje se současnou zástavbou obce, snaží se archeologové
získat co nejvíce informací při různých stavebních činnostech. Jde především o liniové výkopy
inženýrských sítí, ale stranou zájmu nejsou ani menší úpravy terénu, stavby plotů, přípojek nebo
bazénů. Samozřejmě že nejvíce poznatků by přinesl větší archeologický výzkum, ale tyto menší
výzkumy přináší mnoho zajímavých výsledků. Jedním z nich je právě ukončená část výzkumu na
předhradí hradiště. Podle harmonogramu stavby kanalizace vycházely výkopy v této části obce na
prosinec až únor, kdy hrozilo, že dojde k promrznutí půdy a nebude možné archeologický výzkum
provést, což by znamenalo zpoždění celé stavby. Po dohodě se stavební firmou a obcí proto proběhla
předstihová část archeologického výzkumu na předhradí od konce října do konce listopadu.
Postupně byl bagrem strháván povrch silnice a odebírána zemina až na úroveň, kde začaly být
vidět archeologické situace a zahloubené objekty. Již z předchozích akcí jsme věděli o zaniklém
starším opevnění hradiště v prostoru západně od křižovatky ulic na předhradí. Linii opevnění tvořil na
vnější straně 10 m široký a téměř 3 m hluboký příkop a stejně široká hradba, ze které se dochoval jen
základ s první úrovní dřevěných roštů, kterými bylo těleso hradby prokládáno a zpevňováno (obr. 1).
Do červena propálená hlína v tělese hradby svědčí o zániku opevnění mohutným požárem, po kterém
byla hradba rozebrána a zemina z tělesa hradby byla naházena do příkopu, čímž došlo k jeho
úplnému zasypání. Cílem výzkumu bylo získání co nejvíce poznatků o způsobu stavby hradby a
přesnější době vzniku a zániku opevnění. Předběžně můžeme říci, že hradba vznikla v 2. polovině
9. století a že požár ji zničil někdy v průběhu 1. poloviny 10. století. Po požáru bylo celé hradiště
přestavěno, na špici ostrožny vznikla mohutně opevněná akropole a předhradí bylo rozšířeno do
dnešní podoby s dochovaným valem na západním okraji zastavěné části obce.
Při pokračování výzkumu ve zbývajících dvou ulicích na předhradí bylo odkryto několik větších
sídlištních jam a množství sloupových a kůlových jamek. Zahloubené objekty i drobné jamky svědčí
o dlouhodobém užívání předhradí k nejrůznějším výrobním činnostem. Bohužel se nám stejně jako
v předchozích letech nepodařilo prozkoumat žádné obydlí, což by bylo jistě zajímavější.
Důležitými nálezy, podle nichž je možné jednotlivé objekty datovat jsou střepy keramických
nádob a především způsob jejich výzdoby. Keramika z doby hradištní (8.-12. století) je zdobena
různým způsobem hřebenem rytými vlnicemi, vodorovnými pásy a hřebenovými vpichy (obr. 2). Mezi
dalšími nejčastějšími nálezy jsou zvířecí kosti, které často nesou stopy po krájení, vaření či pečení.
Zároveň nám poskytnou informace o způsobu obživy obyvatel hradiště, jaké druhy chovali, které
druhy převažovaly a také jaký podíl měl lov divoce žijící zvěře. Méně častými nálezy jsou předměty
z kostí, jako jsou jehly a šídla. Tkaní látek dokládají nálezy keramických nebo kamenných přeslenů,
které sloužily jako setrvačník na vřetenu při spřádání nití. V uhlíkatých výplních hlubokých zásobních
jam se někdy dochovají i zuhelnatělé obilky, či semena jiných plodin. Ty nám prozrazují, jaké obilniny
byly pěstovány a co všechno tvořilo rostlinou součást potravy tehdejších lidí. Uhlíky zase prozradí,
jaké dřevo v okolí rostlo, jaké druhy byly použity na stavbu hradby, obytných nebo výrobních
nadzemních staveb. Méně častými nálezy jsou předměty z kovů především ze železa a v malé míře
také z bronzu. Během našeho výzkumu se podařilo, za použití detektoru kovů, nalézt několik
železných předmětů včetně dvou nožů a celého srpu.
Záchranný výzkum zase o trochu rozšířil naše znalosti o této významné raně středověké
lokalitě a další informace přinesou analýzy vyzvednutých vzorků a zpracování archeologického
materiálu, které jsou teprve na začátku.
Milan Metlička

Obr. 2: . Zlomky keramických nádob zdobené
hřebenovými vlnicemi z objektu 30 odkrytého na
předhradí hradiště v listopadu 2017
Obr. 1: Pohled od západu na vnitřní svah příkopu a základ
tělesa hradby s otisky zuhelnatělých trámů a dočervena
propálené hlíny po požáru.

Okénko ze základní a mateřské školy
Uplynulý období probíhalo v duchu blížících se svátků. VÁNOCE – při tom slově se rozzáří
dětské oči. A k tomu u nás také už tradičně patří vánoční tvoření pro jarmark. Byli jsme i tentokrát pilní a
společně s rodiči jsme vše nabídli ve stánku při slavnostním rozsvícení vánočního stromku. Všem, kdo
nám pomáhali, chceme poděkovat. Samozřejmě potěšil i příspěvek od obecního úřadu ze zisku
z prodeje klobás a svařáku. Celkový zisk přesáhl 6 tisíc korun a bude věnován na akce dětem obou
škol.
Věříme, že jste společně s námi nadechli atmosféru Vánoc. Možná k tomu napomohla i
návštěva u našeho stánku, kde se sešly opravdu nejrůznější výrobky. Děti se na prodávání dlouho
těšily a doufáme, že si procvičily dostatečně matematiku v praxi. Věříme, že zelený stánek přinese
mnoho radosti kupujícím i prodávajícím i do budoucna. Přijatelné počasí, koledy a vůně klobás byly
zdatnými pomocníky.
V úterý byli žáci ve škole a školce už od
rána rozrušeni. „ Přijde k nám Mikuláš? A kdy?
A čerti taky?“ Do mateřské školy čerti nedorazili,
asi byli právě zaměstnáni někde jinde. Mikuláš
s andílkem ale přinesli drobné dárky. Ve škole už
ale byla plná sestava. Čerti přišli dokonce dva.
Vypadali hrozivě, ale byli hodní. Vždyť s nimi byli
Mikuláš a anděl. A kdo z žáků hezky zarecitoval
či zazpíval, dostal dáreček.
Všichni se těšíme na prázdniny, i když
do školy chodíme rádi. Rozloučíme se v pátek
22. prosince a sejdeme se opět v tom novém roce
3. ledna. Čeká nás finiš k pololetnímu hodnocení.
Všem Vám přejeme šťastné a veselé
vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku
2018!
Osazenstvo hradeckých škol

Kalendář kulturních akcí v Hradci
PROSINEC
· 21. 12. Vánoční posezení seniorů od 14:00 hod.
· 29. 12. Dětský silvestr v Lomíčku od 16:00 hod.
LEDEN 2018
· 20. 1. 7. Obecní bál v KD Hradec. Hraje kapela Superbend od 20:00 hod.
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
· 25. 2. Dětský karneval v KD Hradec od 14:00 hod.

Pozvánky

PF 2018

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce přeje
redakce HZ
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