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 v  m i n u l é m  t ý d n u  b y l a 
dokončena stavba chodníku od 
zahrady kostela k železničnímu 
přejezdu. Po vydání závazného 
stanoviska Drážního úřadu bude 
stavba Městským úřadem ve 
Stodě zkolaudována.  Na hřbitově 
došlo ke zpevnění cesty od vrat ke 
studni. U studně bude ještě 
u p r a v e n  s t o j a n  n a  k o n v e . 
Začátkem října budou instalovány 
v objektu holýšovských kasáren 
nádrže na vodu, během října 
budou vybudovány vodovodní 
přípojky  pro základní školu a 
přilehlé domy. 
 Málokoho z nás nechala 
chladným informace o zrušení 
železniční zastávky v Hradci. 
Ohledně modernizace trati Plzeň – 

Domažlice, která nově nepovede 
přes Hradec, ale přes Střelice, 
proběhlo v únoru 2021  jednání 
na Krajském úřadě Plzeňského 
kraje, kde jsme společně se 
starosty okolních obcí vyslovili 
s touto variantou nesouhlas. Dále 
j s m e  z a  o b e c   z a s l a l i 
nesouhlasný dopis na Správu 
železnic a Ministerstvo dopravy, 
to vše bez úspěchu. Občané 
mohli svůj nesouhlas vyjádřit 
podpisem dokumentu, který bude 
odeslán předsedovi vlády. Kdo 
ještě dokument nepodepsal, 
může tak učinit na obecním úřadě 
do pátku 1.10. U nesouhlasu je 
zatím připojeno 260 podpisů.
 Přeji Vám příjemné podzimní 
dny.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

ź   5. 10. Těšíková Věra

ź   7. 10. Plassová Jaroslava

ź   8. 10. Tomíčková Helena

ź 12. 10. Vodičková Elfrída

ź 18. 10. Silovský Vojtěch

ź 29. 10. Jakubčík Jan

ź 31. 10. Wlach Jiří

Blahopřejeme

ź v Hradci bude  v KD Silvestr 
2021 , který pořádá Myslivecká 
hospůdka ?  P ředprodej 
vstupenek  od 15.11. 2021 
v hospůdce.

Víte, že...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
                        konané ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji voliče,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
       v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin

      a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
 Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na OÚ, se sídlem Hradec č.p. 45.
Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky nebo cestovní průkazem.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může 
na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Plavba netradičních plavidel Slavnostní předání hasičského vozu



   Taneční skupina "Kopretiny"

 Kopretina je lékem pro duši. Chceš-li udělat někomu krásný den, potěš ho kyticí 
kopretin.
 V roce 2019 se parta seniorů z Hradce zaregistrovala na kraji s tím, aby se mohla 
zúčastňovat akcí, které kraj pořádá. Jedna z nich bylo společenské odpoledne s hudbou p. 
Žákovce, které se konalo v Alfě. Na oživení tance jsme si připravili "třapařitky" a barevné 
šátečky. Vystoupení bylo tak přesvědčivé, že nás všichni brali jako taneční skupinu. Tímto 
začaly počátky. Ne všichni byli ochotni se předvést. Pandemie ustoupila a několik seniorek 
nacvičilo retro skladbu "Poupata". Na jaře letošního roku jsme náš program rozšířily o další skladby, 
skupině daly název "Kopretiny" a nechaly udělat trička. V srpnu jsme svým vystoupením  obohatily 
hasičské klání. V září nacvičily druhou část - taneční a zatančily na mýtinku ve Dnešicích. V říjnu  chceme 
svým vystoupením zpestřit odpoledne seniorům v Černovicích. V listopadu opět zatančíme v Alfě společně 
s Bábinkami z Dobřan a taneční skupinou z Domažlic.

Hradečtí senioři připravují
- 30.září od 15,00 hodin v hospůdce na Myslivně přátelské 
posezení s hudbou
- 1.října - vycházku okolo Boleveckých rybníků - Židovský, 
Vydymálek, Senecký, Košinář -  t rasa cca 3,5 km
- bowling ve Stodě
- přednášku na téma  -  Zajímavosti v okrese 
- výrobu a prodej dušičkové vazby
- v rámci akce Poznávej Plzeň - Doubravku

 Jsme aktivní, přidej se k nám! Vítáme každého!
                                                                                                                    

Danuše Heřmanová                                                                                                                           

Pan kominík Suchý přijede do Hradce dne 
7.10.2021. 

Do pondělí 4. 10. 2021 si můžete na OÚ objednat jeho služby.

Kominické služby

Odjezd do divadla Hybernia je 2.10. 2021 ve 13:00 hod. od prodejny COOP v Hradci

Podmínky Ministerstva zdravotnictví pro konání koncertů, divadelních, filmových a jiných uměleckých 
představení.
V prostorech divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
ź doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
ź doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování 

testu ve škole),
ź absolvovat samotest na místě (k zakoupení na pokladně) a prokázat se negativním výsledkem, prokázat 

potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického 
pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

ź doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem 
konání akce,

ź aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u 
jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

 Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy 
FFP2 (KN95 / N95).
 Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které 
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, výše uvedené podmínky; organizátor akce je povinen při vstupu 
osoby na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění výše uvedených podmínek 
prokázat; v případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu 
vpustit na tuto akci.

INFORMACE K ODJEZDU DO DIVADLA HYBERNIA



Zprávy ze ZŠ a MŠ

Zahájení školního roku 2021/2022 v ZŠ

 Slavnostní zahájení nového školního roku, které proběhlo dne 1. září 2021, se letos zúčastnilo 
31 žáků. Z epidemiologických důvodů jsme prvňáčky přivítali s jejich nejbližšími samostatně v nově 
nazdobené třídě, žáci vyšších rodičů se setkali se svými třídními učitelkami ve svých kmenových 
třídách. Velké překvapení bylo pro druháky a čtvrťáky otevření nové třídy v II. patře a relaxačního 
čtenářského koutku.
 Letos nám do 1. ročníku nastoupilo 9 žáků a během 
prvního školního týdne se k nám přihlásil ještě jeden nový žák. 
Prvňáčky osobně přivítal nejprve pan starosta, pak paní 
ředitelka a třídní učitelka. Po oficiálním zahájení se žáci 
postupně představili paní učitelce. Na tabuli si každý našel 
kartičku se svým jménem a odnesl si ji zpět do lavice. Na 
kartičku nakreslili obrázek a za pomoci rodičů na druhou 
stranu napsali, jak by chtěli, aby je paní učitelka oslovovala.
 Společně jsme se naučili, jak se budeme ve třídě 
zdravit a hned jsme si to i vyzkoušeli. Na lavici měli žáci 
připravené učebnice a drobné pozornosti, které si mohli 
během povídání s rodiči prohlédnout. Každý žák také na 
památku dostal uvítací list. 
 Na závěr jsme se rozloučili písničkou a všichni jsme si slíbili, že se budeme těšit na další školní 
dny.

Školní družina

 V letošním školním roce 2021/2022 navštěvuje školní družinu 24 žáků, kteří mají možnost být 
v ranní družině od 6:00 hod. do 7:45 hod. a v odpolední družině od 11:40 hod. do 15:45 hod.
 Výchovně vzdělávací činnost se skládá z činností odpočinkových, rekreačních, zájmových a 
v neposlední řadě i z přípravy na vyučování, která je pro žáky volena formou didaktických her, 
tematických vycházek nebo vypracováním domácích úkolů. ŠD využívá při svých činnostech nejenom 
prostor družiny, ale také školní hřiště, zahradu  a tělocvičnu.
 Tematický plán „ JSI MŮJ KAMARÁD“ je rozpracován do měsíčních témat, kde hlavním cílem je 
stmelit kolektiv a být ohleduplný k druhým, rozvoj fantazie a vytvořit si kladný vztah k přírodě.
Letos v družině na děti čekala strašilka, kterou mohly děti pozorovat při kladení vajíček a už se všichni 
těšíme na nové přírůstky, na které si musíme bohužel počkat až půl roku.
 Děti se přivítaly s novými žáky a pomocí her si upevňovaly jejich jména. Seznámily se s řádem a 
režimem ŠD, byly poučené o bezpečnosti a chování při odchodu do jídelny, kde nám situaci ztěžuje 

výstavba chodníku. Učíme prvňáčky vykat dospělým, 
hrajeme míčové a pohybové hry, zazpíváme si nějakou 
písničku na přání dětí, v kroužku se učíme rozvíjet 
komunikaci a naslouchat druhým.
 Děti si vytvořily narozeninovou nástěnku, tvořily 
družinová pravidla, a co je čeká za jejich porušení, 
například ořezávat pastelky nebo uklidit celou družinu. 
Zasoutěžily si ve stolních hrách.
 Z procházek si děti nasbíraly různé plody z keřů a 
stromů, kamínky nebo pírka, které jsme následně využili ke 
hře na obchod. Abychom se je učili i poznávat, vytváříme 
z nich nástěnku a pomocí tabletů budeme vyhledávat jejich 
názvy.
 A na co se děti mohou ještě v září těšit? Určitě si 
budeme povídat o strávených prázdninách pomocí 
pohledů nebo fotografií, které si děti měly za úkol donést, 
podzimní tvoření a samozřejmě nesmí chybět nějaká hra.



  6/2020

Pozvánka
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