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opravy a provoz kostela sv. Jiří.
Děkujeme.
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jednotlivých čísel účtů.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí se konalo veřejné
jednání zastupitelstva obce, na
kterém byl schválen rozpočet obce
na rok 2022. Do rozpočtu obce jsou
zahrnuty náklady na projekt pro
prováděcí dokumentaci a na
výběrové řízení na dodavatele
stavby další etapy vodovodního
řadu. Výběrové řízení bude
vyhlášeno na jaře příštího roku.
Dalšími plánovanými investicemi
jsou např. oprava mostu přes
Hořinu, oplocení u základní školy a
u fotbalového hřiště, opravy
interiéru kostela a obnova sochy sv.
Jiří před kostelem, výstavba další
části chodníku na hřbitově, projekt
na modernizaci veřejného
osvětlení na Vyšehradě, projekt a
výstavba veřejného osvětlení od
Mičkových k LT Lomíček a další.
Zastupitelstvo obce schválilo
navýšení nájemného na
pronajatých pozemcích a zvýšení
prodejní ceny pozemků.
Datum 10.12.2021 se zapíše do
historie obce. Tento den poprvé
tekla ve vodovodním řadu v Hradci
voda z vodní nádrže Nýrsko. První
jednání s Chodskými vodovody a
kanalizacemi ohledně možného
připojení naší obce na nýrský
vodovod proběhlo na podzim roku
2019. Ač se to někomu zdálo jako
utopie, dnes je to realita. Vodovod

je důležitou součástí
infrastruktury každé moderní
obce. Věřím, že po stavbě
přivaděče proběhnou následně
další etapy a voda bude
rozvedena po celé obci. Samotná
stavba – tj. přivaděč a připojení
k ZŠ a přilehlých rodinných domů
stála 4 127 137,89 Kč, z toho
3 557 000 Kč bylo hrazeno
z dotací. Další náklady byly na
projekty, inženýrskou činnost,
o d b o r n é d o z o r y, z a m ě ř e n í ,
archeologický a hydrologický
průzkum a další.
Máme za sebou další nelehký
rok. Pevně věřím, že v roce 2022
se přiblížíme k životu před
pandemií. Mrzí mě, že se
neuskutečnilo vánoční setkání
seniorů a nejisté je i konání
10. obecního bálu. Rád bych
poděkoval všem, kteří se
v letošním roce podíleli na konání
kulturních akcí pro veřejnost.
Vážím si všech, co jsou zapojeni
ve spolkové činnosti. Činné
spolky jsou přidanou hodnotou
života na vesnici, dělají život na
vesnici veselejší, osobnější a
přátelštější. Přeji si, aby kultura a
společenský život v Hradci byl
v následujícím roce opět bohatý.
Přeji všem krásné a pohodové
vánoční svátky a do nového roku
pevné zdraví a veselou mysl!
Pavel Hlaváč

Betlémské světlo

24. 12. 2021
od 15:30 hod. do 16:30 hod.
je možné si
v kostele sv. Jiří v Hradci
vyzvednout
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Slovo ředitelky na závěr roku 2021
Vážení rodiče, prarodiče, děti a spoluobčané obce Hradec a okolí. Do konce roku 2021 zbývá již
jen pár dní, proto bych vám všem touto celou chtěla popřát klidné vánoční svátky a krásný nový rok
2022.
Rok 2021 nás poměrně vyčerpal, byl to rok hektický, plný různých překážek, opatření a následků
s nimi spojenými. Přesto všechno se nám podařilo do obou školských zařízení sehnat na rozvoj a
vybavení dalších 466 000 Kč z evropských fondů. Díky této dotaci s názvem Šablony III jsme do MŠ i ZŠ
pořídili 2 interaktivní panely a sadu výukových aplikací, 2 notebooky, 18 tabletů se sadou 64 výukových
scénářů a 2 nabíjecí boxy. Jedná se o balíček pro Šablonu ICT ve vzdělávání vhodné pro MŠ a
malotřídní ZŠ. Co se týče našich škol, tak se nám za poslední 2 roky podařilo srovnat úroveň vybavení
s ostatními okolními školami. Celý projekt Šablony III končí 30.6.2023. Do tohoto data bychom měli
vyčerpat i peníze určené na projektové dny ve škole i mimo školu.
Díky spolupráci a zájmu zřizovatele o rozvoj školy se nám podařilo otevřít a plně zařídit nábytkem
a dalším vybavením novou podkrovní třídu v ZŠ. S tím souvisela i výměna starých topných těles za
nové. Ve společných prostorách pro zaměstnance bylo vyměněno linoleum. Nesmím zapomenout i na
zavedení pitné vody do základní školy. To vše zařídil pro školu zřizovatel prakticky během 4 měsíců.
Jsem si dobře vědoma, že pro mnohé z vás bylo zatěžující, když jsme vaše děti posílali s rýmou,
kašlem či jinými zdravotními problémy obratem domů. Avšak díky vaší spolupráci a empatii se nám
podařilo udržet školu v normálním chodu a vyhnout se tak online či hybridní výuce až do posledních dnů.
Nicméně skutečnosti posledních dní mě přesvědčili o udělení ředitelského volna pro žáky, které jsem si
střádala na nejhorší chvíle. Po celou dobu ve funkci ředitelky (3 roky), jsem tuto možnost ředitele
nevyužila. Proto doufám, ze z vaší strany dojde k pochopení a strávíte tyto dny v klidu a ve zdraví se
svými nejbližšími.
Všem čtenářům Hradeckého zpravodaje přeji, aby se slovo pozitivní týkalo jen emocí a NE
nemocí.
Mgr. Alena Ben Abid
Vánoční jarmark
Po delší době proběhl v neděli 28.11. vánoční jarmark, který byl mimořádně úspěšný. Vydělali
jsme pro MŠ a ZŠ přes 14 000 Kč. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům i dětem, kteří nám pomohli
svými výrobky přispět k tak výraznému úspěchu. Také děkujeme všem, kteří si přišli výrobky zakoupit.
Dále jsme vybrali 1 300 Kč na útulek pro opuštěné pejsky a kočičky. Rozhodli jsme se, že
přispějeme s dětmi na tato opuštěná zvířátka a tím je také učit, že máme pomáhat, pokud můžeme.
V současné době vybíráme útulek, kterému bychom věnovali tento dar v podobě krmení a na jaře
bychom tam vyrazili i s dětmi dar předat.
Trošku nás mrzelo, že jsme si nemohli společně zazpívat koledy, ale opět zasáhla covidová
opatření. Snad příští rok!
Anna Reháková
Prosinec ve školce
Počátkem prosince se začaly do školky vracet děti po různých respiračních onemocněních.
V listopadu byly dny, kdy byly všechny děti nemocné.
Aby nám čas čekání na Ježíška rychleji utekl, každý den si z kapsičky adventního kalendáře
vyndáváme úkol, který je třeba splnit. Za odměnu si lepíme hvězdičku k betlému. Starší děti se učí
rozlišit číslice, počítat dny, mladší zase rády lepí a všichni společně plní úkoly. Kapsičky se tak
vyprazdňují a hvězdy přibývají.
Minulý týden jsme se sešli již v hojném počtu a radovali
se z návštěvy Mikuláše, který musel letos přijít sám. Čerta i
anděla nechal doma…
Děti měly radost také z prvního sněhu a podařilo se jim
společně postavit minisněhuláka.
Bohužel se stalo, že covid dorazil i k nám do školky a
tak nám překazil všechny předvánoční aktivity a to nás moc
mrzí. Doufáme, že se alespoň s některými dětmi sejdeme
ještě před Vánocemi.
Simona Konopíková

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Projektový den „ Žádnyj neví, co sou Domažlice“ mimo ŠD
Dne 9. 12. byl náš družinový den obohacen návštěvou Domažlic, kam jsme vycestovali vlakem ještě
v době vyučování. Vznik královského města spadá do období rozmachu stavební a opevňovací aktivity českého
krále Přemysla Otakara II.
Po příjezdu jsme si udělali krátkou historickou procházku náměstím Domažlic. Náměstí obdélníkového
tvaru, dříve sloužilo jako městské tržiště, se chlubí po obou stranách budovami z gotické a renesanční doby
s rokokovými a barokními štíty. Tyto domy mají praktická podloubí, která jsme ocenili při sněžení. Celému náměstí
vévodí 56 metrů vysoká nakloněná věž kruhové půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu „Narození Panny
Marie“, který pochází ze 14. století. Současná podoba kostela, je barokní. Žáci se dověděli, že tato věž je
nakloněna o 60cm a podle legendy se praví, že se naklonila, jak ponocný hlídal náměstí proti vzplanutí ohně nebo
proti nepřátelům.
Na chvíli jsme se zastavili u Dolní (tzv. Pražské brány), kde jsme poblíž posvačili. Čas jsme využili čtením
Chodské pohádky a děti byly seznámeny s domažlickým dialektem – bulačinou. Připravili jsme pro ně zajímavá
slova jako třeba ňuchna, pukl, brusna, ale i trochu známá slova vondat, almara, veranda. Žáci přemýšleli, co by
které slovo mohlo znamenat, a zjistili, že některá používají doma nebo slyšeli v nějaké pohádce.
Dále jsme se vydali do jihozápadního kouta městského opevnění, kde byl vystaven hrad. Po opevnění
dnes ani stopa a stavba po přestavbách už hrad taky nepřipomíná. Je zde umístěno Muzeum Chodska a do toho
jsme právě zavítali. V muzeu nás uvítala slečna v kroji a s dudami, na které nám zahrála a k tomu zazpívala.
Potom jsme se už vydali s paní průvodkyní Radkou Prokelovou na prohlídku expozic. Expozice byla regionálně
vlastivědná od nálezů z pravěku přes středověkou historii regionu po dějiny nedávné, což uvítali zejména starší
žáci. Měli jsme možnost si prohlédnout původní chodskou keramiku (která je překvapivě v každé obci jiná), truhly
na peníze i na uložení šatů, kolekci střeleckých terčů, nádherný pohřební vůz (mimochodem na restaurování
vozu se podílel dědeček jedné naší žákyně), rekonstrukci selské jizby, betlém. Chloubou je zřejmě figurální
expozice „Chodské svatby“. Paní průvodkyně dětem dávala prostor na vlastní otázky dětí nebo je motivovala
hádankami. Na vše ochotně odpověděla.
Nakonec nás paní průvodkyně zavedla na výstavu „Malého prince“, kde byli žáci rozděleni na dvě
skupinky. Jedna skupinka pomocí aplikace „Artivive“ na mobilních telefonech pedagogů rozhýbávala obrázky
z této výstavy a druhá skupinka si vyráběla placky s obrázky, které pomocí této aplikace mohou kdykoliv
rozpohybovat, neboť placku si odnesli v podobě dárku domů. Děti musely na lisu vynaložit určitou sílu, aby vše
dobře slisovaly, ne každému se placka povedla hned napoprvé. Kdo chtěl, si mohl ještě zakoupit malý suvenýr.
Pěkně jsme za všechno poděkovali, rozloučili a rychle pospíchali zpět na vlakové nádraží. Ve vlaku jsme ještě
sdíleli svoje zážitky, ve skupinkách vypracovali pracovní list a zazpívali si písničku, samozřejmě domažlickou –
Žádnyj neví, co sou Domažlice. Na druhý den jsme v družině pracovali s tablety, kde jsme vyhledávali objekty
z domažlického náměstí, kroje a slova domažlického nářečí – nad některými jsme se i hodně nasmáli.
Děti si výlet užily a těší se na další projekty v družině „Uzdrav mě, medvídku“ a „Robotika“, které bohužel
musely být ze zdravotních důvodů odloženy.
Všem přejeme hezké vánoční svátky a v Novém roce štěstí, zdraví, lásku a přátelství, které dávají smysl
našim dnům.
Marie Štorková

Sbor pro občanské záležitosti
I letos se na činnosti Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) v Hradci podepsala epidemiologická situace.
Akce, které jsme společně s Obecním úřadem plánovali, se bohužel nemohly nebo vzhledem k neustále se
měnícím opatřením, nestihly uskutečnit. Jednalo se zejména o tradiční Den Matek nebo Vítání občánků. Mrzí
nás, že nemůžeme v tomto předvánočním čase navštívit naše občany v domovech seniorů. Návštěvy byly vždy
velmi příjemné, plné vyprávění o novinkách v Hradci i vzpomínkách z dob dávno minulých.
V čem SPOZ nepolevuje, jsou návštěvy jubilantů. Ti, kteří neodmítají naši návštěvu, potěšíme přáním a balíčkem,
pro dámy máme i květinu jako poděkování a vzpomínku na to, že jsou stále hradeckými občany. Na návštěvu
přicházíme s dobrou náladou, za odměnu je nám dobrý pocit, který v nás návštěva zanechá. Za to všem
jubilantům velmi děkujeme.
V Hradeckém zpravodaji přejeme všem, kteří v daném roce oslaví minimálně sedmdesátiny.
Pokračovat budeme ve spolupráci s moderátory Českého rozhlasu Plzeň, které opět požádáme o zahrání
písničky pro hradecké jubilanty v pořadu „Blahopřejeme písničkou“, který se pravidelně koná každou sobotu nebo
neděli od 17 do 18 hodin. Termíny Vám včas sdělíme prostřednictvím Hradeckého zpravodaje nebo místního
rozhlasu.
Pokud to epidemická situace dovolí, i v příštím roce navštívíme všechny jubilanty, kteří v roce 2022 oslaví
70, 75, 80 let a více let svého života.
Věříme, že se časem vrátíme do doby před pandemií a všechny akce, které plánujeme a na které se těšíme,
budeme moci uskutečnit.
Klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky za Sbor pro občanské záležitosti přeje
Bc.Monika Součková, předsedkyně SPOZ

Knihovna
Přeji svým čtenářům, ale i Všem občanům Hradce,
příjemné svátky a šťastný nový rok 2022!
Knihovna bude v pondělí 27. 12. 2021 zavřena.
www.knihovna.hradec.cz

P. Podlipská

Termíny svozu komunálního odpadu v Hradci v roce 2022

