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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
o uplynulém víkendu se
uskutečnil
2. ročník Memoriálu
 Akce kompostér
Františka Matouška, letos spojený s
 Pozvánka - Vabivod
pivními slavnostmi. Přestože
předpověď počasí slibovala
 ZŠ a MŠ Hradec
vytrvalý déšť, počasí se vydařilo.
M
emoriálu se zúčastnilo
 Pozvánka - Plavba
1 2 f o t b a l o v ý c h d r u ž s t e v. P o
netradičních plavidel
skončení zahrála muzika pana
Tu r e č k a . N á v š t ě v n í c i m o h l i
ochutnat kromě známého
Blahopřejeme
plzeňského piva také piva
z
minipivovarů z Plzeňského kraje.
 10. 7. Cuchal Karel
Pochutnali si na dobřanské
 29. 7. Toman Václav
Hvězdě a Dragounovi,
merklínském Krokodýlovi nebo
čižické Karolíně Světlé. Už fakt, že
se vše vypilo, nasvědčuje tomu, že
Upozornění
se akce povedla a mohou začít

Žádáme majitele hrobových přípravy na příští ročník. Akce se
míst, aby jakékoliv opravy hrobů uskutečnila za finanční podpory
hlásili předem na obecním Mikroregionu Radbuza.
úřadě.
V minulém čísle jsme
informovali o opravě střechy věží


Slovo starosty

kostela. Při zahájení prací bylo
zjištěno, že báně jsou velmi
poškozené a nelze je opravit. Je
pravděpodobné, že i báň na jižní
věži je poškozena stejně. V ní by
měly být uloženy dokumenty o
historii obce. Po zajištění
dodavatele bání budou práce na
opravách střechy pokračovat. Na
opravy kostela se rozhodli přispět i
fotbalisté, věnují svůj podíl na
zisku z masopustu.
Koncem června byla pod
nádražím nainstalována
cyklomapa, která je osazena
havarijním setem pro cyklisty.
Další cyklomapy byly umístěny do
Dobřan, Chotěšova, Stoda,
Holýšova a Kvíčovic. Akce je
financována Mikroregionem
Radbuza. který obdržel dotaci
z Plzeňského kraje z oblasti
podpory cykloturistiky.
Přeji hezké léto.
Pavel Hlaváč

Akce kompostér
Obec Hradec provádí průzkum, zda by občané obce měli zájem
o bezplatnou zápůjčku plastového kompostéru, které by obec získala
ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza z operačního programu
životního prostředí.
Předmětem smlouvy je vypůjčení kompostéru o objemu 1000
litrů z recyklovaného PP (Thermolen) o hmotnosti 19 kg s parametry
1300 mm šířka, 1300 mm hloubka a 1020 mm výška včetně návodu
k použití a obsluze. Doba užívání se sjednává na dobu cca. 5 let.
Půjčitel může požádat o vrácení věci před skončením
stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně, nebo
jestliže ji užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou, a také
pokud vypůjčitel uvede na smlouvě nepravdivé údaje.
Účelem zápůjčky kompostéru je zajištění domácího
kompostování u občanů. Kompostér lze použít pouze pro ukládání
bioodpadu rostlinného původu k tomu určeného.
Po stanovené době zapůjčení se půjčená věc (kompostér) stává
majetkem vypůjčitele (pokud nebudou změněny podmínky dotace
OPŽP, v tomto případě o tom bude vypůjčitel včas informován).
Podání žádosti o dotaci tohoto projektu je předpokládáno - podzim 2019

Zájemci hlaste se na OÚ Hradec do pondělí 10. 9. 2019 !!!

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Základní škola
Návštěva našich páťáků v ZŠ Stod
V pátek 14.6. jsme se vypravili vlakem s paní učitelkou do Stoda. Jeli jsme se podívat do naší
budoucí třídy, do které nastoupíme po prázdninách.
Ve třídě nás přivítala třídní paní učitelka Jana Dražská a naši budoucí spolužáci. Zpočátku jsme byli
trošku nervózní z nového prostředí, ale za chvilku nervozita opadla. Seznámili jsme se s novými
kamarády, kteří nás pak provedli trošku po škole.
Při vyučování jsme pak všichni společně vyrobili přání ke Dni otců a už byl pomalu čas k návratu.
Neradi jsme se loučili, protože se nám ve třídě moc líbilo a už se nemůžeme dočkat, až se sem v září
vrátíme. Našli jsme si tu mnoho nových kamarádů.
Žáci 5. třídy
Návštěva dětí ze speciální třídy
Ve středu 19. 6. měli žáci ze ZŠ Hradec milou návštěvu. Přijela za
námi 1. speciální třída ze ZŠ ve Stodu a strávila s námi pěkné chvíle na
hřišti školy. Děti si zasoutěžily v míčových hrách a zabavily se na
prolézačkách. Pěkné slunečné dopoledne korunovalo společné focení a
slib, že návštěva nebude poslední.
Loučení se školním rokem
Poslední týden školního roku jsme trávili převážně na zahradě
školy, ve stínu stromů. Hráli jsme různé hry, četli jsme si z oblíbených knih,
malovali jsme, na co se těšíme o prázdninách, zahráli jsme si vybíjenou i
fotbálek.
Ve čtvrtek jsme se odebrali do nedalekého lomu. Opékali jsme si
buřtíky, smlsli jsme si na nanucích, popovídali si o svých plánech na
prázdniny. V lesíku jsme postavili nová obydlí pro skřítky, zahráli jsme si tichou poštu i jiné hry.
Myslím, že jsme se důstojně rozloučili se školním rokem. Před námi byl už úplně poslední den
končícího školního roku a s ním i vysvědčení. které mimochodem nebylo úplně špatné!
Mateřská škola
Od počátku června jsme si v mateřské škole hráli na indiány. Snažili jsme se o těchto zajímavých
lidech zjistit co nejvíce – jak žijí, pracují, oblékají se, jak mluví, jaké dodržují tradice,…
Také jsme tvořili – vyráběli jsme indiánská trička, tomahavky, čelenky, totem a učili se indiánské písničky.
Plnili jsme úkoly na dobrodružné cestě, kdy na konci pak děti čekala zasloužená odměna – poklad s
malým dárečkem pro každého.
Celé toto naše téma jsme ukončili 13. června, kdy jsme společně se základní školou uspořádali
indiánské odpoledne. Začínalo malováním na obličej, při kterém nám p. Paulínyová ukázala své umění.
Děkujeme.
Následovalo pasování předškolních dětí na školáky a
vyřazování žáků 5. třídy ZŠ, kteří odcházejí do školy do
Stoda. Nechyběly ani indiánské hry a soutěže s drobnými
odměnami.
V průběhu zábavného odpoledne bylo možné se
občerstvit nejen dobrůtkami od rodičů ale i zmrzlinou a
melounem. Na závěr jsme zapálili oheň a opekli si buřtíky.
Indiánské odpoledne se sluníčkem v zádech se nám
vydařilo a všichni jsme si je pořádně užili! Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, bez jejichž
pomoci, by to určitě nebylo tak prima.
Také děkujeme za celoroční spolupráci všem
příznivcům ZŠ a MŠ a přejeme pohodové prázdniny.
Za MŠ Květa Martínková
Krásné prázdniny přeje všem našim žákům a jejich rodičům tým zaměstnanců
ZŠ a MŠ Hradec.
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