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Vážení spoluobčané,
 jaro je v plném proudu a naše 
zaměstnance čeká práce na 
údržbě zeleně.  Protože mnoho 
řidičů parkuje na  okrajích místních 
komunikací, žádáme, aby v době 
sekání trávy svá auta přeparkovali 
do bezpečné vzdálenosti. Vyvarují 
se tak případného poškození aut 
při sekání křovinořezem. V této 
souvislosti bych rád poděkoval těm 
spoluobčanům, kteří okolo svých 
domů udržují a sekají trávníky, 
přestože se jedná o obecní 
pozemek. Rok od roku jich je stále 
méně, o to víc si jejich pomoci  
vážím. 
 Začátkem dubna proběhla 
informativní schůzka s majiteli 
nemovitostí připojovaných ve 
III. etapě ke kanalizaci. Jednalo se 
zde o podmínkách připojení, 
o možnostech vybudování nájezdů 
a o odvádění dešťových vod 
z nemovitostí. Upozornili jsme, že 
stejně jako při stavbě I. a II. etapy, 
se budou opravovat komunikace a 
není možné, aby dešťová voda 

v y t é k a l a  v o l n ě  n a  n o v é 
komunikace. Likvidaci dešťových 
vod zkontroluje komise pro 
životní prostředí. 
 Mateřská škola se o letních 
prázdninách dočká nového 
kabátu. Díky finanční podpoře 
P lzeňského  k ra je  ve  výš i 
200 000,- Kč bude opravena 
fasáda. 
 23. červen 2018 bude pro 
Hradec velkým dnem. Plzeňský 
kraj každoročně pořádá akci 
"Setkání dětských světů". Letos 
se bude konat 8. ročník a pro jeho 
konání organizátoři vybrali letní 
tábor Lomíček. V minulých letech 
se setkání konalo např. v Plasích, 
na vodním hradě Švihov nebo na 
Hracholuskách. Den bude patřit 
dětem z dětských domovů a 
dětem z řad nejširší veřejnosti, 
aby si společně užily zábavu a 
dobrodružství.
    V ě ř í m ,  ž e  n á s  o 
nadcházejícím víkendu čeká 
příjemné počasí a všichni si 
užijeme pouť.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2016 o nočním klidu a 
regulaci hlučných činností 
ZAKAZUJE SEKÁNÍ,  ŘEZÁNÍ 
A DALŠÍ HLUČNÉ ČINNOSTI 
V NEDĚLI A VE STÁTNÍ SVÁTKY.

Upozornění

 20. 5. Šlesinger František

 21. 5. Türk Jaroslav

 25. 5. Hájková Helena

Blahopřejeme

 pokud chcete na II. setkání 
rodáků pozvat své příbuzné a 
známé, můžete j im zaslat 
pozvánku? Pozvánku si můžete 
vyzvednout na OÚ.

Víte, že...

  Hradec se pyšní fotbalovým 
hř i š těm, které nám závidí 
v širokém okolí. Velkou zásluhu 
na bezvadném vzhledu a 
fungování celého areálu má 
pan Jaroslav Koláček, který na 
hřišti každoročně odpacuje 
stovky hodin. Jeho práce si 
vážíme a za jeho nadšení a 
ochotu mu patří velký dík.

 Poděkování patří i  Jiř ímu 
K o l á č k o v i  m l a d š í m u  z a 
b e z p l a t n o u  p o m o c  p ř i 
z a h r a d n í c h  ú p r a v á c h 
v mateřské škole.

Poděkování

JAK SE  STAVBA KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY 
VE STODĚ DOTKNE HRADCE?

 Stavba kruhové křižovatky ve Stodě začne 10. května 2018 
(termín se mírně posunul) a měla by trvat až do listopadu 2018.
 Pro směr od Domažlic do Plzně bude objížďka přes obec 
Mantov. Na této objížďce bude ze Stoda do obce Mantov 
jednosměrný provoz pro všechna vozidla. Jednosměrka bude končit 
v Mantově na křižovatce silnic II/230 a III/18045. Směr z Plzně do 
Domažlic bude možný přes Stod po volné polovině komunikace.
Lidé, kteří jedoucí od Domažlic (od Holýšova) do nemocnice ve 
Stodě, pojedou  přes Hradec. To samé bude vhodné i pro lidi, kteří 
jezdí od Holýšova do Stoda do zaměstnání (za křižovatkou) tzn. např. 
MURR Elektronik nebo Kiefel Automotive. Autobusová zastávka ve 
směru na Plzeň bude na Komenského náměstí u základní školy.
 I Hradec tedy čeká zvýšený dopravní provoz. Dbejte, prosím, 
o svoji maximální bezpečnost! 



Žádost o pomoc - školní fotografie
Vážení spoluobčané, 
 je to již pět let, co naše obec pořádala historicky první sraz rodáků. V ten den nám vůbec 
nepřálo počasí. Celý den vydatně pršelo, ale my celou akci operativně přemístili do KD v Hradci. I přes 
nepřízeň počasí přišlo do sálu kulturního domu několik stovek hostů i domácích. V letošním roce nás 
čeká další setkání rodáků a zároveň oslavíme ještě jedno výročí, a to 250 let od postavení první školy 
v Hradci. 
 Ráda bych Vás prostřednictvím Hradeckého zpravodaje požádala o pomoc s výstavou 
fotografií. Kdo máte doma nějaké fotografie z dění v obci nebo ve škole a můžete nám je zapůjčit, buď 
originály nebo kopie (možno okopírovat na OÚ), budeme moc rádi. Na výstavu do ZŠ sháníme 
především společné ročníkové fotky, pokusíme se sestavit výstavu společných fotek rok po roku.  

Obracejte se prosím na V. Svozilovou (tel: 724 816 693). 

Poděkování účastníkům akce " Ukliďme Česko”
 Dne 7. 4. 2018 se Hradec zapojil do úklidové akce "Ukliďme Česko". Děkujeme organizátorce 
paní Daně Dufkové, dále manželům Zmekovým, Václavu Hájkovi, Jiřímu Hájkovi, Jaroslavu 
Milnaříkovi, Jiřině Cibulkové, Adamu Hlaváčovi, Danovi Šachajdovi, Vlastě Wlachové a Barunce 
Janečkové za pomoc při úklidu Hradce a okolí.

 Celkem bylo posbíráno a odklizeno 260 kg odpadu. 

MOBILNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU



Okénko ze základní a mateřské školy

 Předvelikonoční období v základní 
škole patřilo plaveckému výcviku. Jezdili jsme 
do plaveckého bazénu do Domažlic a můžeme 
konstatovat, že všichni žáci plavou, i když 
někteří ještě potřebují pásek. Paní plavčice je 
za výkony opravdu pochválila. 
 Mnozí z občanů Hradce podpořili 
Velikonoční jarmark. Výtěžek 2 635 Kč bude 
použit na dětské školní akce. 
 Jedinečnou událostí se stal výlet do 
partnerské školy v Úterý. Naši žáci se 
zúčastnili společné výuky a mohli porovnávat 
školu obdobného typu. Personál i děti se k nám 
chovali jako opravdoví hostitelé. My jsme se 
zase chovali jako přátelská návštěva. Odvezli 
jsme si nejen nové poznatky, ale i mnohá nová 
přátelství. A na oplátku nás žáci z Úterý 
navštíví 3. května, kdy společně prožijeme 
dopolední vyučování. Do třetice se sejdeme na 
společném projektu v Plzni při zážitkovém 
programu. To vše pro nás připravila MAS 
Radbuza, která zafinancovala dopravu na 
všechny tři akce. Děkujeme za skvělý nápad i 
podporu.

 Dne 18. 4. 2018 proběhla na fotbalovém hřišti v Hradci ukázka výcviku psů členů kynologického 
klubu ve Stodě, kterou nám nabídl a ochotně zprostředkoval p. Tomíček z Hradce.
Velice mu děkujeme.
 Děti, učitelky MŠ i ostatní dospělí se zájmem sledovali nejen cviky poslušnosti, ale i ukázky 
obrany - vyhledávání a zadržení figuranta, jehož pomůcku – ochranný rukáv – si mohli sami vyzkoušet.
 Pejsci zvládli i několik speciálních cviků jako např. slalom mezi nohama psovoda za chůze, 
obraty na místě nebo přeskok přes překážku. Všech pět přítomných psovodů se svými pejsky nakonec 
nechali přítomné děti seznámit se s jejich čtyřnohými miláčky.

 Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se podíleli na úpravě školní zahrady mateřské školy. 
Jelikož však práce stále ještě nejsou dokončeny, není otevřena zahrada pro veřejnost.

  Mgr. Irena Gramanová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Pozvánky
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