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Oslavencům se bude
přát v pořadu Blahopřejeme
písničkou na Českém rozhlase
Plzeň v sobotu 4.5.2019 mezi
17-18hod.

Víte, že...


Každé dvě hodiny si u nás
rakovina plic vyžádá lidský
život? Proto, Pionýrská skupina
v Hradci se již po osmé zúčastní
15. května 2019 "Českého dne
proti rajkovině", a to prodejem
kytiček měsíčku lékařského.

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
v prvním dubnovém týdnu byl
dokončen automatický závlahový
systém od firmy MEANDR AZS
s.r.o. Automatickým zavlažováním
dojde k výrazné úspoře vody
potřebné k zavlažování hřiště. Je
třeba si uvědomit, že fotbalové
hřiště není využíváno jen
k fotbalovým zápasům. Hasiči zde
pravidelně trénují a pravidelně zde
pořádají květnovou soutěž.
Veškeré větší obecní akce, které se
konají v létě, se také konají na hřišti.
Na rozdíl od některých
spoluobčanů si nemyslím, že je
zavlažování zbytečné. Hlavním
důvodem bylo zachování
moderního sportovního areálu. Bez
hřiště by nebylo fotbalové mužstvo,
hasiči by těžko hledali lepší místo
pro trénink požárního sportu. A kdo
by chtěl žít na vesnici bez spolkové
činnosti? Na naše místní spolky
můžeme být právem pyšní.
V polovině dubna došlo
k vysázení nových stromů. 3 lípy
byly vysazeny před hřbitovem, další
na starém hřišti. Stromy byly
vysazeny i na bývalé deponii
zeminy při cestě na Babylon. Další
stromy v nejbližší době přibudou i
u Touškovského potoka.
V minulém týdnu jsme podali
žádost přes MAS Radbuza na
SZIF, kde jsme v rámci Programu
rozvoje venkova požádali
o dotaci na Naučné panely na
odpočinkových místech. Dotace je

ve výši 100% a MAS Radbuza ji
doporučila ke schválení. Pokud
bude dotace schválena i ze strany
SZIF, budou panely instalovány
k turistickým odpočívadlům
u chatových osad. Dále byly
podány žádosti o dotaci na
obnovu lesních porostů a o dotaci
na stavbu oplocenek.
Na obytné zóně proběhly
pětidenní čerpací zkoušky u 5 vrtů
za současného měření hladiny
vody v okolních studních a vrtech.
Měření proběhlo ve 2 stávajících
studních u Touškovského potoka,
u 4 stávajících studních v okolí OZ
a u 5 nově budovaných vrtaných
studní přímo v obytné zóně.
Hydrogeolog konstatoval, že
vybudováním dalších vrtaných
studní v obytné zóně nedojde
k ovlivnění výšky vodních sloupců
v obci Hradec. Orientační
vydatnost čerpaných 5 vrtů byla
4-5x vyšší než je potřeba vody pro
33 rodinných domů.
O nastávajícím víkendu nás
čeká pouť. Předpověď počasí
není zatím příznivá, přesto věřím,
že si pouť užijeme. V sobotu se
můžeme pobavit na pouťové
zábavě, kterou pořádá SK Hradec
1946. V neděli proběhne od 14hod
na fotbalovém hřišti přátelské
utkání SG Hradec - ženy Dvorec.
Od 15 hod za každého počasí
posedíme u stánku na hřišti při
hudbě p. Tomana.
Romana Roučková

Upozornění
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech se v kontejnerech na papír objevují krabice od mléka a džusů i igelitové
pytle. Obaly i igelitové pytle patří do kontejnerů na plast.
V kontejnerech IGLU se stále častěji objevují pytle s komunálním odpadem. Důrazně žádáme,
aby všichni komunální odpad odhazovali do popelnic. Kontejnery na papír jsou často plné
nerozstříhaných krabic. Krabice před vhozením rozřezejte, zaberou pak několikanásobně méně místa
a nebude docházet k ucpávání otvorů. Stejně tak plastové lahve je nutné před vhozením do kontejneru
sešlápnout, poté se jich tam vejde 2x více.
Opětovně upozorňujeme na platnost obecně závazné vyhlášky, která zakazuje v neděli a o
svátcích užívat zařízení a přístroje způsobující hluk, např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily,
křovinořezy, rozbrušovačky apod.
Co nutí kuřáky odhodit prázdnou krabičku na veřejné prostranství? Pohodil by jí někdo z nich po
své zahradě?
Pavel Hlaváč

Úprava střelické křižovatky
od 29. dubna 2019 do 31. července 2019
bude firma EUROVIA CZ a.s. realizovat úpravu křižovatky silnice I/26 mezi městy Stod a
Holýšov (střelická křižovatka).
V době od 7:00 hodin do 17:00 hodin bude provoz na pozemní komunikaci řízen pomocí
světelné signalizace (semafory) a po skončení pracovní doby bude na silnici I/26 obnoven
dvoupruhový provoz.
Z uvedené křižovatky nebude možno v době realizace stavby odbočit na obec Střelice,
objízdná trasa bude vedena přes obce Stod a Hradec. Dále bude také uzavřena účelová komunikace
vedená do obce Lelov.
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní – Bc. Petra Fictumová

Opravy kostela sv. Jiří
V letošním roce začnou opravy kostela sv. Jiří v Hradci. V první etapě dojde k opravě střešního
pláště na věžích. Rozpočet na opravy střechy věží a klempířské prvky je 315 000,- Kč. Práce provede
p. Roman Pilík z Holýšova. Na tuto akci jsme získali dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje
"Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" ve výši 200 000,- Kč.
V druhé etapě bude opravena střecha lodi, presbytáře a obou předsíní, rozpočet je 776 000,Kč. I na tuto etapu jsme podali žádost o finanční prostředky z dotačního titulu "Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019". O schválení dotace bude
Zastupitelstvo PK rozhodovat v červnu 2019.

O historii kostela sv. Jiří
V měsíci září roku 1962 bylo započato s poměrně rozsáhlou opravou obou věží kostela sv. Jiří
a vybraných částí střech, které byly v havarijním stavu. Akce byla finančně kryta dotací odboru
školství a kultury ONV Plzeň-jih. Věže po výměně krovů byly opatřeny novou krytinou, osazeny nově
zhotovenými báněmi a kříži.
Věžní báně, věkem již zrezivělé a rozpadající se, bylo nutné nahradit zcela novými. Nové báně
jsou proti původním jednonásobně větší. Po zhotovení byly báně na místě pozlaceny. Před jejich
úplným uzavřením byly do bání vloženy dobové fotografie obce Hradec, různé dokumenty a doklady
o správě obce. K tomu byly přiloženy soudobé platné peněžní mince, papírové bankovky a výpis
z historie obce od instalace bání v 19. století. (Po vyhoření kostela v 18. století byl kostel postaven
pouze s jednou věží, druhá věž byla přistavena v 19.století.) Pak byly báně zaletovány a s novými kříži
usazeny na vrcholy věží. Rekonstrukce věží nebyla jednoduchou záležitostí, protože věž z 19. století
nebyla opatřena schodištěm. Bylo proto nutné během opravy zřídit lávku (viz foto) umožňující
přechod do obou věží.
Součástí zmíněných oprav byla také výměna zchátralého stavu krytin presbytáře a chrámové
lodě. Opravu prováděl Okresní stavební podnik Plzeň a pokrývačská četa Komunálních služeb města
Nýřany. Významně spolupracovali i někteří místní odborníci a při pomocných pracích dobrovolně i
spoluobčané. Náročnost prací je částečně zřejmá z následujících fotografií.
Václav Skala

SK Hradec 1946
Na našem fotbalovém hřišti bylo nedávno dokončeno centrální umělé zavlažování.
Tímto bych chtěl moc poděkovat obci Hradec, díky které se tento projekt realizoval.
Ještě jednou moc děkujeme.
Za SK Hradec 1946 předseda, Jiří Štökl

A co dělali hasiči začátkem roku 2019
Koncem ledna proběhla výroční valná hromada, letos trochu jinak. Nakoupilo se nějaké jídlo,
pozvalo se více lidí a hlavně zahrál DJ Drake (Kuba Štambach). Podle ohlasů to bylo dost dobrý. Tak
musím Kubovi ještě jednou poděkovat a těšíme se na příští výročku.
16. února se konal hasičský bál. Chci tímto poděkovat všem, kteří přispěli do tomboly nebo si
zakoupili lístky, i když věděli, že na bál nepřijdou. Věřte, že každá koruna, kterou jsme takto vydělali, je
investována rozumně a převážně do našich mladých. A samotný bál? Poměrně dost lidí, bohatá
tombola i hudba, která se někomu líbila víc, někomu míň, jak už to tak bývá.
Další akcí bude již tradiční hasičská soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen, která
proběhne ve středu 8. května. Začátek soutěže je v 11 hodin. Občerstvení zajistí již osvědčená
sestava z minulého roku. Co plánujeme za „menu“? Grilované kuřecí a vepřové maso, klobásy,
těstovinový salát, langoše a možná nějaké to překvapení.
Ze všech soutěží, kam jezdíme, je hradecká událost tou nejvíce navštěvovanou. Já vás na ni
srdečně zvu a při příznivém počasí určitě nebudete litovat.
Starosta SDH Hradec
Václav Smolík

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Jaro V MŠ
Od dubna je opět přístupná zahrada mateřské školy rodičům
s dětmi a to v době PO – PÁ od 16.00 do 19.00, SO – NE od 10.00 do
19.00 hodin. Prosíme návštěvníky, aby dodržovali provozní řád zahrady
včetně dodržování pořádku v areálu MŠ.
Dne 20. března jsme s dětmi mateřské školy navštívili Ranč
Červený mlýn v Lisově. Dětem se prohlídka farmy se zvířátky, kterou nám
p. Nováková ochotně umožnila, velice líbila.
První jarní den byl pro děti a zaměstnance MŠ a ZŠ dnem, kdy
jsme se loučili se zimou. Vydali jsme se na pochod, na jehož konci jsme
vlastnoručně vyrobenou Moranu svrhli do řeky Radbuzy, abychom tak
zahnali zimu a přivolali jarní počasí.
Březnový celodenní výlet do Techmánie v Plzni se nám také
vydařil. Kromě ostatních zajímavých expozic a dětského hradu jsme
shlédli film Kosmík, promítaný v Planetáriu, který byl například o tom, jak se stát kosmonautem, o jejich
výcviku a vesmírných letech.
Za MŠ Květa Martínková

Plavecký kurz
Diplomy a „Mokrá vysvědčení“- z těchto trofejí se radovali žáci 1.-5. ročníku ZŠ a MŠ Hradec.
Završili jimi úspěšný týdenní kurz plavání v Centru vodní zábavy v Kdyni.
Intenzivní plavecký výcvik probíhal od 4. do 8. dubna 2019 pod vedením zkušených instruktorek
plavecké školy, které žáky seznámily se základními styly plavání. Po čtyřech dnech výcviku si děti
vyzkoušely své síly při závodech a poslední den se mohly v bazénu vyřádit po svém.
Kdyňský plavecký areál se může pochlubit krásně zrenovovanými nerezovými bazény, vířivkou,
dětským brouzdalištěm i tobogánem, na který byl dětem k naší velké lítosti přístup odepřen.
Také nás nepotěšily šatny společné pro muže i ženy, navíc bez možnosti zamknut si skříňky a
zavřené občerstvení i minibar.
Přesto si všechny děti plavání jaksepatří užily a k jejich pohodě přispěla i bezproblémová doprava
minibusem. Paní řidičce patří velký dík za zpestření a ukrácení dlouhé cesty videem s pohádkami.
Týden u vody utekl jako ta voda a všichni se těší na další kurz plavání v příštím školním roce.
Za ZŠ Alena Ben Abid
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