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Blahopřejeme
1. 4. Říha Jan
ź 10. 4. Anderle Vladimír
ź 21. 4. Koláček Jiří
ź 25. 4. Vodička Ladislav
ź 29. 4. Plasová Jaroslava
ź 20. 5. Šlesinger František
ź 21. 5. Türk Jaroslav
ź 25. 5. Hájková Helena
ź 28. 5. Řezanková Marie
Členové SPOZ v Hradci budou
jubilanty (ve věku 70, 75, 80 a 80+ )
navštěvovat po zrušení
nouzového stavu ČR. Nyní
předáváme (vhozením do
poštovní schránky) pouze
blahopřání k narozeninám a je
zajištěna písnička na rádiu Český
rozhlas. Pro květnové jubilanty
budou hrát 2. 5. od 17 do 18hodin
v pořadu „Blahopřejeme
písničkou”

ź

Upozornění
Poplatky a platby za
pronájmy je možné uhradit
v hotovosti až po ukončení
nouzového stavu. Pozdní
úhrady nebudou sankciovány.
ź
Do kontejnerů na bioodpad
odkládejte pouze zahradní
odpad. NEPATŘÍ TAM VĚTVE
ANI KAMENY!
ź

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní zpravodaj vychází po
dvou měsících. Žijeme v době, která
je pro nás všechny nová a složitá.
Ani v nejhorším snu jsem si
nedokázal představit, že něco
takového zažiji. Tato epidemie
postihla celý svět a promítla se do
života každého z nás. Staré rčení
tvrdí, že "všechno zlé, je k něčemu
dobré", a to se právě stalo. Dne 16.3.
zasedal krizový štáb obce, s paní
ředitelkou Mgr. Ben Abid jsme se
shodli na nutnosti uzavřít MŠ. Dále
se krizový štáb shodl na potřebě
pomoci starým a nemocným
spoluobčanům s nákupy a na
oslovení dobrovolníků ohledně šití
textilních roušek. To mezi občany
vyvolalo velkou vlnu solidarity a
ihned začali šít roušky. Díky jejich
nadšení jsme už ve středu 18.3.
mohli roušky rozdávat, a tak po
vyhlášení povinného nošení roušek
od 19.3. je měli naši občané
k dispozici. K dnešnímu dni bylo
rozdáno přes 800 roušek, 190 ks
bylo pro Stodskou nemocnici.
Obrovské díky patří všem, kdo se
zapojili - ať už roušky šili,
distribuovali nebo přinesli materiál.
Pokud jsou mezi námi další, kteří
pomáhali s rouškami a nebo jinak
mimo naši obec, byl bych rád, aby se
nám ozvali. Po uklidnění situace se
chceme na obecním úřadě se všemi
dobrovolníky sejít při přátelském
posezení. Velký dík si zaslouží i
prodavačky z místní prodejny, které

se snaží o maximální dodržování
nařízených hygienických opatření.
Dále se podařilo sehnat
dezinfekční roztok ANTICOVID,
který jsme v první řadě rozdali
nejohroženější skupině - seniorům.
Po dalším závozu bylo dezinfekce
dost i pro ostatní. Na obecním
úřadě je dezinfekce stále
připravena, kdo by potřeboval,
může si v úřední dny pro ni přijít.
Vzhledem k vývoji epidemie na
Domažlicku, prosím občany o
dodržování všech nařízení vlády.
Naši zaměstnanci začali
dezinfikovat 2x denně kliky, pumpu
a kropáče na hřbitově, přesto
apeluji, aby si lidé nosili i na hřbitov
své rukavice. Rozhodl jsem se, že
zatím nebudou po obci rozmístěny
lavičky. Po ukončení tohoto
mimořádného stavu dáme lavičky
na obvyklá místa.
Pandemie koronaviru citelně
zasáhla i společenský život v naší
obci. Historicky možná poprvé
nepřijedou kolotoče, nebude
plánované posezení u májky,
hasičská soutěž, neoslavíme
společně ani Den matek, v létě
nebude ani plánovaný memoriál.
Věřím, že se situace bude
zlepšovat a na podzim
uspořádáme pro všechny zábavu
v kulturním domě. Ostatní shora
uvedené akce si užijeme naplno
v příštím roce. Přeji Vám všem
pevné zdraví, optimismus a
veselou mysl.
Pavel Hlaváč

Provoz kanalizace
Podpisem smlouvy o odvádění odpadních vod se majitelé
nemovitostí zavázali k dodržování provozního řádu. Ten mimo jiné
zakazuje vhazování vlhčených ubrousků do kanalizace. Přesto je v
kanalizaci stále obrovské množství vlhčených ubrousků, které se
nerozpouští!!!! Likvidace ubrousků je nákladná, stejně tak jako opravy
čerpadel, které ubrousky poškodí. Tímto se výrazně prodražuje provoz
kanalizace a to se promítá do ceny stočného.
Opětovně apelujeme na všechny občany, aby ubrousky do
kanalizace NEVHAZOVALI!!!

Očkování psů
Očkování psů proběhne dne

18. 4. 2020 od 15:00 hodin před budovou OÚ Hradec.
Očkování bude provádět MVDr. Vlčáková

Dodržujte, prosím, nařízení vlády o rozestupech.

15 let klubu seniorů
Vážení spoluobčané,
před 15-ti lety, přesně 22.3.2005, když jsem odcházela do důchodu, vznikla myšlenka založit
v Hradci klub seniorů. To už jsem byla v zastupitelstvu obce a ve funkci předs. soc. zde. komise při OÚ
v Hradci. Pracovali jsme ve složení:
1)
Irena Faitová
2)
Hana Türková
3)
Václav Langmaier
4)
Jaroslava Gabrielová
5)
Jaroslava Kočová
6)
pí. Trnková, Danešová – aktivistka komise od 15. 11. 2006
Začali jsme se scházet v zasedací místnosti obecního úřadu pravidelně každých čtrnáct dní.
Náplní prvního setkání bylo pozvání starosty pana Tomáše Pecha, který podporoval založení Klubu
seniorů v Hradci. Návštěva pracovnice soc. odboru ze Stoda – účastnila se pí. Bébová a pí Berková,
které odpovídaly na naše otázky a otázky seniorů. Dále jsme měli velmi dobrou spolupráci se Svazem
zdr. postižených ze Stodska. Předsedou byl pan Václav Skala. Obec se i finančně podílela na akcích
včetně účasti předs. soc. zdr. komise v Hradci na výročních schůzích.
V roce 2005, 5. června, jsme pořádali zájezd na Sv. Horu a zámek Janovice u Příbrami. 24. srpna
2005 zájezd do Mariánských Lázní a na zámek Bečov nad Teplou. V roce 2006, 27. května, zájezd do
Františkových. Lázní a Chodové Plané. Návštěva restaurace ve Skále spojena s prohlídkou pivovaru.
26.srpna 2006 zájezd na zámek Hluboká nad Vltavou a výstavu Země živitelka do Českých Budějovic.
Zájezdy 2007 – 5. května zájezd na zámek Loket a posezení v restauraci v Chodské Plané ve Skále,
22.září zájezd do Litoměřic.. V roce 2008, 31. května zájezd na Chodsko – Kozí Hrádek, Klenčí, Výhledy,
Domažlice, Koloveč (moc hezký zájezd). Září 2008 Litoměřice – Záhrada Čech.
Dále jsme chodili procházkou na Myslivnu, kde jsme opékali buřty, zpívali při harmonice, bylo to
moc hezké. Na myslivně se o nás v té době starali manželé Tomanovi – díky. Několik let jsme jezdili do
solné jeskyně do Plzně – včetně posezení v cukrárně a nákupů.
... pokračování na další straně
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15 let klubu seniorů - pokračování
Po volbách do zastupitelstva obce v roce 2010 – Klub seniorů pracuje ve složení:
1)
Irena Faitová
2)
Hana Türková
3)
Miroslava Prokopová
Během roku pořádáme různé přednášky, dlouhodobě Informovaný senior na různá témata, která
si vybereme. Vsuvky – na téma, co nás zajímá (z různých časopisů). Přátelská posezení seniorů
pořádáme pravidelně každých 14 dní v hospůdce ve Mlejně. Manželům Snášelovým patří náš velký dík.
V červnu pravidelně před prázdninami grilujeme v hezkém prostředí areálu Mlejna.
Dále děkuji panu starostovi Pavlu Hlaváčovi, který se dle svých možností, našich setkání i akcí
účastní. Paní místostarostce Romaně Roučkové za účast na podzimní hezké akci v Lomíčku. Máme
pravidelné tradiční vánoční posezení s programem a občerstvením, které nám zajišťuje OÚ –
děkujeme. Účastníme se akcí pořádaných obcí, včetně bálů.
Dne 3.září 2015 zájezd do Přírodní rezervace SOOS – rašeliniště. Navštívili jsme Motýlí dům,
prohlédli jsme si Františkovy Lázně a Cheb. V roce 2016, 12. května, návštěva Wellness centra
v Konstantinových Lázních – plavání 2 hod, oběd v Kladrubech, návštěva Kláštera.
V roce 2017 zájezd do Konstantinových Lázní – návštěva Wellness centra, prohlídka Stříbra,
Alfredova – prohlídka golfového hřiště, posezení v restauraci. V září 2015 – slavnosti jablek
v Nebílovech, prohlídka zámku. Začátkem září 2018 – vycházka na Babylon, kde nás ze strany pana
starosty Pavla Hlaváče, čekalo překvapení, opékání buřtů a kávička, bylo to milé – moc děkujeme. Další
podzimní vycházka byla 18. října – pí. Heřmanová nás pozvala na prohlídku tábora v Lomíčku.
V prosinci jsme byly na vánočních trzích v Plzni. Šestým rokem Klub seniorů aktivně spolupracuje se
SPOZ v Hradci, za předsedy pana Ing. Václava Hájka a pí. Bc. Moniky Součkové. Za 15 let nás opustila
řada spoluobčanů.
Ze zakládajících členů je nás v Hradci pět, dvě ženy jsou v penzionu ve Stodě, jedna členka v
DD v Černovicích. Dnes je nás 25 a průměrný věk je 70 let. Pokud se dělají větší akce je nás kolem 40
seniorů, včetně 3 členek ze Střelic.
Děkuji moc všem, kdo kdy podporoval a podporuje Klub seniorů v Hradci. Do dalších let přeji nám
všem pevné zdraví a do budoucna hodně pěkných akcí.
Irena Faitová

zájezd do přírodní rezervace SOOS

senioři na obecním bále

vánoční posezení v hospůdce ve Mlejně

Informace ze ZŠ a MŠ
Vážení rodiče, vzhledem k vládním opatřením jsme museli přistoupit k organizačním změnám
týkajících se zápisů do MŠ a do ZŠ. Veškeré informace k zápisům najdete na webových stránkách
školy nebo na nástěnce před ZŠ.
Zápisy do 1. třídy ZŠ proběhnou dne 21. 04. 2020 od 9:00 do 16:00 hod (podrobný postup
naleznete níže v článku Opatření k zápisům do ZŠ ve školním roce 2020/2021).
Zápis do MŠ proběhne stejnou formou dne 12. 05. 2020 (viz nástěnka a webové stránky).
Přeji všem dětem a rodičům krásné chvíle strávené v rodinném kruhu, hlavně zdraví, pohodu a
trpělivost při distančním vzdělávání.
Mgr. Alena Ben Abid

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁPIS PROBĚHNE DNE 21. 04. 2020 OD 9:00 DO 16:00 HOD
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu
a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Co je třeba udělat?
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy) učinit písemně nebo
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
do datové schránky školy: Datová schránka ZŠ A MŠ Hradec: 2mkpe23
2.
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.
poštou,
4.
osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách
školy.
Zákonný zástupce si telefonicky na tel.č. 737 000 717 domluví schůzku pro předání vyplněné žádosti.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu
náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
·
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
·
datum narození,
·
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
(podle § 19 odst. 3 správního řádu),
·
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
·
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat:
·
jméno a příjmení tohoto zástupce,
·
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění
dítě zastupovat.
Doložení rodných listů- stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem.
Mgr. Alena Ben Abid
ředitelka
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