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Vážení spoluobčané,
 blíží se závěr stavby kanalizace 
a na některých místech již začaly 
p ráce na úpravách te rénu. 
Žádáme Vás, abyste respektovali 
upravené plochy a nevjížděli na 
n ě ,  d o k u d  n e b u d o u  ú p l n ě 
zatravněné. Znovu připomínáme, 
že do pokládky asfaltů musí mít 
majitelé nemovitostí vyřešený 
svod dešťové vody. Dešťová voda 
z nemovitostí nesmí volně vytékat 
na místní komunikace.  Podle 
předběžné dohody dojde prvně 
k pokládce asfaltů na silnici ve 
správě SÚS / tj. hlavní silnice na 
Lisov/, následně začne oprava 
místní komunikace od Holíkových 
ke Koláčkovým. 
 Stavba kanalizace a ČOV 
výrazně zatížila obecní rozpočet. 
Během 4 let bude odkanalizován 
ce lý  Hradec .  S tavba  ce lé 
kanalizace a ČOV vyjde na více 
než 66 milionů Kč bez DPH, 
spolufinancována je mimo dotací 
i z úvěru. Po stavbě I. a II. etapy 
byly opraveny místní komunikace, 
stejně tomu bude i u III. etapy. 
Je třeba si uvědomit, že prostředky 
zbývají omezené, neboť opravy 

mimo dráhu kanalizace jdou 
v plné výši z rozpočtu obce. 
U  I I I .  e t a p y  b y l y  o p r a v y 
komunikací včetně podkladu pod 
asfalt  mimo rýhu kanalizace 
spočítány na více než 6 milionu 
bez DPH. Je jasné, že takovými 
volnými finančními prostředky 
obec nedisponuje. Proto bylo 
třeba nalézt kompromis - aby byly 
komun ikace  opraveny  d le 
aktuálních finančních možností 
obce. Proto tam, kde to výše 
terénu dovolí, bude položen 
asfalt na současný podklad 
/stejně jako tomu bylo v I. a II. 
etapě/. Někde bude upravena 
i šíře komunikace. Počátkem 
ledna jsme žádali o dotaci z MMR 
na opravu komunikace, bohužel 
jsme skončili jako náhradníci. 
 Všichni jsme si vědomi, že 
díky stavbě a počasí trápí 
majitele nemovitostí zasažených 
stavbou zvýšené množství 
prachu.  Počasí ovlivnit nikdo 
z nás neumí, a tak se taková 
stavba nikdy neobejde bez 
prachu nebo bláta. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  MS Háj Hradec pořádá dne 
2. 6. 2018 od 9:00 hod na 
Babyloně veřejnou střeleckou 
soutěž. Zajištěny hodnotné 
ceny i zvěřinové občerstvení.

 SK Hradec 1946 pořádá dne 
30. 6. 2018 od 8:30 hod na 
fotbal .hř i š t i  turnaj  v malé 
kopané - "Memoriál Františka 
Matouška"

Upozornění

 28. 5. Řezanková Marie

 29. 5. Nová Věra

   1. 6. Jarolím Bohumil

   5. 6. Khasová Marie

   6. 6. Hofman František

 15. 6. Benešová Žofie

 15. 6. Štanglová Marie

Blahopřejeme

 dne 16. 6. 2018 bude na hřišti 
SK Hradec od 9:00 do 11:00hod   
probíhat svoz komunálního a 
objemného odpadu? Svoz 
provede firma EKOSEPAR s.r.o. 

Víte, že...



Zástupcem náčelníka Generálního štábu se stal generál Hlaváč
 Za svého zástupce si náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík 
Aleš Opata vybral brigádního generála Miroslava Hlaváče. Do funkce jej dne 10.5.2018 jmenovala 
ministryně obrany Karla Šlechtová.
 „Pane generále, přeji vám hodně štěstí v nové funkci a očekávám dobrou spolupráci,“ řekla 
během jmenování ministryně obrany Karla Šlechtová.
 Jmenování generála Miroslava Hlaváče do funkce zástupce náčelníka Generálního štábu – 
náčelníka štábu se ve Vojenském salonu v hlavní budově Ministerstva obrany účastnili 
generálporučík Aleš Opata a státní tajemník MO Petr Vančura.
 „Generál Hlaváč je vojenským profesionálem s bohatými zkušenostmi ve velitelských funkcích 
a z nasazení v zahraničních operacích. Je to člověk, kterého znám dlouhá léta ze společné vojenské 
služby. Nejednou mě přesvědčil o svých kvalitách. Věřím, že bude přínosem nejen pro generální štáb, 

ale také pro celou armádu,“ řekl náčelník 
G e n e r á l n í h o  š t á b u  A r m á d y  Č R 
generálporučík Aleš Opata.
 Brigádní generál Miroslav Hlaváč 
dosud působil ve funkci zástupce ředitele 
sekce rozvoje sil Ministerstva obrany. Na 
Generálním štábu AČR působí již od roku 
2016 poté, co šest let velel 4. brigádě 
rychlého nasazení v Žatci. Účastnil se 
několika zahraničních misí na Balkáně a v 
roce 2011 byl velitelem 7. jednotky PRT v 
Lógaru v rámci mise ISAF v Afghánistánu. 
Do hodnosti brigádního generála jej 
prezident republiky jmenoval během 
letošních oslav Dne vítězství.

zdroj: http://www.mocr.army.czMinistryně obrany Karla Šlechtová předává jmenovací dekret 
brigádnímu generálovi Miroslavu Hlaváčovi

Za dobu své více než třicetileté  vojenské služby jsi prošel řadou funkcí, účastnil ses několika 
zahraničních misí. Jaká etapa Tvé vojenské kariéry pro Tebe byla nejšťastnější?
 V životě, jak v osobním, tak i v profesním, si každý z nás prochází šťastnými či méně šťastnými 
obdobími a každé období má svá pro a proti, i to méně šťastné dokáže posílit. Pokud mám být 
konkrétnější, jako úspěšné hodnotím období, kdy jsem v Kosovu velel mnohonárodnostnímu 
úkolovému uskupení Střed. Poté ale přišla nabídka velet 4. brigádě rychlého nasazení, což jsem do 
nedávna hodnotil jako své nejšťastnější životní období. Přišel 8.květen 2108, jmenování do první 
generálské hodnosti prezidentem republiky Milošem Zemanem a zároveň nabídka Náčelníka 
Generálního štábu AČR gen. Aleše Opaty na funkci jeho zástupce. Je to pro mě velký závazek, pokud 
se mi ho podaří naplnit, vím, že budu šťastný.

Kdybys měl ze své vojenské kariéry vybrat jeden nejsilnější okamžik, který Ti utkvěl v paměti a 
na který nikdy nezapomeneš, jaký by to byl?
 Nedokážu říci za více než třicet let jeden konkrétní okamžik. Určitě to ale byla chvíle, kdy jsem 
se dozvěděl, že budu velet 4. brigádě rychlého nasazení. Druhý moment byl, když jsem končil ve 
funkci velitele Mnohonárodního úkolového uskupení Střed v Kosovu. Od zahraničních kolegů jsem 
měl pozitivní reakce na svou práci. A teď jmenování do generálské hodnosti, to byly okamžiky, které 
mě hřály u srdce, a říkal jsem si, že má smysl, co jsem dělal a co jsem tomu obětoval.

23. června se v Hradci koná II. setkání rodáků, bývalých i současných obyvatel Hradce. Míro, 
dovol, abych Tě pozvala.
 Děkuji za pozvání, určitě přijedu. Do Hradce se stále rád vracím, mám zde nejbližší rodinu, 
bratry, tetu, je zde pochovaná máma. Mám zde kamarády a vrstevníky, se kterými jsem vyrůstal, se 
kterými jsem zde chodil do základní školy. Jsou tu pořád ti, kteří mě znají jako malého kluka a které rád 
potkávám.  

Romana Roučková

Do Hradce se stále rád vracím, říká zástupce náčelníka Generálního štábu



Okénko ze základní a mateřské školy

 Poslední období bylo pro žáky a učitele základní školy opravdu hektické. Základní škola z Úterý 
nám oplatila návštěvu. Snažili jsme se být dobrými hostiteli a vymýšleli jsme pro ně projektový den. 
Cílem bylo navázat přátelství, prezentovat naši školu a krásné okolí. Mohli jsme se pyšnit krásným 
hřištěm, příjemným školním prostředím, samostatnou školní družinou, prostorem školní zahrady, 
ukázali jsme naši tělocvičnu, počítačové centrum. Velmi ceněné byly stolní fotbal, připravené modely 
na módní přehlídku a stará tabule ve velké třídě, kterou si všichni hosté prohlíželi jako unikátní artefakt 
připravený k důkladnému prozkoumání.  Pro naše hosty byly připraveny činnosti na hřišti, výroba 
zvířátka v družině a práce s počítačovou aplikací, jejíž pomocí jsme oživili obrázek. Následovala cesta 
do bývalého lomu a pak na opravdu sváteční oběd ve školní jídelně. Pak už jen si pohrát na školkové 
zahradě a těšit se na další setkání.

  To na sebe nenechalo dlouho čekat. Projekt setkávání jsme pro letošní rok zakončili v Johan 
centru v Plzni. Opět byl ráno přistaven autobus a v Plzni již čekali kamarádi z Úterý. Zde jsme měli 
možnost spolupracovat na připraveném programu. Byl připraven projekt, který vyžadoval dovednosti, 
bystření důvtipu a hlavně potřebu zapojit se. Součástí závěrečné části bylo i zhodnocení toho, co nám 
společně přinesla 3 dopoledne společného soužití. Hodnotily se i klady jednotlivých škol, žáci měli 
možnost porovnat, co se jim na druhé škole líbí a co by třeba i chtěli mít v té své škole a pak si navzájem 
dávali návrhy, co by bylo dobré změnit. Jsme rádi, že nám místní akční skupina takováto setkání 
zprostředkovala a finančně umožnila. „Pohled jinam“ otevírá možnost poznávat, vážit si, objevovat a 
navrhovat prostřednictvím nového přátelství. Pro příští rok můžeme naši spolupráci rozvíjet dále.

  Další 2 akce spolu také souvisely. Zástupci naší školy navštívili ve dvou následujících pátcích 
dopravní hřiště v Blovicích. Nejdříve v soutěži, pak v pravidelném výcviku.
4. května proběhlo na základní škole v Blovicích okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, 
kterého jsme se poprvé zúčastnili i my. Naši školu reprezentovali Radek Kočí, Anežka Korcová, Nikola 
Plassová a Lukáš Kočka. I když se náš odjezd do Blovic o hodinu opozdil a autobus se pro nás musel 
vracet, na slavnostním zahájení jsme nechyběli.  Soutěž měla čtyři části, na kterých jsme prokazovali 
nejen naše znalosti, ale i zručnost a pohotovost, která je v silničním provozu nepostradatelná. První 
část soutěže byl test z pravidel silničního provozu. V druhé části, na stanovišti Českého červeného 
kříže, jsme předvedli znalosti z poskytování první pomoci. Dále soutěž pokračovala praktickou částí. 
Zde jsme museli prokázat zručnost jízdy na jízdním kole a na závěr nás čekala jízda po dopravním 
hřišti, kde jsme, pod kontrolou policistů, projížděli stanoviště v určeném pořadí. Po dobrém obědě 
následovalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže.  My jsme se umístili na 7. místě z devíti škol a splnili si 
tak svůj cíl – nebýt poslední. Vždyť jsme jako jediná škola byli na této soutěži poprvé.
Týden poté se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili programu na dopravním hřišti v Blovicích, tentokrát s 
motivací co nejvíce dovedností pochytit i jako přípravu pro příští ročník dopravní soutěže.

 12. května jsme společně s dětmi z mateřské školy oslavovali Den matek v kulturním domě. Děti 
z mateřské školy měly pečlivě připravené vystoupení s tematikou pejsci, kočičky a myšky. Předvedly 
básničky a písničky. Celé vystoupení bylo oceněno opravdu velkým potleskem. Potom děti předaly 
svým maminkám přáníčko s kytičkou a malý dárek. 

 Vystoupení školáků bylo rozděleno do dvou částí. Nejdříve žáci zazpívali a zarecitovali 
připravené písničky a básničky a v druhé části předvedli na módní přehlídce modely z planety Oláo jako 
inspiraci k cestování o dovolených. I školáci měli připravené dárečky a kytičku pro svoji maminku. 
Celým programem citlivě na klavír doprovázela paní Alena Kořínková.

 Týdny do konce školního roku spočítáme na ruce jedné ruky, proto všechny tyto aktivity jsou jen 
doplňkem školní práce. Ta je opravdu ve finiši a nezbývá než poděkovat všem, kdo nás jakýmkoli 
způsobem podporuje. Věřte, že slova ocenění, milé slovo a upřímný úsměv opravdu potěší – a nic 
nestojí.

 Budeme se těšit na další setkání s veřejností – 23. června bude otevřena v době od 11 do 13 
hodin pro veřejnost škola, kterou vás rádi provedou naši školáci.  K vidění budou i školní kroniky. A na 
odpolední vystoupení si připravuje program mateřská i základní škola. Přijďte a nechte se pobavit. 
 

Zaměstnanci, děti i žáci MŠ a ZŠ
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SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 Rok se s rokem sešel a my už jsme opět začali další sezónu. A kde jinde ji začínat než na domácí půdě. 
Takže jsme 8. 5. 2018 uspořádali soutěž v požárním útoku na hřišti SK Hradec. Vše jsme připravovali již týdny 
před soutěží, ne jen jak soutěž bude probíhat, kdo bude rozhodčí, ale také co k pití a k jídlu. Den před soutěží 
jsme byli postavit stan, připravit lavičky pro diváky a nachystat nějaké občerstvení.
            Ještě před soutěží se konala okrsková soutěž, které se účastnilo 
jen pár týmů, a to Ves Touškov, Lisov, Hradec. Vítězství se chopili 
hradečtí hasiči v kategorii mužů i žen a mohou tak dále reprezentovat 
obec na okresní soutěži.
            Prezence týmů na hradeckou soutěž začala v 10 hodin a v 11 
hodin byl první start. Po celou dobu konání soutěže bylo krásné počasí a 
návštěvníci mohli vidět úžasné výkony 33 týmů.  Byly zde různé týmy z 
různých lig a krajů. Dokonce jsme mohli vidět i dva týmy z extraligy, což 
je jedna z nejlepších lig v ČR

Konečné výsledky jsou následující:
     Muži                                      Ženy
 1. Únětice                              1. Srbice
 2. Záhorčice                           2. Štítary
 3. Hradec                               3. Honezovice
            Skvělý úspěch slavil mužský tým, který byl třetí v naší soutěži a po první soutěži v lize O pohár 
Hořiny berou první příčku s časem 15,56 s. Jen tak dál, kluci! Děvčata se umístila až na 4. místě s časem 
21,01 s. Snad to příště bude lepší. Další soutěž nás čeká ve Vsi Touškově, tak držte palce.
            A nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s přípravou a průběhem soutěže pomáhali. 
Určitě děkujeme lidem, kteří byli v bufetech, rozhodčím, moderátorovi, výběrčí startovného, zapisovatelům 
a samozřejmě děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit a podívat se na nás. Děkujeme!

Za SDH Hradec Karolína Podlipská

Hasiči - dorostenci na závodech v Plzni

 Dne 12. května proběhl závod na 100 m překážek na Košutce Plzni. Na tomto závodě startují 
nejlepší dorostenci a dorostenky celého Plzeňského kraje. Hradec reprezentovali pod vedením Radka 
Snášela: Nikol Mlnáříková, Denisa Kočárková, Klára Vinklbauerová, Františel Lange a Lukáš Snášel, 
který tento těžký závod celkově vyhrál. Všichni mu gratulujeme, jen tak dál a hodně štěstí.

Za SDH Hradec Václav Smolík

Pozvánka
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