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30.4. 2022 proběhne
pravidelné očkování psů?
I letos to bude před budovou
OÚ, a to od 15 hod.
Připomínáme, že poplatek za
psa je splatný do konce
března.

Vážení spoluobčané,
poté, co svět zachvátila vlna
onemocnění COVID 19, nikdo
z nás nevěřil, že může přijít něco
závažnějšího. Válka na Ukrajině je
tragédií pro celý svět. Rád bych
poděkoval všem občanům, kteří
Ukrajině přispěli ať finančně nebo
do materiální sbírky. Zastupitelstvo
o b ce n a p ra co vn ím j e d n á n í
rozhodlo o poskytnutí volného
obecního bytu pro imigranty
z Ukrajiny. Přestože se nejedná
o byt 1.kategorie, myslím, že lidem
prchajícím před válkou může plně
p o s l o u ž i t . Te l e f o n i c k y m ě
kontaktoval pan farář, který je ve
spojení s potomky p. Šlajerové
/dříve bydlela v Hradci/, kteří
vyslovili přání dostat se do Hradce.
Příbuzní p. Šlajerové jsou zatím
pořád na Ukrajině a nepodařilo se
jim uprchnout. V případě, že by se
do ČR nedostali, bude byt
nabídnut dalším uprchlíkům.
V minulém čísle HZ jsme Vás

informovali o možnosti finančně
přispět na obnovu sochy sv. Jiří,
která bude navrácena před
kostel. Zatím občané přislíbili dar
v celkové výši 108 000,- Kč.
Všem přispěvatelům moc děkuji,
díky jejich pomoci se nám podaří
navrátit zpět patrona hradeckého
kostela.
V posledních měsících
zaznamenala obsluha ČOV na
přítoku do čistírny splaškové
vody s olejem. Důrazně
upozorňuji, že olej ani jídlo se do
odpadu NESMÍ vypouštět.
Uvědomme si, že to nese
zvýšené náklady na provoz
čistírny, což se promítne do výše
stočného v příštím roce.
K odkládání potravinářského
oleje slouží popelnice umístěná
před OÚ.
Jarní sluníčko se nám ukazuje
čím dál častěji a já Vám přeji
příjemné jarní dny.
Pavel Hlaváč

Sraz patronů, kteří projevili zájem o sázení stromů, bude
v sobotu 26. 3. 2022 ve 14 hodin.
Na místo se dostanete po prašné cestě vedoucí ke kotovické rokli směrem ke Stodu.
Kdo může, vezme si s sebou lopatu a kladivo. Po sázení si opečeme buřta /zajistí OÚ/.
Děkujeme a těšíme se na setkání.

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ

BAVÍ TĚ FOTBAL A CHCEŠ HRÁT ZA
SK HRADEC?
Tak přijď ve středu

27. 04. v 17:00 na fotbalové hřiště
věkové rozhraní: 6 - 14 let
Těšíme se na tebe!

Dopis žáků ZŠ Hradec starostovi

Masopust
Poslední únorovou sobotu se po dvouleté pauze sešlo v Lomíčku na 140 masek, aby se vydali na
průvod obcí.
Všichni účastníci se mohli posilnit polévkou a společně s koňským povozem jsme po 13té hodině
vyrazili. Je těžké udržet celý průvod pohromadě a zajistit průběh tak, aby se nikomu nic nestalo. Vzhledem k
dobré pořadatelské službě se nám podařilo dovést masky až na sál KD v Hradci. Tam pokračovala volná
zábava při reprodukované hudbě až do večera. Děkujeme všem maskám, které přišly do průvodu.
Moc děkujeme všem občanům, kteří přispěli do kasiček. Celý výtěžek se rozdělil mezi Pionýr
Hradec, SDH Hradec a SK Hradec 1946. A jak s výtěžkem tyto složky naložily? Pionýr Hradec a
SDH Hradec věnovaly výtěžek na obnovu sochy Sv. Jiří a SK Hradec 1946 svůj výtěžek věnoval na účet
„Člověk v tísni“ na pomoc Ukrajině. Všem patří velký dík.
Doufejme, že nás nic nepřipraví o další takové akce v obci a budeme se moci svobodně bavit bez
omezení.
V. Svozilová

Odpověď starosty žákům ZŠ
Vážená paní učitelko, milé děti,
Váš dopis mě velice mile překvapil a dojal. Jsem moc rád, že si všímáte věcí kolem sebe, ať už
jsou pozitivní nebo negativní. I já vidím v Hradci spousty nedostatků, ale ne se vším můžu něco dělat.
Například stav některých domů, které nejsou ve vlastnictví obce, nemám možnost ovlivnit. Ani mě se
nelíbí, že máme ve středu obce neopravené, chátrající budovy. Stejně tak nemám možnost ovlivnit
hradbu u železniční zastávky. Hradba je na pozemku Správy železnic, a přestože jsem je žádal
o opravu či odstranění zbytků hradby, nedošlo k tomu. Po „lajdáckém“ ořezání keřů u trati jsem ihned
kontaktoval Správu železnic, kde mi argumentovali, že keře obrostou. Odpadky po obci jsou celoročně
velkým problémem. U kontejnerů se je snaží zaměstnanci pravidelně odklízet. Místo je monitorováno
kamerami a v případě zjištění osoby, která odpady vedle kontejneru odložila, viníka ihned
kontaktujeme. Odpadky se odklízejí průběžně po celé obci, je to však „běh na dlouhou trať“. Někdy
zaměstnanci ráno odpadky posbírají a než jdou domů z práce, jsou tam odpadky jiné. Kontejner na
plechovky nemáme, ale kovy třídíme. K dispozici je kontejner na kovy umístěný u hasičské zbrojnice.
Pokud se obci podaří získat dotaci na novou stavbu mateřské školy, bude jídelna hned vedle
základní školy. U stávající základní školy by tak vznikl moderní školský komplex, kde by byla MŠ s
2 třídami po 20 dětech, jídelna pro děti z MŠ i žáky ze ZŠ a ředitelna. Stará ředitelna v ZŠ by se zrušila a
využila se jako šatna. Na lanové hřiště přibudou i letos nové prvky, lavičky a odpadkové koše.
Milé děti, i já na vás mám jednu prosbu. Když si jdete hrát na hřiště, ať už k OÚ nebo na fotbalové
hřiště, chovejte se prosím slušně. Už jsme zaznamenali, že nějaké děti na fotbalovém hřišti křídami
pokreslily nově opravenou tribunu, botami umazaly zdi od bláta.
Těším se na shledání na plánované besedě, která se uskuteční na obecním úřadě. Připravte si
další dotazy, rád na ně odpovím.
V Hradci dne 21.3.2022
Pavel Hlaváč, starosta

Knihovna
Milí čtenáři, vážení občané,
naši knihovnu bych ráda zapojila do VIII. ročníku dětské soutěže:

„Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do Zoo“.
Podmínky soutěže jsou velmi jednouché a mohou se do ní zapojit celé
rodiny, které své ratolesti přivedou do knihovny.
Soutěž od vás vyžaduje stát se čtenářem místní knihovny, pokud ještě nejste, a poté si
v průběhu roku 2022 vypůjčit a přečíst 12 knih o přírodě. Výpůjčky se budou zaznamenávat do
soutěžních průkazek a při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna
však musí být o přírodě.
Po splnění podmínky odevzdá čtenář v knihovně průkazku, která se na konci roku zašle
vyhlašovateli soutěže, který zašle příslušný počet vstupenek k jedné návštěvě do Zoologické a
botanické zahrady Plzeň.
Věřím, že vás tato soutěž zaujme a již nyní se těším na vaši návštěvu!
www.hradec.knihovna.cz
P. Podlipská

Hasičský bál
V únoru se po dvouroční přestávce uskutečnil již tradiční hasičský bál. V kulturním domě byla pro
zúčastněné připravena bohatá tombola, ve které bylo bezmála 250 cen a dobrá muzika.
Na hasičský bál zavítalo okolo 70 lidí, což je oproti předchozím bálům značně méně. Všem, kteří se
zúčastnili nebo si zakoupili vstupenku, moc děkujeme.
Touto cestou bychom rádi poděkovali OÚ Hradec za finanční příspěvek, za který jsme nakoupili
nejrůznější ceny do tomboly a členům MS Háj Hradec, kteří darovali do tomboly divoké prase.
Nesmíme zapomenout i na další sponzory a příznivce, kteří nám přispěli, a to: COOP Hradec, panu
Cmuntovi, paní Pavlíně Jankovské, paní Romaně Roučkové, panu Pavlovi Hlaváčovi, paní Faitové, paní
Miloslavě Metlické, paní Miloslavě Paterové, paní Václavě Svozilové, manželům Smolíkovým,
manželům Píchovým a manželům Osifčinovým a další – děkujeme!
Zima se pomalu blíží ke konci a v Hradci nás čeká spoustu kulturních akcí. Rádi bychom Vás tímto
pozvali na Pouťovou zábavu, která se uskuteční 23. 4. 2022 od 20:00 v KD Hradec.
Za SDH Hradec
Aneta Píchová

Informace ze ZŠ a MŠ Hradec
Dne 29. 3. 2022 se koná

Den otevřených dveří
v Základní Škole.
Škola bude pro veřejnost
otevřena od 15:00 do 17:00.
Najdete nás na adrese:
Hradec 105, 332 11 Hradec

Zveme všechny budoucí
prvňáčky a jejich rodiče
na zápis do 1. třídy.
Zápis se koná v úterý
21. 4. 2022 od 14:30 do
17:00 hod v budově ZŠ.

Základní škola v Hradci je malotřídní škola s celkovým počtem žáků 30. V současnosti jsou
otevřeny 3 třídy, které navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Výuka probíhá v malém kolektivu, což určitě ocení
všichni, kteří preferují individuální přístup ve vyučování. Způsob výuky malotřídní školy je spojen
s budováním samostatnosti žáků a s efektivností při zpracování informací. Žáci se učí spoléhat sami na
sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a
tolerovat ostatní žáky s jejich přednostmi i nedostatky. Škola nabízí i podporu při domácím - individuálním
vzdělávání, s kterým má již mnoholeté zkušenost a o které je v poslední době stále větší zájem.
Všichni jsou srdečně zváni! Těšíme se na vás.

Zápis k základnímu vzdělávání
Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023 proběhne
1.
prezenční formou v ZŠ Hradec dne 21. 4. 2022 od 14:30 do 17:00 hod
(vyžaduje účast dítěte a zákonného zástupce)
nebo
2.
Zákonný zástupce může požádat o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i formálně
bez účasti dítěte doručením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v době od 1. do 30. dubna 2022 na adresu školy (Hradec 105, 332 11 Hradec).
Zápis prezenční formou se skládá z formální (povinné) a motivační (nepovinné) části. V průběhu
formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění PŠD (zákonný zástupce
žádost obdrží od přítomného pedagoga během zápisu nebo si ji může přinést již vytištěnou a vyplněnou
viz níže). Úkolem motivační části je motivovat děti pro školní docházku. Motivační část se skládá
z aktivit, během kterých se orientačně zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte dle RVP PV.
Kde naleznete přihlášky k povinné školní docházce:
1.
Elektronickou přihlášku najdete na odkaze:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmshradec/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41074
Po vyplnění elektronické přihlášky je nutné zaslat vytištěnou a podepsanou přihlášku buď poštou
na adresu školy (Hradec 105, 332 11 Hradec), datovou schránkou na ID 2mkpe23 nebo prostřednictvím
emailu s elektronickým podpisem či vhodit podepsanou přihlášku do schránky školy.
nebo
2.
vytiskněte a vyplňte žádost, kterou naleznete na stránkách
(dokumenty ZŠ) a přineste k prezenčnímu zápisu dne 21. 4. 2022 a nebo zašlete:
www.zsmshradec.cz (dokumenty ZŠ) a přineste k prezenčnímu zápisu dne 21. 4. 2022 a nebo zašlete:
x poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec
x do datové schránky - ID 2mkpe23
x e-mailem na hradeczs@volny.cz (Tento způsob lze použít pouze v případě, že žadatel disponuje
uznávaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail s přílohou!)

Záhada lokálek - rušení vlakové zastávky v Hradci

Hradecká pouť

23. a 24. dubna 2022

HRADECKÁ POUŤ
na fotbalovém hřišti
Těšit se můžete na velký kolotoč, malý kolotoč,
houpačky, autíčkový vláček, skluzavku, střelnici atd.

V neděli 24.4. od 16:00 hod na hřišti u stánku posezení při
hudbě p. Tomana.
Ve stánku bude připraveno občerstvení langoše, bramboráky, klobásy ap.

Pouťová zábava
DM Band
sobota 23. 4. od 20:00 hod v KD Hradec

