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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začátkem října byla podána
žádost o dotaci na I. etapu
vodovodu - vodovodní přivaděč
Holýšov - Hradec. Přivaděč bude
končit u křížku u Silovských na
Vyšehradě. Vodovodní přivaděč
povede přes pozemky města
Holýšova, Vojenských lesů a
statků, obce Lisov a přes naše
obecní pozemky. Napojovací
místo bude v areálu bývalých
kasáren v Holýšově, požádali jsme
město Holýšov o prodej části
pozemku, kde bude stát čerpací
stanice. V rámci II. etapy bude
voda rozvedena po Vyšehradě,
u potoka a v části obce pod tratí.
III. etapa bude část obce nad tratí.
Tabulkový rozpočet na I. etapu je
v ceně 5 400 000,- Kč. Dotace
z národních zdrojů může
poskytnuta do výše 80%
uznatelných nákladů. Dotace na
vodovodní infrastrukturu poskytuje
i Plzeňský kraj, kde žádost také
podáme.
Byli jsme úspěšní se žádostí
o dotaci na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů. Plzeňský
kraj nám přispěje částkou
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Radbuza podal žádost o domácí
kompostéry pro občany
členských obcí. Obec Hradec
požádala na základě zájmu
občanů o 60 kompostérů.
Výsledky budeme znát na
přelomu roku.
Prosím spoluobčany, aby při
třídění papíru do kontejnerů IGLU
rozřezávali velké kartony. Stává
se, že otvory jsou ucpány
nerozřezanými krabicemi.
Kontejnery jsou pravidelně
vyváženy 1x za 14 dní.
Vánoce se blíží a je třeba najít
vhodný vánoční strom do parku
k OÚ. Prosím proto občany,
pokud by věděli o stromu, který
by ozdobil park v době
předvánoční a vánoční, aby nás
kontaktovali. Jak zahájíme
advent v Hradci, oznámíme dle
vývoje situace epidemie. Je těžké
předjímat, neboť se vládní
nařízení mění téměř každý den.
Přeji všem v této nelehké
době pevné zdraví. Zachovejme
si optimismus, věřím, že brzy
bude lépe.
Pavel Hlaváč

Informace z mateřské školy ...
V rámci projektu Šablony II, do kterého je naše MŠ zapojena, jsme v září realizovali projektový den
Jak to chodí u včeliček.
Navštívili jsme chovatele včel Lukáše Martínka, který dětem poutavě vyprávěl o chovu včel,
užitečnosti pro člověka, přínosu pro hospodářství, využití včelích produktů.
Děti měly možnost pozorovat včely v jejich obydlí - úlu, seznámily se s vývojovým stádiem od vajíčka
po dospělou včelku, organizací jejich práce,
krmením, poznaly včelařské potřeby a pomůcky
k výrobě a stáčení medu, nechyběla ani jeho
ochutnávka.
V mateřské škole pak děti tvořily včelky a jejich
obydlí, naučily se o nich písničku, vyrobily si svíčku
z včelích plástů, předškoláci řešili pracovní listy,
Děkujeme p. Martínkovi za jeho poučné
vyprávění a praktické ukázky, kterými si děti
obohatily poznatky o včelách.
za MŠ Květa Martínková

SK Hradec 1946
Seznámení s aktuálními výsledky letošního podzimu A a B mužstva:
A mužstvo:
1.kolo 22.8.2020
SK Hradec 1946 - Stod 2:0 (2:0)
Branky: Brož,Štökl
Rozhodčí:Šimek Diváků: 210

B mužstvo:
1.kolo
Mantov - Hradec B 1:2 (1:0)
Branky:Kanta – Hrdlička,Hrdina st.
Rozhodčí:Uzel Diváků:75

2.kolo 29.8.2020
Spálené Poříčí - SK Hradec 1946 4:0 (3:0)
Branky:Šefl,Mošna,Karlík,Krňoul
Rozhodčí:Křen Diváků:180

2.kolo 30.8.2020
Hradec B - Líšiná 1:5 (0:4)
Branky:Hrdina – Antoš 3,Fabián,Říha
Rozhodčí:Velíšek Diváků:70

3.kolo 5.9.2020
SK Hradec 1946 - Nepomuk "B" 2:1 (0:1)
Branky:Vachtl,Pešek – Vokurka

3.kolo 6.9.2020
Dnešice - Hradec B 6:1 (2:1)
Branky: Hora 2,Jeslínek,Bešta,Hodan,
Janoušek - Straka
Rozhodčí:Rejthar Diváků:70

Rozhodčí:Mudra Diváků:110
4.kolo 12.9.2020
Seč - SK Hradec 1946 2:0 (1:0)
Branky:Žanda,Görner
Rozhodčí:Lažánek Diváků:78

4.kolo 13.9.2020
Hradec B - Ptenín 9:4 (4:2)
Branky:Dufek M. 5,Daneš,Beneš,
Hrdina st.,Křehlík – Podzimek,Lepič,
Strejc,Kukeně
Rozhodčí:Šimek Diváků:60

5.kolo 19.9.2020
SK Hradec 1946 - Žinkovy 7:3 (2:3)
Branky:Andrle P 2,Vachtl 2,Bečvář,
Hrdina,Müller – Bartička 2,Šneberk
Rozhodčí:Matějov Diváků:92

5.kolo 20.9.2020

6.kolo 26.9.2020
Klášter - SK Hradec 1946
Odloženo na 28.10.2020

6.kolo 27.9.2020
Hradec B - Soběkury 4:3 (0:1) Pen: 4:3
Branky:Hrdina st.2,Daneš -Königsmark,
Svoboda,Malý
Rozhodčí:Rejthar, Diváků:40

7.kolo 3.10.2020
SK Hradec 1946 - Merklín 8:1 (3:0)
Branky:Andrle P 2,Andrle B,Dufek,
Vachtl,Hrdina,Bečvář,Štökl – Hruška
Rozhodčí:Rejtar Diváků:50

7.kolo
Merklín B - Hradec B 3:0 (1:0)
Branky:Ušiak,Hruška,Vachovec
Rozhodčí:Šimek Diváků:40

8.kolo 11.10.2020
Chlumčany "B" - SK Hradec 1946 1:2 (0:2)
Branky:Šimána – Štökl,Šubrt
Rozhodčí:Šiška Diváků:0

Volno

8.kolo
Dobřany B - Hradec B 8:0 (2:0)
Branky:Skřivan 3,Smetana 2,
Bešta,Jiříček,Roubíček
Rozhodčí:Klíma Diváků:0

S ohledem na vládní nařízení jsme bohužel více zápasů neodehráli, museli jsme pozastavit
dosud docela dobře rozjetou sezónu. S výhledem do budoucna si myslím, že na podzim jsme bohužel
dohráli. Nemyslím si, že bychom od 3. 11. 2020 znova začali hrát na amatérské úrovni. Bohužel situace
je taková jaká je….(už nás to potkalo na jaře) a proto musíme počkat, až se vše uklidní.
Teď je čas poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnují fotbalu v Hradci a dělají pro to
maximum. Na vesnické úrovni krásný udržovaný areál a příjemné zázemí nám mnozí mohou jen
závidět. My hráči jsme si toho vědomi a děláme na hřišti proto maximum, i když to někdy není vidět. Jsme
prostě jen amatéři, kteří chodí každý den do práce a tenhle sport máme jako koníčka. Dycky SK!!!!!!!!
Díky všem za podporu fotbalu v Hradci
Za SK Hradec Tomáš Brož

Letní tábor Pionýrské skupiny Hradec 2020
I když jsme dlouhou dobu nevěděli jak vše bude probíhat kvůli COVIDU 19 a celkové situaci v
ČR, plánovali jsme opět tábor s velkým nasazením. I z tohoto důvodu jsme byli rádi, že nevznikla žádná
komplikace a mohli jsme se s dětmi na začátku srpna vydat na letní tábor v Hutích pod Třemšínem.
Letos jsme si celý pobyt udělali pohádkový, a tak na děti čekala celotáborová hra s názvem "Záchrana
šmoulí vesnice".
Jako každý rok se vedoucí vydali na tábor o den dříve, aby zvládli připravit areál tábora na příjezd
dětí. Ty přijely dvěma autobusy v počtu 103 účastníků, a tak bylo hned všude živo jako v mraveništi.
Nejprve se musely vyndat všechny věci z autobusů, s tím pomáhaly větší děti. Poté následovalo
rozdělení dětí do 6 oddílů podle jejich věku, kdy v prvním oddíle byly nejmladší a v šestém oddíle pak
děti nejstarší. Po obědě došlo k ubytování táborníků do chatek a do pokojů v penzionu. Odpoledne pak
bylo věnované vybalování, seznamování dětí v oddílech a prozkoumávání okolí, ve kterém se tábor
nacházel. Přece jen jsme tábor pořádali na novém místě, a tak bylo prostoru k objevování hodně. Celý
den vyvrcholil jako každý rok s napětím očekávaným rozlosováním dětí do 6 oddílů na celotáborovou
hru, po kterém následoval boj vedoucích o jeho název a barvu. Názvy oddílů byly Mrzouti, Poetové,
Koumáci, Fešáci, Šprýmaři a Mlsouni. Hlavní slovo při jejich výběru měly děti daného týmu.
První dva dny nám počasí vůbec nepřálo a oba nám doslova propršely. Museli jsme tedy
zaimprovizovat a uzpůsobit program do vnitřních prostor, kde jsme hráli například pionýrské bingo,
dívali se na film nebo využili různé společenské hry. Ve středu ráno se naštěstí počasí umoudřilo a mohli
jsme se tak naplno pustit do celotáborové hry. Aby bylo možné jednotlivé oddíly snadno rozlišit, musely
si děti se svými vedoucími při první etapě obatikovat trička ve vybojované barvě. Všem týmům se trička
moc povedla a vznikly úžasné originály. Na další etapové hry, které probíhaly vždy přes celé dopoledne,
se oddíly vydávaly mimo tábor do lesa, kde je čekaly různé nástrahy a úkoly, které si pro ně připravoval
Gargamel. Patřily mezi ně např. Hon na Azralela, Záchrana šmoulat nebo Po stopách Gargamela.
Některé hry spočívaly především v luštění šifer, jiné byly zase zaměřené na spolupráci v týmech.
Například při etapě "Po stopách Gargamela" musely děti běžet po určené trase, na které visely na
stromech postupně obrázky levé/pravé ruky nebo nohy. Určenou částí těla se pak musely děti při běhu
dotýkat země po daném úseku trasy. Na konci cesty vždy získaly část skládačky, kterou si odnesly na
start a po obdržení všech částí ji mohly se svým týmem složit. Vítěz byl samozřejmě ten oddíl, který to
zvládnul jako první a zjistil tak, že se na obrázku nachází zlý Gargamel. Odpolední část dne se pak nesla
v režii oddílových vedoucí, kteří si pro děti připravovali program na základě počasí. Když bylo pod
mrakem, vyrazilo se například na stopovanou nebo do lesa, kde mladší děti stavěly myší domečky,
starší děti pak hrály například hry s lany, při kterých byla důležitá jejich spolupráce. Při hezkém počasí
se pak mohly děti osvěžit při vodních hrách. V letošním roce jednoznačně vyhrálo klouzání po plachtě,
při kterém si děti užily spoustu legrace. Večerní program měli opět na starosti vedoucí a pokaždé byl
program jiný. První večer byla pro děti připravena přivítací diskotéka, následující večery jsme se pak
mohli zasmát u karaoke nebo u hry Alibi, při které měly děti za úkol přijít na to, kdo je zločinec. Ani v
letošním roce nechyběl bobřík odvahy, u kterého jsme si zažili všichni trochu strachu, ale i přesto jsme si
odnesli skvělý zážitek.
... pokračování na další straně

Letní tábor Pionýrské skupiny Hradec 2020 ... pokračování
Po krátkém váhání, jsme se nakonec rozhodli
vydat na celodenní výlet do nedaleké Příbrami. Zde jsme
dopoledne navštívili vnitřní bazén, kde jsme si užili relaxu
ve vířivce, zaplavali si nebo zajezdili na tobogánu. Po
náročném výkonu v bazénu nás čekal vydatný oběd, který
tvořil pekáč řízků dovezený rychlou spojkou z tábora.
Odpoledne jsme se pak ještě vydali na náměstí, kde si děti
mohly nakoupit něco malého z výletu. Po návratu do
tábora a vybalení věcí bylo pro děti připraveno na závěr
dne kino, které ukončilo den plný odpočinku.
Poslední den panovalo v táboře velké napětí. Ještě
před závěrečnou etapou totiž nebylo vůbec jasné, kdo
vyhraje celotáborovou hru. Body byly velmi vyrovnané a
vše záviselo na tom, jak se celý tým dokáže semknout a
splnit poslední nástrahy, které si pro nás přichystal Gargamel. Vítězem se nakonec stal oddíl Mrzoutů.
Následovali pak Šprýmaři, Koumáci, Poetové, Mlsouni a Fešáci. Vyhlášení vítězů proběhlo na
každoročním slavnostním nástupu, kde se
zároveň poděkovalo všem co na táboře
pomáhali, a to kuchařům, vedoucím a
instruktorům u oddílů, sporťákům, hlavnímu
vedoucímu, účetní a zdravotnici. Tečkou
letošního tábora se stala opět oblíbená
diskotéka.
Závěrem musíme říci, že jsme si letošní
tábor i přes veškeré nástrahy týkající se
COVIDU 19 moc užili a už teď se těšíme na
příští rok.
Velké poděkování patří městu Stod za finanční
podporu našeho dětského tábora.
Vedoucí PS Hradec

Český den proti rakovině
Letos oslavila Liga proti rakovině 30 let. Kulaté výročí bývá vždy
impulsem k oslavě i k ohlédnutí se za vykonanou práci. Liga své 30.
narozeniny slaví nepolevující činností ve snaze pomoci v boji proti rakovině.
Především si však s úctou připomíná miliony dárců, kteří každoroční
květinové sbírce pomáhají. Všem přispěvatelům, kteří pomohli, upřímně
děkuje.
Již devátým rokem se naše Pionýrská skupina v Hradci zapojila. Nebyl
to lehký rok, pandemie datum prodeje odsunula až na 30. září. Přesto jsme se
rozhodli pomoci a kytičky prodávali v Hradci a ve Stodě. Celkem se vybralo
13637,- kč a tím přispěli v boji proti zákeřné nemoci. Letos výtěžek putuje na
léčbu rakoviny močových cest a ledvin. V Hradci se vybralo 5602,- Kč. Všem,
kteří přispěli, děkujeme.
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Danuše Heřmanová

