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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou jménem
 Výsledky voleb do ZO
S N K "Pro Hradec" poděkoval
 MŠ a ZŠ Hradec
všem, kteří se účastnili
 Svoz komunálního a
komunálních voleb v naší obci.
objemného odpadu
Vaše hlasy jsou důkazem toho, že
máme Vaši důvěru i nadále a že v
uplynulém volebním období se řada
věcí podařila. Zároveň je to pro nás
Blahopřejeme
všechny závazek do dalších 4 let.
Dne 23. 10. bylo předáno
 7. 10. Plassová Jaroslava
staveniště OZ za MŠ firmě Berdych
 8. 10. Tomíčková Helena
s.r.o. Obecních parcel bylo 27,
k
dnešnímu dni je již 17 prodáno.
 12. 10. Vodičková Elfrída
Obec dostala několik nabídek ze
 18. 10. Silovský Vojtěch
strany realitních kanceláří, které
nechceme využít, protože chceme
 29. 10. Jakubčík Jan
pozemky prodat přímo zájemcům.
Po dostavbě obytné zóny by měl
 31. 10. Wlach Jiří
počet obyvatel v Hradci dosáhnout
 10. 11. Krýsl František
meziválečného období, tj. okolo
700 obyvatel. Naším přáním je, aby
 12. 11. Prokopová Miroslava
se novým občanům u nás líbilo a
 15. 11. Fischer František
zapojili se do života naší obce.
Začátkem října proběhl sběr
elektroodpadu. O sběr byl velký
zájem, proto ho do konce roku
Upozornění
plánujeme opětovně uspořádat.
V
polovině listopadu proběhne sběr

Vyzýváme majitele
komunálního
a velkoobjemového
nemovitostí připojených ke
odpadu
na
hřišti
S K Hradec.
kanalizaci ve III. etapě, aby se


Slovo starosty

od 20.11. do 8.12. dostavili na
OÚ k podpisu smluv o odvádění
splaškových vod

V přiložené upoutávce se dozvíte
bližší informace.
Podzimní větry poškodily
střechu kostela, kterou jsme
následně za pomoci pana Jana
Kucsery opravili. Jak jsme minule
informovali, do konce roku by měl
být obci kostel převeden.
Zastupitelstvo obce na svém
veřejném jednání, které se konalo
3. října 2018, neodsouhlasilo
smlouvu o výpůjčce mobiliáře.
Hlavním důvodem byla doba
trvání výpůjčky / na 1 rok/ a
zajištění a financování péče
o mobiliář. Smlouvu jsme tedy
připomínkovali a očekáváme
stanovisko Biskupství
plzeňského.
Jak jste si mnozí všimli,
probíhá oprava kapličky
u Snášelových. Velké poděkování
patří panu Jaroslavu Koláčkovi,
který se zednických prací ujal bez
nároku na odměnu. Dveře
opravuje pan Marián Merešš.
V neděli 28. října Vás srdečně
zvu na oslavy Dne vzniku
samostatného československého
státu, kdy slavnostně zasadíme
lípu.
Pavel Hlaváč

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kandidátní listina: "Pro Hradec", platné hlasy celkem: 1 983
Kandidát
poř.

Počet hlasů
Pořadí zvolení
/náhradníka

Mandát

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

1

Hlaváč Pavel

229

11,54

1

*

2

Roučková Romana Bc.

221

11,14

2

*

3

Svozilová Václava

218

10,99

3

*

4

Cibulková Jiřina

223

11,24

4

*

5

Horák Zdeněk

215

10,84

5

*

6

Procházka Josef

227

11,44

6

*

7

Marko Miroslav

210

10,59

7

*

8

Jankovská Pavlína Mgr.

220

11,09

8

*

9

Ticháček Josef

220

11,09

1

-

číslo

Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat., platné hlasy celkem: 341
Kandidát
poř.

Počet hlasů
Pořadí zvolení
/náhradníka

Mandát

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

1

Součková Monika Bc.

66

19,35

1

*

2

Litvík Daniel

36

10,55

2

-

3

Javorská Věra

39

11,43

3

-

4

Fořt Tomáš

36

10,55

4

-

5

Hájek Jiří

45

13,19

1

-

6

Mastný Václav

31

9,09

5

-

7

Daneš Luděk

31

9,09

6

-

8

Mastná Naděžda

31

9,09

7

-

9

Danešová Zlata

26

7,62

8

-

číslo

Pozvánka na ustavující veřejné jednání ZO
Starosta obce svolává v souladu s § 92, odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ustavující
veřejné jednání zastupitelstva obce na

Úterý 30. 10. 2018 od 17:00 hodin do KD v Hradci
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení – určení ověřovatelů zápisu
Složení slibu členů zastupitelstva obce Hradec
Volba starosty, volba místostarosty
Volba předsedů výborů a komisí, včetně volby členů
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
Diskuse
Závěr

Okénko ze základní a mateřské školy ...
20. září uspořádala Základní škola a
Mateřská škola v Hradci v pořadí již třetí školní
olympiádu. Děti z mateřské školy přinesly
olympijský oheň na školní hřiště u základní školy,
kde na ně již čekali starší kamarádi. Zahájení
sportovního klání se ujala paní ředitelka a
popřála dětem mnoho štěstí. Pro sportovce byl
připraven běh, slalom, hod raketkou, skok z
místa a přetahovaná lanem. Pro nejlepší
sportovce byly připraveny diplomy, všichni
účastníci dostali medaile za účast a nechyběla
ani sladká a věcná odměna. Celá akce byla
velmi zdařilá i proto, že nám počasí opravdu přálo. Děti si soutěžení užily, mladší děti z naší mateřské
školy se poznávali se staršími kamarády ze školy základní a atmosféra byla moc fajn.
Na dokumentární fotce je možno vidět všechnu naši drobotinu v nových bezpečnostních
vestách, za které moc děkujeme. Nejen že nás chrání, ale také dětem moc sluší.
V říjnu mateřskou školu navštívila divadelní společnost Hra s pohádkou „Do Afriky“. Děti
pohádka velice zaujala, aktivně spolupracovaly i jako herci.
Od října navštěvují mateřskou školu dvě nové děti, všichni se snažíme jim co nejvíce pomáhat
s jejich adaptací. I základní škola byla posilněna o žákyni v první třídě. Všem nováčkům přejeme hodně
radosti ze společné práce.
7. 10. jsme se společně se žáky základní školy zúčastnili Vítání občánků. Nové občany a jejich
rodiče naše děti potěšily básničkami a písničkami.
Kolektiv ZŠ a MŠ Hradec

Pohled na budovu základní školy

Pohled na budovu mateřské školy

Svoz komunálního a objemného odpadu

MOBILNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO
A OBJEMNÉHO ODPADU

V SOBOTU 17. 11. 2018 OD 9:00 DO 11:00 HOD.
NA HŘIŠTI SK HRADEC 1946
Do kontejneru je možné odkládat:
rozebraný starý nábytek, lina, koberce, odpady z domácností (např. hračky a podobné odpady z
domácností -sklepy, půdy), skleněné nádobí, porcelán, sanitární keramiku, plasty,
kovy (kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie, hrnce), polystyrén, stavební
materiál – kusové (zbytky trubek, cihly, izolace), obaly bez nebezpečných látek (prázdné kanystry,
demižony, krabice s polystyrenovou vložkou, obaly od malířských barev ),

Do kontejneru NEPATŘÍ
léky, materiály obsahující azbest, sádrokarton, hasicí přístroje, tlakové nádoby, pneumatiky,
nebezpečný odpad, sporáky, elektrospotřebiče, bioodpad.

Není dovoleno odpad odkládat mimo stanovenou dobu!

Pozvánka
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