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Víte, že...


na OÚ můžete stále
odevzdávat víčka z PET lahví?
Koncem srpna jsme předali
5 pytlů víček pro Denisku
Radovou z Plzně. Deniska se
v 5½ letech při srdeční
zástavě, která trvala 7 až 8
m i n u t , d o s t a l a d o
vegetativního stavu. Od té
doby byla 7 měsíců
hospitalizovaná ve FN Plzeň.
Prostředky z prodeje víček
budou použity na nákup
zdravotních pomůcek.

Upozornění


Do kontejnerů na bioodpad je
možné odkládat trávu, listí a
odpad ze zahrad kromě větví.
Ořezané větve bude možné od
října vozit na dočasnou deponii
zeminy při cestě k chatové
osadě Babylon. Letos nebude
možné větve vozit k myslivně!

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech byla zahájena
výstavba III. etapy kanalizace.
Mimo dotace z OPŽP se nám
podařilo dohodnout i podporu
z Plzeňského kraje, a to ve výši
4 482 000,- Kč. Stanoviště a zázemí
bude mít firma PORR a.s.
u myslivny, z toho důvodu tam
nebude možné letos vozit ořezané
větve. Ještě jednou žádáme občany
bydlící podél potoka o maximální
spolupráci se zhotovitelskou firmou,
zejména při vytyčování stávajícího
vedení dešťové kanalizace
zaústěného do potoka. Znovu
upozorňujeme, že po pokládce
finálních asfaltových povrchů
nebude možné, aby dešťová voda z
nemovitostí stékala na komunikace.
Plzeňský kraj nás podpořil
částkou 250 000,- Kč na opravy
v budově ZŠ. O prázdninách byla
vyměněna zbývající dřevěná okna.
Příští rok dojde k opravám odpadů a

modernizaci sociálního zařízení.
V MŠ byla vyklizena kolna a z části
kolny vzniklo venkovní zastřešené
zázemí pro děti. Z důvodu
havarijního stavu byla odstraněna
původní dřevěná pergola.
Změnami prošel i kulturní dům.
Nad vchodem byl instalován nový
nápis a staré vchodové dveře byly
nahrazeny novými. Došlo na
opravy omítky stropu na WC,
drobné úpravy se dočkal i výčep,
který je nově vymalovaný, stejně
jako vstupní chodba.
Vzhledem k nadcházejícímu
podzimnímu větrnému počasí
žádáme majitele pozemků, aby
zkontrolovali stromy rostoucí
v blízkosti elektrického vedení.
Pokud stromy zasahují do vedení,
je třeba je vhodně ořezat, jinak
dochází ke zkratům, které jsou
příčinou výpadků veřejného
osvětlení.
Pavel Hlaváč

SDH Hradec
Sezóna požárního sportu se pomalu blíží ke konci a my bychom Vám rády sdělily, jak to
všechno dopadlo.
Trénovat jsme začaly v dubnu každé pondělí a středu. Hned v květnu se uskutečnily první
závody v požárním útoku u nás v Hradci. Všechno proběhlo v pořádku a my poprvé vybojovaly první
místo na domácí půdě. Malé holky skončily na krásném 6. místě a naši pánové na místě sedmém.
Malá děvčata se tento rok na závodech moc neukazovala, protože jich bohužel zbyla už jen
hrstka. Doufáme, že holky vydrží a v příštích letech budou nápomocné pro nás starší. Dále už se naše
a kluků cesty odvíjely každé jiným směrem. Pánové postupovali po stopách ligy O pohár Hořiny, za to
děvčata zamířila bojovat na Západočeskou hasičskou ligu. Samozřejmě jsme se potkávali na různých
závodech a to jak na OPH, tak na ZČHL nebo i jiných mimo ligy.
Kluci tento rok pořádně zamakali a téměř stále byli na stupních vítězů. Napíši Vám menší
srovnání s minulým rokem a tímto, protože bylo vidět zlepšení skoro na každém závodě.

2016
2017

Hradec
15,46
16,05

Honezovice
16,13
15,77

Štítary
18,95
15,26

Oplot
16,17
16,28

Všekary Strýčkovice Kostelec
15,88
16,36
16,67
15,57
15,4
15,21

Kluci se díky poslednímu závodu v Srbicích posunuli z celkového 3.místo v OPH na místo 4.
Doufám, že příští rok budou ještě lepší než tento.
My starší se opět účastnily obou dvou lig. Většinu času jsme se věnovaly ZČHL, která pro nás
byla přednější. A udělaly jsme dobře, protože jsme v celkovém součtu bodů získaly první příčku. Byl to
sice boj, protože až do posledního kola nebylo rozhodnuto, ale zachovaly jsme klid a bylo to tam.
Můžeme říci, že radost byla obrovská. Opravdu jsme takový výsledek nečekaly. Chtěly bychom tak
všem, co nás podporují, vyjádřit velké díky. Spousta lidí nás sleduje na Facebooku a píší nám plno
gratulací a přání k hezkým úspěchům, což nám dodává sil. Dalším krásným úspěchem pro nás bylo
získání první příčky v postupové soutěži
v okrese. Tím jsme získaly postup do
krajského kola. Tam už se nám bohužel tolik
nedařilo a skončily jsme na bramborové
příčce. A jak jsme dopadly v lize OPH?
Jelikož jsme se účastnily pouze 7 závodů
z 12, tak jsme skončily na 3. místě.
Čekají nás ještě poslední dva závody
a to 30. 9. v Bukové a 7. 10. v Chlumčanech,
kde už je nyní přihlášeno 42 mužských týmů a
11 ženských. Listina se stále plní, tak
můžeme čekat i větší obsazení. Držte nám
palce, ať se povede, jak klukům tak holkám,
dosažení pěkného času.
Za SDH Hradec
1. místo v Žákavě a nejcennější výhra zatím elektronická časomíra
Karolína Podlipská

Okénko ze základní a mateřské školy - Už jsme vystartovali!
Prázdniny skončily a začalo nám to. Co? No přece škola!
My do naší základní a mateřské školy však chodíme moc rádi. A co je u nás nového? Celá budova
základní školy byla o prázdninách dovybavena novými okny. A to bylo práce a úklidu! V mateřské škole
došlo k obnovení nábytku /psací stůl, skříňky, police/ . Na zahradě MŠ byla zbourána rozpadající se
pergola. Prostor po ní byl zatravněn. Dále zde byla vytvořena nová venkovní herna v prostoru přilehlé
budovy.
4. září bylo všechno připraveno ke startu. Do mateřské školy nastoupily nové děti, ale větší část
„nováčků“ očekáváme na počátku prosince. Ve škole je ten první den jen jeden, letos tedy 4. září, kdy
jsme za účasti pana starosty vítali nejen prvňáčky, ale i ty, kteří tušili, co je ve školním roce čeká.
A co to tedy bude?? Samozřejmě nová poznávání další nové vědomosti a dovednosti. Naši žáci
se rádi učí a v naší škole máme krásné třídy i potřebný klid a harmonii. Starší žáci pomáhají mladším a
všichni jsme navzájem kamarádi. Mnoho z nás chodí také do družiny, kde máme svůj program. I naše
paní vychovatelka školní družiny a paní učitelky MŠ mají pro děti každý den něco nového a zajímavého.
Nejsme sice velká škola. Ale jak říkal pan prezident Masaryk, že malý národ dokáže veliké věci, tak to
platí i o nás. Uděláme pro to společně tento rok vše.
Proběhnou i tradiční akce, na kterých se budeme setkávat s celou hradeckou veřejností.
Nezapomeňte přijít a naši snahu podpořit.
Málem bychom zapomněli. Jaké akce chystáme? Prozradíme zatím jen výhled na nejbližší
období. Nejdříve si zasportujeme na Olympijském dnu. Sportujeme s nadšením a už se na něj moc
těšíme. Vyhlížíme k říjnu, tam připravujeme více akcí, které završí Halloweenské tvoření a
Halloweenský den.
Oživení jistě přinese i novinka – ve svém volnu se děti chtějí učit německy a možná i rusky.
V každém případě si budou moci vybírat z nabídky několika kroužků. Také si zahrajeme tenis s
trenérem, který k nám přijede až z Plzně.
A teď ještě jednu připomínku z naší MŠ. V poslední době se stále více v prostorách zahrady
schází starší děti. Ničí vybavení zahrady /stoly, plot, zmizely tyčky na slunečník/, porušují zákaz kouření
v areálu, znečišťují zahradu. Ta
je určena k využití především
malým dětem, a to pouze
v doprovodu rodičů. Dopřejme
drobotině to, co dříve sloužilo
právě těm odrostlejším.
Dodržujte zákaz vstupu, aby
vybavení vydrželo co nejdéle
právě pro ty nejmenší.
Kolektiv dětí a
zaměstnanců základní a
mateřské školy
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Ztraceni na moři a přepadeni bouří jsme ztroskotali na neznámém tajuplném ostrově. Obyvatelé
ostrova k nám byli milí a dovolili nám strávit na jejich ostrově 14 dní, potřebnou dobu na sestavení nové
lodě.
Děti byly rozděleny do šesti týmů nazvaných Nautilus, Makatea, Jack, London, Antlantida a
Bloud. Společně pracovaly pod vedením zkušeného člena týmu, což byli vedoucí. Během obývání
ostrova si musely postavit své bivaky a utvořit svoje vlajky. Společně mezi sebou obchodovaly se
surovinami ostrova. Ne všechno šlo bez starostí a čekaly je i nástrahy: bylo zapotřebí vysvobodit člena
týmů, vyzkoušet výbušnou směs, poznat nástrahy a taje ostrova. Všem se zdál společný sen o návratu
domů, který předvedly ve scénce. Získávaly suroviny potřebné pro přežití na ostrově. Pro vyhlížení
záchranné lodě bylo zapotřebí postavit rozhlednu. Celou dobu pobytu získávaly od obyvatel diamanty a
části lodí za správné plnění úkolů. Poslední cesta rozhodovala a pro získání posledních částí lodi bylo
zapotřebí se vydat do vzdálenějších míst. Všechny týmy svou loď sestavily a mohly se vrátit domů.
Celotáborovou hru tajuplný ostrov vyhrál tým London s nejrychleji postavenou lodí a nejvíce získanými
diamanty. Další pořadí bylo následovné 2. místo – Atlantida, 3. místo – Nautilus, 4. místo – Jack,
5. místo – Makatea, 6. místo – Bloud. Všechny týmy se maximálně snažily, bohužel vyhrát může jen
jeden.
Ve zbylém čase, kdy neprobíhala celotáborová hra, se hrály jiné hry: safari, turnaj ve vybíjené,
lízátka, deskové či karetní a další. Děti si mohly vyzkoušet zajímavé sporty, jako je bodyzorbing, kin-ball
nebo padák. Samozřejmě nechyběl ani bobřík odvahy, kde všichni prokázali svoji statečnost. V areálu
tábora byl menší bazén, ve kterém se koupaly mladší děti, starší chodily k nedalekému rybníku Labuť.
K programu tábora patří samozřejmě i celodenní výlet. Letos se navštívilo město Příbram, kde si všichni
užili řádění v aquaparku a při následném rozchodu po náměstí si většina dětí vzpomněla i na své rodiče
a přivezla jim malý dárek.
Po celou dobu táboření nám výborně vařily kuchařky a kuchař, určitě jim patří velké DÍK!
Poděkování patří i městu Stod, které přispělo na konání tábora finanční částkou.
Doufáme, že se vám s námi na táboře líbilo a pojedete s námi i na další dobrodružství, které pro
vás připravujeme po celý rok. Těšíme se na Vás!
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Karolína Podlipská
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