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 zastupitelstvo obce na svém 
veřejném jednání dne 30. 6. 2021 
schválilo finanční pomoc pro obce 
Stebno, Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Lužice a Mikulčice, které byly 
postiženy ničivým tornádem. 
Každá z obcí od obce Hradec 
obdržela 30 000,- Kč na opravu 
infrastruktury.
 V budově pošty se uvolnil byt. 
Ráda bych poděkovala našim 
h a s i č ů m ,  k t e ř í  p o m o h l i 
s vyklizením bytu. V současné 
době projektant zpracovává 
projektovou dokumentaci na 
přestavbu bytu na dva malé byty.  
V posledním srpnovém týdnu firma 
pana Libora Ibeheje dokončila 
práce na opravě fasády kostela sv. 
Jiří. Jako bonus navíc zdarma 
opravila i vstupní bránu, za což 
patří  panu Ibehejovi a jeho 
spolupracovníkům velký dík. 
Finišují i práce na opravě severní 
zdi. Na opravu byly použity 
kameny ze staré zdi, další daroval 
pan Juraj Hronec /ze zbouraného 
domu po Uzlových/ a manželé 
Pavlína a Stanislav Říhovi, za což 
mockrát děkujeme. Je radost vidět 
turisty i cyklisty, jak u kostela 
vytahují fotoaparáty a nešetří slovy 
chvály. Závěrem týdne proběhne 

jednání s odborem památkové 
péče ve Stodě a s pracovníky 
Národního památkového ústavu, 
kdy  do jde  k  vyhodnocen í 
dosavadních oprav kostela. 
Zároveň je požádáme o závazné 
stanovisko k opravě vnitřních 
omí tek ,  op ravě  schodů  a 
projednáme možnosti opravy 
vnější obvodové zdi. Jsme pyšní 
na to, jak se kostel a jeho okolí za 
20 měsíců, co ho má obec ve 
svém vlastnictví, povedlo opravit!
 K opravám došlo i v budově 
základní školy. Od září se ve 
škole v podkroví otevře další 
třída, kde došlo k opravě topení, 
podlahy a sádrokartonů. Třída 
byla vybavena novým nábytkem. 
Staré kolny u školy byly z důvodu 
havarijního stavu zbourány. 
S vyklizením pomohli pionýři a 
pan  Jan  Ř íha ,  k te r ým za 
odvedenou  p rác i  mock rá t 
děkujeme. 
 Na dalším veřejném jednání 
zastupitelstva bude projednána 
revitalizace bývalého tenisového 
kurtu u fotbalového hřiště. Bývalé 
tenisové hřiště se změní na 
lanové hřiště pro starší děti. Pro 
malé dět i  byl  v parku pod 
obecním úřadem pořízen další 
hrací prvek.
 V sobotu 28. srpna proběhne 
u hasičské zbrojnice slavnostní 
předání a žehnání nového 
dopravního automobilu pro 
JSDH.  Hned  da lš í  v íkend 
přivítáme v Hradci u Radbuzy 
netradiční plavidla. I když dle 
předpovědi počasí nás nečeká 
teplé a slunečné počasí, věřím, 
že si tyto zajímavé kulturní akce 
nenechá te  u j í t .  Čeká  nás 
zajímavý kulturní program, 
posezení při hudbě a spousty 
dobrého jídla a pití.

Romana Roučková

Slovo místostarostky

ź   2. 9. Ottová Markéta

ź   4. 9. Smolík Václav

ź   5. 9. Krýslová Zdeňka

ź   5. 9. Hájek Václav

ź 27. 9. Povová Jiřina

Blahopřejeme

ź Prosím, zkontrolujte si úhrady 
plateb za pronájem pozemků a 
stočné.

Upozornění

ź dne 6 .9 .2021  proběhne 
veřejné jednání zastupitelstva 
obce?

Víte, že...



Hradečtí senioři

 Skoro půl roku jsme čekali, abychom se opět sešli a popovídali si. Hned, jak to umožnilo opatření, 
jsme pořádali II. ročník sportovních her seniorů v Lomíčku. Rekordy, při samotných soutěžích, byly 
úctihodné. Śkoda, že už nominace na letní olympijské hry byla uzavřena. Další akce v měsící červnu byla 
pořádaná obcí. Zábavné odpoledne s hudbou a občerstvením se vydařila. Děkujeme. Už na konci 
prázdnin se parta seniorek domluvila, že založí taneční skupinu "Kopretiny" a při příležitosti předání 
nového dopravního automobilu hasičům obohatí program tancem.
 Doufáme, že se pandemická situace zlepší a budeme se  moci těšit na  další přátelská setkání,  a to 
hned 2. září od 14 hodin v hospůdce na Myslivně. Jsme si vědomi toho, že pro starší seniory je cesta delší, 
proto nabízíme odvoz autem. Sestavili jsme si plán akcí, které  bychom buď uskutečnili sami nebo 
navštívili v rámci kraje. Hned v září, v úterý  14. 9. plánujeme výlet autobusem do ZOO Plzeň. Pro seniory 
symbolický vstup 50,- Kč. Má-li někdo zájem z těch co nechodí na setkání, může zavolat na 
tel. 722 658 497. Místa je dost. V rámci "Poznávej Plzeň" se zúčastníme  turistického  pochodu  okolo 
Boleveckého rybníku s občerstvením a posezením při harmonice.
 O další činnosti seniorů se dozvíte 2. září od 14 hodin v hospůdce na Myslivně. V případě, že budete 
požadovat odvoz volejte OÚ telefon 377901482 ( odvoz pouze pro seniory z Hradce ).
                                                                                                                                    Heřmanová Danuše

Poděkování

 Několik let nám s ochotou a s úsměvem doručovaly poštu 
paní Jitka Mlynáříková a paní Ivana Gratclová.  Ke konci srpna 
s doručováním pošty v Hradci končí a my jim jménem obecního úřadu 
i jménem občanů za jejich práci mockrát děkujeme.  

Informace týkající se zahájení nového školního roku

 Nový školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen dne 1. 9. 2021 v 8:00 h v budově ZŠ. 
V 7:45 vstupují do budovy nejprve žáci 1. ročníku se svými zákonnými zástupci. V 7:50 samostatně 
vstupují žáci 2.-5. ročníků, tedy bez zákonných zástupců. Slavnostní zahájení končí nejpozději v 8:45 hod. 
Od 9:00 hod se koná informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku.

 Zákonní zástupci 2.-5. ročníků mohou od 8:00 vstupovat jednotlivě do školní družiny a vyzvednout 
si přihlášky do ŠD. Je možné si přihlášku vytisknout z našich webových stránek a přinést 1. 9. již 
vyplněnou.  Odkaz zde: https://www.zsmshradec.cz/druzina/dokumenty/ .
Přihlášky ke stravování ve školní jídelně si zákonní zástupci mohou vyzvednou ve školní jídelně v MŠ 
u p. Klímové od 26. 8. 2021 do 31. 8. 2021 od 7:30 do 14:30 h. Rodiče, kteří si nestihnou v tomto termínu 
vyzvednout přihlášku ve školní jídelně, si mohou formulář vyzvednout 1. 9. 2021 od 8:00 do 8.45 ve školní 
družině. I zde je možné si přihlášku ke stravování vytisknout na 
https://www.zsmshradec.cz/jidelna/dokumenty-jidelna/  a donést již vyplněnou.
Školní družina začne fungovat od 2. 9. 2021 od 6:00 do 7:40 a odpoledne od 11:40 do 15:45.

Preventivní screeningové testování
 Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test 
se v naší škole provede druhý den školního vyučování (2.9.2021 v 8: 00), a dále se testuje v termínech 
6. září a 9. září 2021 (v 7:45 h). Při slavnostním zahájení školy dne 1.9.2021 budou mít všichni zúčastnění 
zakryty dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. Děti, které prodělaly Covid -19 a jsou 
v ochranné lhůtě, donesou 2.9.2021 potvrzení od lékaře o prodělání nemoci a předají ho třídnímu učiteli.
 Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy 
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, 
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  Žáci nosí ochranný prostředek ve 
společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek 
mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).
 Všem dětem a rodičům přejeme krásný, klidný a úspěšný školní rok 2021/2022.

Mgr. Alena Ben Abid

https://www.zsmshradec.cz/druzina/dokumenty/
https://www.zsmshradec.cz/jidelna/dokumenty-jidelna/
https://www.zsmshradec.cz/jidelna/dokumenty-jidelna/


Pionýr Hradec - Letní tábor 2021

 Letošní ročník dětského tábora byl netradiční hned ze dvou důvodů, místo srpna se konal už 
v červenci a aby děti mohly vůbec jet, musely mít negativní výsledek PCR testu na COVID 19. I přesto 
do tábora Orlovice nedaleko Kdyně zavítalo 104 dětí. Mohly se těšit na tábor v duchu fiktivního klání 
Hladových her.  
 Děti dorazily 4. července do tábora, který pro ně připravovali vedoucí už den předem, dvěma 
autobusy a hned po zastavení se vesele hrnuly na hlavní nástupiště, kde brzy přibyla i veškerá jejich 
zavazadla. Hlavní vedoucí zahájil tábor vřelým pozdravem, záhy přišel čas na rozdělení do šesti oddílů 
od nejmenších (1. oddíl) po ty největší 
(6. oddíl) a také seznámení s táborem. Po obědě byly dětem přiděleny chatky a nastal čas se zabydlet. 
Odpoledne bylo věnováno vybalování a poznávání oddílu a okolí. Večer proběhlo zahájení 
celotáborové hry v tématu Hladových her (dle filmové a knižní předlohy), následovně si vedoucí 
vylosovali děti do svých týmů a zároveň museli bojovat o název s barvou. Na výběr měli z šesti jmen:  
1. kraj - Šperkařství, 2. kraj - Zbraně, 3. kraj - Dřevorubectví, 4. kraj - Rybolov, 5. kraj - Zemědělství, 
6. kraj - Hornictví. 
 Počasí nám letos příliš nepřálo, proto si děti náležitě užily těch pár slunných dnů, během kterých 
se dočkaly vodních her, klouzání po plachtě a nanuků z bufetu. Za deštivých dnů se program přesunul 
dovnitř a děti se zabavily společenskými hrami, filmem, kreslením, navlékáním korálků nebo bingem. 
Tábor byl obklopen krásnou přírodou, proto vedoucí neváhali a při první příležitosti šli s oddílem na 
vycházku, často se vydali k nádhernému jezírku u Pocinovic. Tyto vycházky si oddíly oživily například 
stopovanou nebo dokonce vařením v přírodě. Pro zpestření odpoledního programu přijeli jeden den 
profesionální hasiči z Domažlic společně s dobrovolníky z Pocinovic, ti ukázali dětem svou hasičskou 
výbavu, popsali svou práci a nakonec jim zaplnili prostor před táborem pěnou, ve které mohly děti chvíli 
řádit. Naštěstí každodenní etapy celotáborové hry nebyly počasím postiženy a děti ukázaly svou sílu, 
odvahu a schopnost pracovat v kolektivu při hrách typu stavění vlastní osady, hledání ztraceného 
splátce (člena týmu) nebo ukázkou talentů zakončenou přepalováním provázku vlastnoručně 
rozdělaným ohýnkem. Na večer si připravili rozmanitý program jednotliví vedoucí. Užili jsme si tak 
Riskuj!, karaoke, diskotéku a také jsme mohli vidět nadání dětí ve vlastní soutěži Orlovice hledají 
talent. 
 V druhé polovině tábora jsme se dočkali výletu do nedaleké Kdyně. Po skotačení v bazénu, 
který byl otevřen speciálně jen pro nás, si děti pochutnaly na řízku a vyrazily do města. Každý měl 
možnost koupit si něco malého či nějaký ten pamlsek a pak už byl zase čas vrátit se do tábora. Jelikož 
výlet byl kratší, nečekalo na děti tradiční kino, ale odpoledne plné her a večer již zmíněná soutěž 
Orlovice hledají talent. 
 Tábor už se blížil ke konci a s tím přišlo také vyhlášení etapové hry. Souboj to byl napjatý a 
nakonec se o první místo dělily hned dva týmy, ale přetahováním lanem se rozhodlo, že vítězem se 
stává 4. kraj - Rybolov. Vyhlášení proběhlo na slavnostním závěrečném nástupu, kde jsme se 
rozloučili s táborem a popřáli si opětovné shledání za rok. Samozřejmě nesměla chybět poslední 

diskotéka, která se výjimečně
o něco protáhla a děti tak měly 
šanci si tento večer s kamarády 
pořádně užít.
  Poslední den bylo potřeba tábor 
vrátit do původního stavu a pečlivě 
ho uklidit. Do tohoto úkolu se 
s velkou pílí zapojily i všechny děti. 
Následovně dostaly svačinu do 
autobusu a hurá domů! Byli jsme 
nesmírně rádi, že se všichni 
vraceli domů zdraví a se spoustou 
krásných zážitků. Doufáme, že se 
za rok opět shledáme.
 Ještě jedno velké díky patří 
městu Stod za finanční podporu 
našeho dětského tábora.

Za PS Hradec 
Zuzana Kohoutová
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Pozvánky
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