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Vážení spoluobčané,
 v minulém týdnu proběhlo 
veřejné jednání zastupitelstva. 
Byla schválena vítězná firma na 
dodavatele stavby vodovodního 
přivaděče Holýšov – Hradec. 
Nejnižší nabídku 3 787 279,40 Kč 
p o d a l a  f i r m a  R E N O V U M  - 
stavební společnost s.r.o. Staňkov. 
Zastupitelstvo obce mě pověřilo 
k podpisu smlouvy s touto firmou. 
Na stavbu už máme Rozhodnutí 
o poskytnutí finančních prostředků 
ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 3 000 000,- 
Kč. Také jsme požádali o dotaci na 
vodovodní přivaděč Plzeňský kraj.  
Dále zastupitelstvo obce schválilo 
prodloužení chodníku od zahrady 
kostela sv. Jiří k železničnímu 
přejezdu. Cena této akce je 
842 178,40 Kč. Stavbu provede 
firma Berdych plus spol. s r. o., 
která v těchto dnech zahájila 
dokončení výstavby obytné zóny 
za Milnaříkovými. Výstavba v této 
části se zpozdila z důvodu změny 
v las tn íka pozemků.  Dalš ím 
schváleným bodem na veřejném 
jednání ZO byl Plán finanční 
obnovy kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví obce pro 

roky 2021-2030. Roční potřeba 
finančních prostředků na obnovu 
je pro každý rok v souladu 
s podmínkami dotace stanovena 
v e  v ý š i  6 8 2  2 5 3 , -  K č . 
Zastupitelstvo obce rozhodlo 
o  p ř í p r a v ě  p r o j e k t o v é 
dokumentace a výběrového 
řízení na dodavatele stavby nové 
b u d o v y  m a t e ř s k é  š k o l y 
s kapacitou 2 x 20 míst. Tato 
stavba se bude real izovat 
v případě obdržení státní dotace 
ve výši 90 % nákladů na stavbu.
 Pro správu obce byl zakoupen 
nový zahradní traktor Husqvarna 
a byly objednány dva nové 
kontejnery na zahradní odpad. 
Současný počet kontejnerů 
k a p a c i t n ě  n e s t a č í .  B y l a 
dokončena výměna oplocení 
v MŠ. Oplocení fotbalového 
hřiště bude provedeno v nejbližší 
době.
 V  loňském roce  k  nám 
nemohla přijet pouť z důvodu 
probíhající pandemie. Bohužel 
ani v letošním roce tomu nebude 
jinak. Věřím, že i přes to si koláče, 
s a l á t  a  ř í z k y  v  r o d i n á c h 
dopřejeme a dočkáme se i 
slunečného počasí.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

ź 29. 4. Plasová Jaroslava
 

ź 20. 5. Šlesinger František

ź 21. 5. Türk Jaroslav

ź 30. 5. Cmunt Jaroslav 

      Pro dubnové jubilanty budou 
hrát na rádiu Český rozhlas 2. 5. 
mezi 17 a 18 hodinou v pořadu 

Blahopřejeme

ź hmotný majetek obce ke 
31. 12. 2020 je 163 503 654,89 Kč 
a f inanční  prost ředky na 
účtech k 31.12.2020 byly 
7 178 397,64 Kč

Víte, že...

Očkování psů

V sobotu 17. 4. 2021 

proběhne pravidelné 

OČKOVÁNÍ PSŮ 
a to v době 

od 15:30 hod. do 16:30 hod.
 u obecního úřadu.

Očkování provede MVDr. Halka Vlčáková.



Sbor pro občanské záležitosti v Hradci informuje

Vážení spoluobčané, 
 již více než rok nemohl Sbor pro občanské záležitosti v Hradci plně vykonávat svoji funkci. Museli 
jsme omezit návštěvy jubilantů i návštěvy v domovech seniorů a nemohli se uskutečnit některé 
naplánované akce (např. tradiční Den matek). V úvodu loňského roku jsme se účastnili bowlingu 
s hradeckými seniory, kde jsme se všichni skvěle bavili. V březnu proběhla zdravotní přednáška 
o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka, kde velmi zajímavě hovořil 
lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur. V červnu jsme pomáhali (obsluha) při zábavných 
olympijských hrách seniorů v zázemí Lomíčku, které zorganizovala paní Danuše Heřmanová a spol. 
Přijali jsme pozvání a v srpnu jsme se účastnili, dovolím si říct, slavnostního setkání Klubu seniorů 
v Hospůdce ve mlejně, kde jsme poděkovali paní Ireně Faitové za dosavadní skvělou organizaci klubu 
pro seniory a dalších společenských a kulturních akcí v Hradci v průběhu několika desítek let. Na 
podzim se poprvé v historii Hradce konalo Vítání občánků v zahradě kostela Sv. Jiří. 
 I letos je domluveno zahrání písničky všem hradeckým jubilantům (70 a více let) na stanici Český 
rozhlas Plzeň v pořadu Blahopřejeme písničkou (sobota nebo neděle od 17 do 18 hod). Těšit na 
písničku se můžete 2.5. a 5.6., další termíny oznámíme včas. Doufáme, že již brzy budeme moci 
oslavence (70, 75, 80 a více let) osobně navštěvovat, potažmo celkově se scházet.
 Za SPOZ bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří se nejen účastnili, ale i aktivně zapojili do 
organizace akcí klubů i obce. Zejména bych chtěla poděkovat Všem, kteří pomáhali a stále pomáhají 
v době covidové. 

Malé okénko ze Stodské nemocnice: 

 Antigenní testování – testování se provádí celý týden, mimo soboty, většinou od 9 do 14 hod. 
Zarezervovat se musíte na webových stránkách nemocnice (sekce Covid- Antigenní testy), podstoupit 
testy můžete každý třetí den zdarma (pro pojištěnce). 
 Také si můžete nechat zjistit množství protilátek proti viru SARS CoV2 - testy se provádí 
v pracovní dny od 7-9 hod a od 13-14 hod, není nutné objednání, cena 500 Kč. 
 Očkování proti Covid – očkování se provádí v Kulturním domě pod nádražím. Od středy 14. 4. 
se mohou zaregistrovat i osoby starší 65 let. Dosud se mohli registrovat buď senioři nad 70 let věku nebo 
lidé jen vybraných prioritních skupin (pedagog. pracovník apod.) nebo osoby s chronickým 
onemocněním. Zarezervovat se musíte prostřednictvím webových stránek Ministerstva zdravotnictví 
(www.mzcr.cz), odkaz najdete i na webových stránkách nemocnice. Po obdržení druhé SMS s PIN2 je 
možné vybrat místo (Stod), datum a konkrétní čas. V dubnu se první dávka bude očkovat vakcínou 
Pfizer nebo vakcínou Moderna. S jinými vakcínami se při prvním očkování nesetkáte. Termín druhého 
očkování Vám bude sdělen při prvním očkování. 
Více informací nejen o očkování a testování najdete na webových stránkách Stodské nemocnice.

Za SPOZ přeji všem hlavně pevné zdraví
        Monika Součková, předseda SPOZ

Zprávy ze školky
 Až do otevření mateřské školy jsme pokračovali v distanční výuce a snažili se připravovat pro děti 
zajímavá témata s příběhy, náměty na činnost, pohybové vyžití a tvoření. Rodiče každý týden obdrželi 
mail s veškerými podklady a v pátek donesla „školková pošta“ dětem do schránky dopis 
s pracovním listem, omalovánkou a připravenými komponenty na tvoření. Nezapomněli jsme ani na 
přespolní děti, které také dostávaly své dopisy. Během distanční výuky si děti mohly vyrobit svazek 
kytiček, zápich sluníčko, velikonoční věnec, zajíčka z kelímku a opičku ze špachtlí. 
 Před Velikonocemi jsme připravili pro všechny děti Cestu za velikonočním vajíčkem. Cílem bylo 
najít 8 stanovišť umístěných v Hradci, splnit úkol a vybarvit si jedno vajíčko na hrací kartě. Hra začínala u 
mateřské školy, kde si rodiče s dětmi mohli vyzvednout hrací kartu ve schránce mateřské školy. Jsme 
rády, že jsme mohly děti a rodiče alespoň trochu velikonočně naladit. 

Za MŠ Simona Konopíková

Zprávy ze ZŠ a MŠ



Zprávy ze ZŠ a MŠ

Zprávy ze školy
 Výzva “Ukliďme přírodu” Konečně začalo jaro! Všichni jsme se určitě těšili, až zase vykouknou 
první jarní kytičky, zazelená se travička a hlavně se oteplí. Moc rádi chodíme do přírody na procházky, 
ale nelíbí se nám spousta odpadků kolem cest i v lesích. Přijali jsme tedy výzvu “Ukliďme přírodu” a dali 
se do práce. Na vycházky do přírody si bereme s sebou pytle a rukavice a sbíráme vše, co by mělo 
skončit v koších nebo kontejnerech. Plné pytle soustřeďujeme na určeném místě a OÚ po domluvě 
zajistí jejich odvoz. Z dobře vykonané práce máme skvělý pocit a hlavně ulevíme přírodě. Do naší 
výzvy už se zapojilo spoustu našich žáků, rodičů i učitelů. V úklidu budeme pokračovat i nadále a 
každý, kdo se k nám připojí, je vítán. Určitě se nám bude v čistějším prostředí i lépe žít! Všem moc 
děkujeme a už se těšíme na společné výlety do vyčištěné přírody. 

Za ZŠ Anna Reháková

Základní škola a Mateřská škola Hradec

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ  V HRADCI
      pro školní rok 2021 - 22

 Na webových stránkách mateřské školy ( , (sekce https://www.zsmshradec.cz/zakladni-skola/

Mateřská škola) jsou ke stažení potřebné dokumenty k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 

2021/22, které vyplněné přinesete do mateřské školy a to v termínu   od 10. 00 - 12. 00 1. - 14. 5. 2021

hodin (pokud se nehodí přinést dokumenty v uvedené hodiny, lze je zaslat i poštou). Dále si k zápisu 

přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na vás!

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

K docházce do MŠ jsou přednostně přijímány:

1.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání)  
nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Hradec.

2.  Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku podle věku a to v pořadí od 
nejstaršího po nejmladší a mají trvalý pobyt v obci Hradec.

3.  Děti, které v mateřské škole mají sourozence a mají  trvalý pobyt v obci Hradec.
4. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přijmout další děti a to s trvalým pobytem v obci 

Hradec a to na základě losování.
5. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přednostně přijmout děti zaměstnanců ZŠ a  

MŠ  Hradec, i kteří nemají bydliště v obci Hradec.

Zápis dětí do MŠ v Hradci

https://www.zsmshradec.cz/zakladni-skola/
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Mobilní svoz odpadu

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO A  OBJEMNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu  15. května 2021  
od 9:00 hod. do 11:00 hod.

 na fotbalovém hřišti 

DO MOBILNÍHO SVOZU  KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO 
ODPADU PATŘÍ:

- Kusy vyřazeného nábytku, koberce, lina - Sklo (skleněné nádobí, porcelán)
- dřevo - keramika (umyvadla, WC, dlaždičky)
- odpady z domácností - papír (kartony, noviny)
  (hračky, odpady ze sklepů či půd) - kovy (kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, ...)
- Stavební materiály - kusové - NE SYPKÉ! - polystyrén
  (cihly, izolace, zbytky trubek) - obaly bez nebezpečných látek
- Staré oblečení, obuv  (prázdné kanystry, obaly od malířských barev,...)

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

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) - Sádrokarton
- Materiál obsahující AZBEST - Hasicí přístroje
  (trubky, krytiny, jiné stavební materiály) - Tlakové nádoby

NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDOU ODEBÍRAT ZAMĚSTNANCI OBCE DO 
PŘISTAVENÉHO OBECNÍHO KONTEJNERU.
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