10/2017
říjen

Obsah


Slovo starosty



Svoz velkoobjemového
odpadu



Klub seniorů



Pohádkový les



ZŠ a MŠ Hradec



Pozvánky

Blahopřejeme


29. 10. Jakubčík Jan



1. 11. Choulíková Helena



6. 11. Rychtář Jaroslav



10. 11. Krýsl František

Víte, že...


divadelní spolelek Kolofantí
vystupují s novou divadelní
hrou? V Hradci se představí
ochotníci s novou hořkou
komedií UROLOGIE dne
3. 2. 2018.

Upozornění


Z důvodu čerpání dovolené
bude v pátek 27. 10. 2017
úřad uzavřen.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
padající listí ohlásilo příchod
podzimu ve všech svých barvách.
V současné době nás zaměstnává
úklid listí, a proto žádáme vlastníky
nemovitostí, kterým padá listí ze
stromů na obecní pozemek, o jeho
odstranění.
Jak jsme vás již informovali, do
sběrného dvora ve Stodě nelze
vyvážet velkoobjemový odpad.
Proto se musíme vrátit ke sběru
tohoto odpadu do velkoobjemových
kontejnerů, svoz bude probíhat na
jaře a na podzim. Legislativa
v oblasti odpadů je stále přísnější.
Každý odpad má určený způsob
likvidace. Takže není možné do
kontejnerů odkládat jakýkoliv
odpad. První mobilní sběr
velkoobjemového odpadu
proběhne 18. listopadu.
Práce na stavbě I I I. etapy
kanalizace pokračují. Dne 17. října
proběhla kontrola stavby ze strany
poskytovatele dotace. Na
Vy š e h r a d ě z a č a l y p r á c e n a
archeologickém výzkumu.

Začátkem listopadu by měla
stavba kanalizace začít na více
místech. Obec Lisov získala od
Plzeňského kraje dotaci na část
kanalizace. Lisovský první úsek
začne napojením na naši
kanalizaci pod táborem. Obce
Lisov i Střelice budou žádat
v lednu o dotaci z OPŽP.
Zastupitelstvo obce zadalo
zpracování projektové dotace pro
provedení stavby inženýrských sítí
na obytné zóně. Projekt je nutný
k výběrovému řízení na
dodavatele. V nejbližší době dojde
k rozparcelování pozemků a
společnost ČEZ přivede
k parcelám elektřinu. V březnu
proběhne soutěž na dodavatele
stavby a v dubnu by mohl začít
prodej pozemků. Zastupitelstvo
obce chce do konce letošního roku
schválit podmínky pro prodej
stavebních pozemků. Prodejní
cena pozemků bude známa až
v dubnu po vysoutěžení
dodavatele stavby.
Pavel Hlaváč

Svoz velkoobjemového odpadu
Velkoobjemový odpad je možné odevzdat

dne 18. listopadu 2017
POUZE od 9:00 hod do 11:00 hod
do kontejneru umístěného na parkovišti u fotbalového hřiště.
Do kontejneru je možné odkládat: - rozebraný starý nábytek,
- lina, koberce,
- matrace,
- sanitární keramiku ap.
Odpad bude přebírat obsluha svozové firmy.
Do kontejneru NEPATŘÍ - nebezpečný odpad,
- sporáky,
- elektrospotřebiče,
- pneumatiky, bioodpad,
- stavební odpad.
Dále tam není možné odložit odpad vzniklý z podnikatelské činnosti.
Není dovoleno odpad odkládat mimo stanovenou dobu!

Klub seniorů v Hradci
Klub seniorů v Hradci aktivně pracuje za podpory OÚ již třináctým rokem. Naše činnost je
zájmová a různorodá s ohledem na věk účastníků, kterým je od 66 let do 91 let.
Pořádáme besedy, přednášky
na různá témata, oslavy s hudbou,
zájezdy, tradiční vánoční posezení
za účasti dětí z MŠ a ZŠ v Hradci.
Účastníme se společenských a
kulturních akcí v obci.
Ve středu 20. září jsme šli
odpoledne na společnou procházku
do chatové osady Babylon a
posedět na novém odpočívadle,
které vybudovala obec. Na místě
nás čekalo milé překvapení od pana
starosty Pavla Hlaváče v podobě
připraveného občerstvení. Moc
děkujeme a vážíme si dobré
spolupráce s OÚ v Hradci.
Za Klub seniorů
Irena Faitová

Pohádkový les v Lomíčku
Krásné podzimní odpoledne si přišlo užít na 80 dětí s
rodiči a prarodiči dne 23. září do Lomíčku. Akce, kterou pro
děti připravili Pionýři, byla v duchu pohádkovém "Pohádkový
les". Trasa vedla z Lomíčku, lesíkem na cestu, Lisovem,
Červeným mlýnem k vodní nádrži "Lom" a zpět do tábora.
Po celé cestě mohly děti potkávat pohádkové bytosti
např. Červenou karkulku, princeznu, vodníka, čerta,
čarodějnici, ale i Šmoulu se Šmoulinkou, Obelixe, králíčka,
tygra, lva a jiné. U každého si podle svých možností
zasportovaly, zdolávaly překážky a předvedly znalosti.
Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Např. u Karkulky
- házely míčkem, u čerta si zahrály minigolf, u vodníka
poznávaly ryby, u princezny prohazovaly obruče aj. V cíli
každý dostal nafouknutý balónek.
V areálu nechybělo ani občerstvení - opečený špekáček, klobása a kávička pro dospělé. Krásné
podzimní počasí navodilo fajn
náladu, nikdo domů nespěchal. Kdo
chtěl poseděl s přáteli, děti využily
prostoru v areálu - houpaček, hřiště,
lezení po stromech apod.
Akce se moc vydařila, proto se
těšíme opět při jiné, kterou pro vás
každý měsíc připravujeme.
V listopadu - oslava halloweenu,
v prosinci přijde Mikuláš a další.
Sledujte naše stránky
www.pionyr-hradec.cz.
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Danuše Heřmanová

Okénko ze základní a mateřské školy - Už jsme vystartovali!
Už uběhl více než měsíc od zahájení nového školního roku. A jak jsme ho u nás prožili?
S nadšením jsme se pustili do starého i nového učiva a všech ostatních aktivit. Jak jsme Vás minule
informovali, připravovali jsme 2. ročník naší školní olympiády. Dlouho jsme museli čekat na vhodné
počasí.
Minulý pátek - třináctého / nám to přineslo štěstí /, jsme se konečně dočkali. Paní učitelky
z mateřské školy a jejich žáci nám v přesně v 9 hodin ráno přinesli olympijský oheň a poté naše paní
ředitelka slavnostně olympiádu zahájila. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: v slalomovém běhu,
v skoku z místa, hodem raketou a v překážkovém běhu. Všichni žáci se moc snažili a sportovali
s radostí. Každou olympijskou disciplínu si opravdu užili nejen školáci, ale i děti z mateřské školy.
Sledovat dětské snažení bylo opravdu potěšující. Přestože jsme naplňovali olympijské heslo
NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE ZÚČASTNIT SE, byly k vidění některé obdivuhodné výkony. Na
závěr byly slavnostně vyhlášeny výsledky a snažení bylo oceněno plaketou a malým dárkem. Těm, kteří
dosáhli nejlepších výkonů, gratulujeme.Olympijský oheň byl uhašen a vzplane opět za rok.
Doufáme, že nám hezké počasí vydrží co nejdéle, abychom mohli ještě dlouho sportovat venku
na našem pěkném hřišti.
Všem čtenářům přejeme ještě hodně pěkných podzimních dnů.
Děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Hradec
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