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Vážení spoluobčané,
 práce na opravě kostela jsou 
v plném proudu. Firma pana 
Ibeheje opraví fasádu lodi a 
předsíní kostela. Plzeňský kraj na 
tyto práce poskytl dotaci ve výši 
350 000,- Kč.  Firma pana Fictuma 
zrenovuje 3 dveře kostela. Na tuto 
a k c i  j s m e  o b d r ž e l i  d o t a c i 
z Ministerstva kultury ve výši 
86 000,- Kč.  Zastupitelstvo obce 
rozhodlo i o opravě kamenné zdi 
nad kostelem. Opravu provádí 
stejná firma, která opravovala zeď 
nad farou. Zahrada nad kostelem 
by la  za t ravněna ,  by l y  zde 
vysazeny 2 lípy. Do zahrady bude 
umístěna lavička a  zahrada bude 
volně přístupná. 
 V  p r ů b ě h u  s r p n a  b u d e 
dokončen chodník od kostelní 
zahrady k železničnímu přejezdu. 
Na hřbitově bude zpevněna hlavní 
cesta od vrat ke studni. V dalších 
letech budou práce na lepších 
cestách na hřbitově pokračovat. 
Dub u obecního úřadu byl ošetřen 

odbornou firmou, která provedla 
prořezávku a kontrolu vazby. 
 Možná jste si všimli, že v okolí 
lomu se zabydleli bobři. Na 
Touškovském potoce staví hráze 
a potok se rozlévá. Situaci jsme 
několikrát konzultovali s krajským 
úřadem. Největším problémem 
byly okousané stromy, které 
o h r o ž o v a l y  k o l e m j d o u c í . 
Okousané stromy se dle KÚ musí 
bobrovi na místě ponechat. Nově 
budeme muset krajský úřad 
požádat o souhlas s odstraněním 
hráze, kterou bobři vybudovali na 
potoce u Koláčkových. Zvýšená 
hladina potoka brání odtoku vody 
z retenční nádrže z obytné zóny. 
 Od srpna bude v Hradci 
umístěn box od společnosti 
Zásilkovna, kam si občané 
mohou nechat zaslat zásilku a 
nebudou muset již do Stoda. 
 Přeji všem příjemné sluneční 
dny. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

ź 13. 8. Vlachová Růžena

ź 15. 8. Baxa Ladislav

ź 15. 8. Silovská Anna

ź 22. 8. Švecová Miloslava

ź 26. 8. Heřman Zdeněk

Blahopřejeme

Stočné 2021

ź Na OÚ je možné zakoupit 
lístky na zájezd do Prahy dne 
2. 10. 2021 na muzikál Tarzan. 
C e n a  v s t u p e n k y  v č e t n ě 
dopravy je 750,- Kč

Upozornění

 Při výpočtu stočného pro rok 2021 bylo postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, podle přílohy č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném 
znění, a v souladu s Cenovým věstníkem 14/2018 o uplatňování věcně usměrňované ceny. 
 Podle podmínek dotace z OPŽP je nutné každý rok navýšit fond obnovy o příslušné procento 
inflace. Při stanovení ceny stočného pro rok 2021 jsme počítali s nižším procentem inflace než jaké bylo 
vyhlášeno Českým statistickým úřadem.   
 Rozhodnutím zastupitelstva obce Hradec ze dne 16.12.2020 byla schválena cena pro stočné na 
rok 2021 ve výši 48,36 Kč/m3 včetně DPH.
 Od 1. 7. 2021 po navýšení fondu obnovy o inflaci vychází cena stočného 50,60 Kč/m3 včetně DPH. 
Rozdíl je 2,24 Kč/m3.

Rozdíl uhraďte nejpozději do 31.8.2021 na číslo účtu 115-1013790237/0100,    VS = č.p.

počet osob v domácnosti 1. pololetí 2.pololetí rozdíl 

1 846,50 Kč 885,50 Kč 39,00 Kč 

2 1 693,00 Kč 1 771,00 Kč 78,00 Kč 

3 2 539,50 Kč 2 656,50 Kč 117,00 Kč 

4 3 386,00 Kč 3 542,00 Kč 156,00 Kč 

5 4 232,50 Kč 4 427,50 Kč 195,00 Kč 

6 5 079,00 Kč 5 313,00 Kč 234,00 Kč 

 



Slovo ředitelky na konci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, prarodiče, děti a spoluobčané. 
 Mám za sebou již třetí konec školního roku jako ředitelka ZŠ a MŠ v Hradci. Tento rok s přívlastkem 
covidovým patřil ovšem k těm nejhorším, a to nejen pro nás pedagogické pracovníky, ale zejména pro děti, 
rodiče a jejich prarodiče. Byl to rok plný neočekávaných změn a rozhodnutí ze strany naší vlády. V srpnu 
naplánovaná organizace roku se v říjnu rozpadla a následně již nebylo možné nic dopředu plánovat. 
 Nejsem zastáncem distanční výuky na tak dlouho dobu a trojnásobné uzavření škol mě o tom jen 
přesvědčilo. Přetrhání sociálních vazeb a vytržení z režimu dne se nejvíce podepsalo na mladších dětech. 
Záměrně nezmiňuji zvládnutí učiva, protože to v této situaci nevnímám jako nejdůležitější. Většina z vás 
zvládla distanční výuku na jedničku. 
 Smekám klobouk před všemi dětmi, které se po vymodleném návratu do škol musely pravidelně 
samotestovat na Covid-19. Všechny tyto děti si s vysvědčením právem odnesly domů diplom mladého 
chemika. Tato zkušenost se jim bude hodit hned 1. září. 
 Během května a června jsme se snažili zorganizovat co nejvíce projektových dnů hrazených 
z projektu Šablony II, které byly kvůli epidemiologické situaci několikrát zrušeny.  Chtěla bych touto cestou 
poděkovat též panu Říhovi za krásný projektový den o včelách a dárku pro děti ve školní družině. Z letité 
zkušenosti vím, že děti hltají informace od externích odborníků snáz a rychleji než od učitelů. Jedná se 
o přínosné obohacení výuky. Proto budeme projektové vyučování s odborníky zařazovat i v dalším   
školním roce.
 Ráda bych se zmínila o plánovaném rozšiřování mateřské školky, které bylo  trnem v patě i dvou 
ředitelek přede mnou. Již několik let se ví, že rozrůstající se obec Hradec potřebuje navýšit kapacitu MŠ. 
Netíží nás jen prostorově nevyhovující budova, ale i nepřítomnost sociálních zařízení a šatny pro školní 
děti, které se sem chodí stravovat. Je jen otázkou času, kdy nám tuto skutečnost KHS již nebude tolerovat. 
Také já laik jsem si představovala vybudování přístavku ke stávající budově jako nejlepší a nejlevnější 
řešení. V červnu jsem se ovšem přesvědčila, jak důležité je, tak závažná rozhodnutí prodiskutovat 
s odborníky, kteří znají normy, vyhlášky a zákony. Paní architektka nás přivedla na myšlenku, která se mi 
zpočátku zdála nepřijatelná, ale následně mi bylo vše vysvětleno. Pochopila jsem, že je to nejlepší řešení 
pro všechny děti a rodiče. Jednalo by se o vybudování nové budovy na místě dnešního školního hřiště, 
které se přesune a současně zrenovuje za školní budovou, kde je dostatek místa. Nová školka bude mít 
kromě dvou tříd zahradu o velikosti 1080 m2 a výdejnu obědů pro školní děti. Obě školská zařízení budou 
oplocena a tím nám ubyde starost, kterou jsem prožívala v květnu. Tehdy byly školy policií informovány 
o možnosti útoku na tato zařízení. Pro školu to bylo obzvlášť zatěžující, jelikož pozemek kolem naší 
budovy je veřejně přístupný a není možné ho uzamknout.
 Co dalšího přinese vybudování nové školky na tomto místě? Nová pracovní místa, možnost 
částečného otevření školky i v době prázdnin, což je stále z personálních důvodů nemožné. Bezbariérový 
přístup, mnohonásobně větší hernu pro děti (současná místnost má kapacitu pro 12 dětí a ne 24), moderní 
zařízení, velkou zahradu  přístupnou z terasy. Výdejna pro školáky, kteří musí za každého počasí denně 
ujít 2 km. Vím, že někteří z vás si řeknou, že jim to neuškodí, to jim jen prospěje. Kdo si to nevyzkoušel, 
nechť nesoudí. Ony se vrací někdy promáčené, jindy promrzlé či přehřáté horkem. Děti v družině mají 
dostatek pohybu v přírodě i tak. Na oběd by pak mohly chodit i ty, které nebudou přihlášeny ve ŠD. Mladší 
žáci nebudou muset čekat 1-2 hodiny na starší, aby šli společně, jak je tomu dosud. Budou se stravovat po 
skupinách hned po vyučování. Mnoho rodičů má děti jak ve školce, tak ve škole, teď budou mít jednu cestu 
do společného objektu. Stavbou nové budovy nebude nutné přerušit provoz školky na několik měsíců, 
čemuž bychom se při rekonstrukci stávající budovy nevyhnuli. 
 Součástí projektu bude i umístění tělocvičny, kterou by v odpoledních hodinách mohla využívat také 
veřejnost. Tělocvična nám zoufale chybí, počet dětí ve škole stoupne od září na 30 a v tomto počtu není 
možné z bezpečnostních důvodů plnit výstupy RVP ve stávající místnosti ani ve dvou skupinách. 
Nárůst počtu školáků má ale i svá pozitiva. Od září bude ve škole otevřena místo současných dvou i třetí 
třída. V této třídě budou samostatně jen prvňáčci, a to v počtu 9. V okolních velkých školách nesplnitelný 
sen. Nezbývá jen doufat, že příští školní rok bude klidnější a „normálnější“. 
 Závěrem bych chtěla rodiče dětí, kteří navštěvují školku či družinu, požádat o lepší platební morálku 
školného a stravného. Jako každým rokem musíme řešit mnoho nedoplatků, jejichž výše jde do řádu 
desetitisíců. Přečtěte si prosím školní řád MŠ, kde se dočtete, že neplacení školného a stravného je 
důvodem k ukončení docházky. Pevně věřím, že příští školní rok bude pro nás všechny lehčí a pozitivnější.
Všem vám přeji krásné prázdniny. Načerpejte mnoho sil, budete je potřebovat.

Mgr. Alena Ben Abid



Zprávy ze ZŠ a MŠ

Červen v ZŠ
 Pátek 25. 6. proběhl pro budoucí prvňáčky a čtyři 
žákyně pátého ročníku ve slavnostním duchu. Předškoláci se 
seznámili s jejich budoucí třídní učitelkou a spolužáky, kteří si 
pro ně připravili upomínkové dárečky. Poté následovalo 
slavnostní vyřazení žákyň 5. ročníku. Toničce, Adélce, 
Lucince a Natálce tímto přejeme mnoho úspěchů v nové 
škole.

Červen v MŠ
 Měsíc červen je pravidelně naplněn spoustou aktivit a zážitků. Doba covidová navíc přispěla 
k tomu, že jsme všechny plánované aktivity odsouvali až na čas, kdy setkávání a cestování bude 
možné.
 Počátkem června jsme oslavili Den dětí. Vzhledem k tomu, že jsme si vyráběli společná trička a 
čelenky, proběhly oslavy a nakonec i pasování na školáky v duchu Indiánů. Pasování proběhlo 
dopoledne 16. 6.  a  muselo být, bohužel, bez účasti rodičů. 
 11.6. jsme podnikli výlet do Kladrub, abychom se podívali na Ponyfarmu. Děti zjistily, jak to voní 
ve stáji  a  jak je třeba se starat o koně. Dozvěděly se něco také o životě koz, králíků a holubů. Nakonec 
se všichni zájemci mohli projet na poníkovi, což byl velký zážitek.
 Druhou část června jsme pak věnovali bezpečnosti na silnici, ale také bezpečnému chování 
vůbec, abychom se po prázdninách opět mohli setkat ve zdraví. K tomuto tématu se nám výborně 
hodila návštěva pracovnic BESIPu 17. 6. 2021, které pro děti připravily jízdu zručnosti, učily je, jak 
správně přecházet silnici a jak se chovat na křižovatce. Děti se seznámily s některými dopravními 
značkami, což jsme využili i později při vycházkách obcí, kdy jsme pojmenovávali značky v našem 
okolí. Všechny děti si přivezly do školky svá kola a odrážedla a den si krásně užily. Na rozloučenou 
dostaly spoustu drobných dárků a bezpečnostních prvků na svá kola, aby jejich jízda byla skutečně 
bezpečná.
 Návštěva profesionálních hasičů ze Staňkova 23. 6. pak nadchla děti dokonale. Do Hradce za 
námi přijely dva vozy. Děti si oba prolezly, jak to jen šlo. Vyzkoušely si řízení za volantem, vylezly na 
žebříky a podívaly se i do vodní nádrže na střeše auta. Zkusily si helmy, oblečení i váhu hydraulických 
nůžek. Nakonec nám hasiči vysunuly žebřík a jeden statečný hasič na něj vylezl. Plni zážitků jsme 
hasičům poděkovali a ještě dlouho na ně mysleli. Děti ve školce hasiče kreslily a spousta jich slibovala, 

že budou také hasiči. Jak 
řek l  ve l i te l  hasičské 
stanice: „Jestli to tak 
bude, za 20 let bude 
Hradec nejbezpečnější 
obcí v okolí.“

 Přejeme dětem, 
aby se jim splnily jejich 
sny a všem, aby prožili 
krásné léto ve zdraví a 
bezpečí  a  načerpa l i 
mnoho sil.

                                                                                                                      
Za MŠ Simona 

Konopíková
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Pozvánka - slavnostní předání a žehnání nového automobilu
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