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Blahopřejeme
7. 10. Plassová Jaroslava
ź 8. 10. Tomičková Helena
ź 12. 10. Vodičková Elfrieda
ź 18. 10. Silovský Vojtěch
ź 29. 10. Jakubčík Jan
ź 31. 10. Wlach Jiří

ź

Víte, že...
ź

6. a 7. října přijede do Hradce
kominík pan Suchý? Kominické
služby si můžete objednat do
pátku 2.10. do 10:00 hod na
OÚ.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začátkem prázdnin jsme se
všichni radovali, že můžeme
odložit roušky a doufali jsme, že je
už nebudeme potřebovat. Jak se
nyní ukazuje, opak je pravdou.
Mnozí včetně mě jsme doufali, že
se nám coronavirus vyhne.
Bohužel tomu tak nebylo a v Hradci
máme první případy onemocnění,
onemocněl jsem i já. Naštěstí jsem
měl lehký průběh nemoci, ale
všichni to štěstí nemají.
Onemocnění COVID 19 je
nebezpečné hlavně snadným
přenosem. I při lehkém průběhu
může v případě onemocnění
pracovníků integrovaného
záchranného systému napáchat
velké problémy. Dbejte prosím
o zdraví své i svých blízkých a
v případě teplot, únavy a
respiračních potíží, zůstaňte
v karanténě. Věřím, že opatření,
které vláda nejspíš zavede,
přinesou brzy pokles počtu
nemocných a do Vánoc se vrátí
náš život do normálu a užijeme si
adventní čas společně na
pravidelných předvánočních
akcích.

Pro letošní rok byly
dokončeny práce na kostele sv.
Jiří. Je opravena střecha věží,
lodě i presbytáře, fasáda na
věžích a presbytáři a došlo
k výměně okenic ve věžích. Jak
jsme psali v červnovém čísle HZ,
s žádostí o dotaci na opravu
okenic jsme skončili jako
náhradníci. V září nám bylo
odborem památkové péče KÚ
sděleno, že nám na tuto opravu
bude poskytnuta dotace ve výši
220 000,- Kč. V příštím roce
plánujeme opravit zbytek fasády
a dvoje vchodové dveře. Jsme
rádi, že oprava kostela se zdařila.
V neděli 13.9. se v Kvíčovicích
konala akce Mikroregionu
Radbuza "Plavba netradičních
plavidel". Stejně jako loni měl
i letos Hradec své želízko v ohni.
Pobřežní hlídka z Hradce
obsadila krásné 3. místo. Příští
rok by se akce měla konat na
Radbuze v Hradci.
Začalo nám podzimní počasí,
ale věřím, že si ještě užijeme
krásné babí léto.
Pavel Hlaváč

Upozornění
ź

Volby do zastupitelstev krajů
se konají dne 2. 10. od 14:00 do
22:00 hod a dne 3. 10. od 8:00
do 14:00 hod.

Pobřežní hlídka z Hradce

Vítání občánků
V sobotu 12. září 2020 se konalo v zahradě u kostela sv. Jiří vítání občánků.

Hradečtí senioři
Letos v březnu oslavil Klub seniorů v Hradci patnáct let. Zakladatelkou a po celá léta vedoucí
klubu byla paní Irena Faitová. Děkujeme.
V roce 2019 se několik seniorů zaregistrovalo na Radě seniorů Plzeňského kraje s cílem
zúčastňovat se akcí jednotlivých spolků v Plzni, volnočasových aktivit, využít bezplatné právní služby a
vzdělávání se. Sestavili jsme si svůj plán činnosti a doplnili o akce, které nabízel Plzeňský kraj.
Již v únoru letošního roku jsme se zúčastrnili schůze Rady a seznámili s děním na kraji. V květnu
jsme shlédli sportovní hry seniorů. V září a říjnu, při oslavách Dne seniorů, jsme navštívili koncerty Pepy
Nauše, Jiřího Dvořáka s hostem Petrem Rezkem. Zúčastnili jsme se i velkých akcí, např. společenského
odpoledne v Alfě a vánočního posezení s hejtmanem Plzeńského kraje p. Josefem Bernardem na
Spilce. Navštívili jsme bazén na Slovanech a vánoční trhy v Plzni.
Plán akcí na rok 2020 byl obohacen o další akce,
které "přilákali" další seniory. Bowling ve Stodě byl
soutěživý. Vycházky z Hradce do Holýšova, Stoda,
z Neuměře do Všekar na vyhlídku Boušov zvládli všichni.
Zorganizovali jsme přednášku o bylinkách, která byla velice
zajímavá a poučná. V době pandemie Covid 19 jsme šili
roušky. Velká akce se konala v červnu v táboře Lomíček sportovní hry. Všichni měli sportovního a statečného ducha.
Pět soutěží - hod do kruhu, šipky, slalom se lžící s míčkem,
chůze o strečinkových holích a bollo ball. Za snahu a výkony
dostali všichni medaili. Občerstvení si každý zaplatil,
výtěžek byl uložen do pokladny seniorů. V červnu jsme
dostali pozvání od starosty p. Pavla Hlaváče a
místostarostky p. Romany Roučkové k posezení, kde nám poděkovali za šití a distribuci roušek v době
pandemie. V září se konalo přátelské setkání seniorů v Lomíčku. Občerstvení a hudbu p. Františka
Tomana pro nás připravila obec společně s komisí SPOZ. Děkujeme. Tombola, kterou jsme prodali, nám
přinesla další peníze do společné pokladny. Zpestřením bylo vystoupení seniorek na známou píseň
Michala Davida - Poupata.
Nudíte se? Přijďte mezi nás. Scházíme se každých čtrnáct dní v hospůdce Ve mlýně. Nyní
plánujeme vycházku na Křížový vrh s posezením v hospůdce U Koně. Do Stoda odjedeme auty, sraz
1. října ve 13:00 hod u obecního úřadu. Kontaktujte mě na telefonním čísle 722 658 497. Další
pravidelné společné posezení bude 8. října v hospůdce Ve mlýně.
Připravujeme webové stránky, kde budeme prezentovat naši činnost a zveme na další akce,
které do konce roku plánujeme. Odkaz najdete na www.ou-hradec.cz.
Vím, že obec velice aktivně pomáhá seniorům, proto bych chtěla touto cestou všem poděkovat.
Těším se na další akce.
Danuše Heřmanová
Hradečtí senioři

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
A je tu nový školní rok!
Dne 1.9.2020 proběhlo v základní škole slavnostní zahájení školního roku. Letos jsme obzvlášť
hrdí na to, že jsme po dlouhé době přivítali11 prvňáčků, kteří budou tvořit 34 % z celkového počtu dětí
naší základní školy. Tento počet svědčí o znovuzískané důvěře rodičů v naší školu, v které ještě před
2 lety dětí ubývalo. Vážíme si toho! Těší nás též zájem rodin, které se rozhodly pro domácí vzdělávání
právě u nás. Jedná se o děti, které bydlí ve vzdálenosti až 40 km od Hradce a přesto se rozhodly s námi
spolupracovat.
Díky většímu počtu žáků zřizujeme podkrovní učebnu, do které jsme získali nastavitelné lavice
ze ZŠ Stod. O přepravu lavic se postarala místní firma Autodoprava Říha. Za tento sponzorský dar bych
chtěla panu Říhovi poděkovat.
Novinkou pro letošní rok je posílení pedagogické sboru o asistentku pedagoga paní Mgr. Irenu
Řezníčkovou, která je profesionálkou ve svém oboru. Díky její práci dojde k pomoci dětem, které
vyžadují individuální péči. Paní Řezníčková bude asistentkou ve třídě paní učitelky A. Rehákové.
Co nás v září ještě čeká? Jumping trampolínky, keramické tvoření, projektové dny hrazené ze
Šablon II.
Během tohoto školního roku budeme dále pokračovat ve využívání ICT ve výuce. Z projektu jsme
zakoupili 30 mobilních zařízení, s kterými se pravidelně pracuje v MŠ, ZŠ a v ŠD.
Všem dětem, rodičům a kolegům přeji hladký průběh školního roku, radost z dětí i z práce s nimi.
Věřme, že tento rok proběhne hladce!
Alena Ben Abid
Projektový den ve školní družině
Projekt se zaměřením na ekologii – Likvidace bioodpadu
ve vermikompostéru kalifornskými žížalami.
Třídit odpad už umíme a víme, kam patří plasty, sklenice i
papír. Ale co s bioodpadem? Kam máme dávat slupku od
banánu, okousané jablíčko, čajový sáček, kousek mrkve? Víme,
že jsou na to hnědé kontejnery, ale ty v obci nemáme. A tak jsme
se rozhodli, že si pořídíme do školy vermikompostér a žížaly,
které budou bioodpad likvidovat. S kompostováním se
posouváme zase o něco dál, co se týče třídění odpadu. Ale také
můžeme pozorovat žížaly, jak tvoří z odpadu hlínu a hnojivo žížalí čaj.
Vermikompostér je umístěn na chodbě a děti se pravidelně starají o potravu pro žížaly a pozorují,
jak žijí a prospívají.
Dana Hájková
Zprávy z mateřské školy
Dne 14.9.2020 jsme se v rámci projektového dne s dětmi jeli podívat na letiště Aeroklubu ve
Staňkově.
Děti měly možnost si prohlédnout skutečná letadla, nasednout do kokpitu nebo si vyzkoušet let
se zmenšeným modelem letadélka. K příjemné atmosféře přispěla obzvlášť závěrečná část, o kterou se
postarali modeláři letadel s předvedením svých modelů - ti v závěru zasypali děti chutnými bonbóny.
Manželům Zahálkovým z Hradce patří poděkování za zprostředkování celé této akce, která se
dětem velice líbila.
Květa Martínková

Mobilní svoz odpadu

SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 24. října 2020
od 9:00 hod. do 11:00 hod.
na hřišti SK Hradec 1946
DO MOBILNÍHO SVOZU KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO
ODPADU PATŘÍ:
- Kusy vyřazeného nábytku, koberce, lina
- dřevo
- odpady z domácností
(hračky, odpady ze sklepů či půd)
- Stavební materiály - kusové - NE SYPKÉ!
(cihly, izolace, zbytky trubek)
- Staré oblečení, obuv

- Sklo (skleněné nádobí, porcelán)
- keramika (umyvadla, WC, dlaždičky)
- papír (kartony, noviny)
- kovy (kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, ...)
- polystyrén
- obaly bez nebezpečných látek
(prázdné kanystry, obaly od malířských barev,...)

!!! DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Materiál obsahující AZBEST
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)
- Pneumatiky

- Sádrokarton
- Hasicí přístroje
- Tlakové nádoby

DO MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ:
- Jiné motorové a mazací oleje (pouze v uzavřených nádobách - jinak nebudou převzaty)
- Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky (pouze v uzavřených nádobách)
- Ředidla, rozpouštědla - Jen v uzavřených nádobách
- Obaly znečištěné nebezpečnými látkami (prázdné plechovky od barev, laků, čistidel)
- Filtrační materiály (znečištěné hadry a sorbenty, olejové filtry - uložit do pytlů)
- Olověné akumulátory ( z automobilů)
- Zářivky a výbojky, Nikl-Kadmiové akumulátory, monočlánky - zpětný odběr

!!!DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Materiál obsahující AZBEST
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)

- Sádrokarton
- Hasicí přístroje
- Tlakové nádoby

NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDOU ODEBÍRAT ZAMĚSTNANCI OBCE DO
PŘISTAVENÉHO OBECNÍHO KONTEJNERU.
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