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Vážení spoluobčané,

 V minulém týdnu bylo zahájeno 
společné řízení pro stavbu nové 
MŠ s kapacitou 2 x 20 dětí. Se 
společností ČEZ Distribuce a.s. 
byla uzavřena smlouva na nové 
přípojné místo. Nyní musíme čekat 
na vyhlášení vhodných dotačních 
titulů. Když nám bude štěstí přát, 
bývají vyhlášeny i dotace na 
venkovní hrací prvky, které budou 
součástí nové školní zahrady. 
Plzeňský kraj každoročně vypisuje 
dotaci na multifunkční školní 
hřiště, které bude přesunuto na 
jiné místo v areálu školy. V těchto 
dnech probíhá příprava interiéru 
kostela na opravu vnitřních omítek. 
V červenci zahájí firma pana 
Ibeheje práce na opravách omítek. 
Práce mají být dokončeny do 
konce října. 
 Doba covidová poznamenala 
fungování všech spolků v obci, a to 
nejen u nás. Lidé neměli tolik 
možností k setkávání. Nyní, kdy už 
neplatí žádná omezení, se však 
společenský život nevrátil do 
starých kolejí. Zastupitelstvo obce 
si uvědomuje, že spolková činnost 

 končí školní rok a čeká nás 
dlouho očekávaná doba prázdnin 
a  dovo lených .  P ře j i  dě tem 
prázdniny plné sluníčka, zážitků a 
nových kamarádů, nám dospělým 
dovolenou plnou klidu a pohody.

 Jak víte, 20. srpna proběhne 
slavnostní odhalení sochy sv. Jiří 
před kostelem. Jako poděkování 
budou dárci, kteří přispěli na 
znovuobnovení sochy, pozváni 
v tento den do kulturního domu 
na malé posezení. 

Pavel Hlaváč

v obci je nesmírně důležitá pro 
společenský a kulturní život. 
V obcích, kde spolková činnost 
nefunguje, jako by obec nežila. 
Jsme si vědomi, že v této nelehké 
době je nutné spolky při pořádání 
akcí pro veřejnost podpořit o to 
víc. Rád bych poděkoval všem 
aktivním členům hasičů, Pionýrů, 
fotbalistů, myslivců a hradeckým 
seniorům za to, že věnují svůj čas 
přípravám akcí pro druhé. Vím, 
k o l i k  ú s i l í ,  č a s u  a  n e r v ů 
organizace takových akcí stojí, 
o to víc si těchto lidí vážím. Za 
fungováním spo lků  s to j í  i 
dlouholetí členové, kteří se starají 
o zázemí, údržbu areálů a 
techn iky.  Naše udržované 
fotbalové hřiště nám závidí 
všichni v okolí a já děkuji všem, 
kdo se o jeho vzhled bezchybně 
starají. Na druhou stranu bych 
rád vyzval všechny občany 
k aktivní účasti na společenských 
akcích v obci. Buďme rádi, že 
máme možnost se setkávat, 
seznamovat se s novým občany 
a společně posedět. 

Slovo starosty

ź    1. 7. Auerveková Danuše 

ź    3. 7. Gottlieb Josef

ź  29. 7. Toman Václav

ź  10. 7. Cuchal Karel

ź  28. 7. Cuchalová Marie

ź

ź  22. 7. Kočová Jaroslava

Blahopřejeme

ź Př ipomínáme sp la tnos t 
poplatku za komunální odpad 
a za stočné.

Upozornění

ź  volby do zastupitelstev obcí 
se budou konat ve dnech 
23. a 24. září 2022? 

Víte, že...

Vizualizace budovy nové mateřské školy.



Hradečtí senioři

 V květnu roku 2021 jsme se zúčastnili v rámci krajské rady seniorů pochodu okolo boleveckých 
rybníků. Během roku 2022 naše skupina seniorů podnikla několik vycházek - novoroční pochod 
z Chotěšova do Stoda, v únoru z Holýšova do Kvíčovic po naučné stezce, v březnu "Cestu do neznáma", 
kdy nás šifry zavedly do okolí Holýšova, v dubnu po cyklostezce z Vejprnic do Tlučné. 

v květnu a pořádat ho budou senioři z Domažlic. Už se těšíme.
Danuše Heřmanová

hradečtí senioři

 V květnu v rámci kraje jsme uskutečnili vycházku ze Stoda do 
Hradce podél řeky Radbuzy. Sluníčko se schovalo, přesto přijeli 
senioři z Plzně a okolí a z Domažlic. Na osmdesát seniorů se sešlo 
v devět hodin na nádraží ve Stodě. Byli seznámeni se zajímavostmi 
města a přes sportovní areál se vydali podél řeky Radbuzy do Hradce. 
V parku u úřadu se dozvěděli něco málo o naší obci a hlavně největší 
osobnosti, a to p. Dr. Linhartovi, který obec proslavil svými 
schopnostmi daleko za hranice obce. Dále cesta vedla do lomu a 
krása přírodního koupaliště je ohromila. 
 Konečná zastávka byla v táboře Lomíček. To už začalo pršet. 
Posezení pod střechou bylo vysvobození. Měli jsme rozděleny 
funkce, guláš se vařil už v pondělí. Kuchař a pomocnice sklidili velký úspěch. Všem moc chutnalo, ještě si 
koupili a vezli domů. "Servírky" se staraly o servis, " cukrářky" napekly koláčky a zákusky ke kávě. Hudba 
pana Tomana z Holýšova navodila fajn atmosféru. Všem, kteří akci připravili, poděkoval předseda 
krajského sdružení seniorů pan Hora a zkonstatoval, že laťka je vysoko. Další pochod bude příští rok 

· od 16 hod na 

HASIČSKÝ DEN V AREÁLU HASIČÁRNY

dne 20. srpna 2022 

 - ukázka hasičského sportu v podání malých hasičů
 - od 16:30 hod country kapela VYSOKÁ TRÁVA

Akce se koná za finanční podpory Mikroregionu Radbuza. 

 - doprovodný program pro děti

si Vás dovolují pozvat

· od 15 hod na 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY SV. JIŘÍ PŘED KOSTELEM 

 - od 20:00 hod kapela  NIGHT EXPRESS

Obec Hradec a SDH Hradec

 - bohaté občerstvení

 - zábavný program s hasičskou tematikou

Pozvánka

Hlasování - "Má vlast cestami proměn”

můžete na:

https://www.cestamipromen.cz/promeny-
2022/1262-hradec-kostel-sv-jiri

Hlasovat pro hradecký kostel v soutěži 

"Má vlast cestami proměn" 



Informace ze ZŠ Hradec 

 V posledních čtrnácti dnech se zaměříme na 
bezpečnost dětí o prázdninách. Součástí tohoto tematického 
celku bude poznávání dopravních značek, cyklistické závody 
a seznámení s bezpečným chováním.

Za ZŠ Nikola Jenišová
 Předškoláčci, přejeme Vám krásné letní prázdniny a v září se na Vás moc těšíme!

 Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem příjemně 
prožité léto.

Pasování čtenářů - prvňáků

West park Plzeň

Za MŠ Květa Martínková

 V pondělí 13. 6. strávili žáci 5. ročníku několik společných hodin s budoucí třídní učitelkou a 
spolužáky ze Stodu. Nejprve se setkali na fotbalovém hřišti, kde byli po krátkém přivítání rozděleni do dvou 
skupin, které společně jezdili na koloběžkách. Poté se odebrali do budovy ZŠ Stod, prohlédli si ředitelnu, 
několik učeben a též prostory kmenové třídy, kde se budou již v novém kolektivu společně vzdělávat až do 
9. ročníku. 

 Pro děti byl ve West Parku připraven zábavný a soutěžní program, který byl přizpůsoben pro 
všechny věkové kategorie. Nechybělo házení lasem, rýžování zlata, pobyt v teepee, ukázka prádelny, 
indiánské tance, střelba z luku, výroba čelenek, indiánské válečné zdobení obličeje, rozdělávání ohně a 
opékání buřtů.
Adaptační dopoledne v ZŠ Stod

Těšíme se na další návštěvu knihovny.

Příspěvek z MŠ

 Dětem přejeme, aby se jim ve škole dařilo a na léta 
strávená ve školce měly krásné vzpomínky.

 14. června proběhlo na zahradě mateřské školy slavnostní pasování předškolních dětí na školáky.  
„Školáci“ dostali na památku knihu a drobné dárky, společně jsme si zazpívali a poměřili si síly ve 
westernových soutěžích. Občerstvení pro děti zajistili rodiče dětí, za což jim moc děkujeme. 

 V červnu nás ještě navštíví divadelní společnost Hra s 
pohádkou O Africe.

 Dne 8. června se celá ZŠ vydala do West parku na kraji Plzně. Snahou West Parku bylo představit 
malým i velkým návštěvníkům nejznámější období z dob osidlování amerického západu, a to jak poučnou, 
tak především zábavnou formou. 

 V úterý 7. června jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky na aktovkovém dni. Počasí nám moc 
nepřálo, ale i tak jsme se nenechali odradit a šli s letošními páťáky a třeťáky naproti  předškolákům 
symbolicky k mostu. Pro budoucí prvňáčky jsme měli připravený pracovní list s prvním školním úkolem, 
prohlídku celé školy a návštěvu současné první třídy. Děti z první třídy předvedly, co všechno se za celý rok 
ve škole naučily.

 V úterý 14. června 2022 jsme se vydali již letos podruhé do 
Holýšova do knihovny. Čekalo nás velké překvapení. Paní knihovnice 
nám představila novou knihu Dubánek a tajný vzkaz. Každý žák přečetl 
kousek z nové knihy a pak musel ještě splnit úkol. Všem se to povedlo. 
Nakonec jednotlivě žáci přečetli čtenářský slib a každý dostal knihu a 
čtenářský glejt. Dětem se akce moc líbila a slíbily, že budou pravidelně 
číst.
 Krásně strávené dopoledne jsme zakončili v cukrárně, kde jsme si 
smlsli na výborné zmrzlině.

Za ZŠ Alena Ben Abid

Žáci a paní učitelka 1. třídy

Příspěvek ze ZŠ
Oslava Dne dětí – 1. 6. 2022
 Letos proběhl Den dětí ve spolupráci s hradeckými seniory a OÚ v Lomíčku. Pro děti byly 
připraveny různé pohybové soutěže, opékání buřtů, společné zpívání. Děti dostaly na závěr také sladkou 
odměnu. Oslava Dne dětí se velmi vydařila.
 Všem seniorům moc děkujeme za vzornou přípravu a průběh společně stráveného dopoledne. 

Učitelky a žáci ZŠ Hradec
Aktovkový den
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