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V sobotu 21. 5. 2022 se
uskuteční mobilní svoz
komunálního objemného
odpadu a mobilní svoz
nebezpečného odpadu
od 9:30 hod. do 11:00 hod.
na parkovišti u myslivny.

Vážení spoluobčané,
jaro konečně přišlo a začínají
teplejší slunečné dny. Jedním
takovým byla i sobota 26. března,
kdy proběhlo sázení stromů na
polní cestě od kotovické rokle
k touškovskému lesu. Společně
jsme vysadili 30 stromů jabloní a
švestek. Ještě sem bude
instalována informační tabule
s poděkováním a lavička. Až
vyrazíte na procházku, zajděte se
podívat, jak se místo proměnilo.
Máme za sebou jubilejní
10. obecní bál obcí Hradec, Lisov,
Střelice. První společný bál se
konal 21. ledna 2012, v roce 2021
se bál kvůli protiepidemiologickým
opatřením konat nemohl. I letos na
účastníky čekala bohatá tombola
s 340 cenami. V hlavní tombole se
losovalo 24 hodnotných cen, např.
plynový gril, televizor, pračka,
tlaková myčka, kuchyňský robot,
tiskárna, 2 divočáci, sada
nerezového nádobí, vysavač,
vrtací kladivo a další. O kulturní
zpestření se postaraly Duhovky
z Horšovského Týna a naše
hradecké seniorky – Kopretiny.
Výstavba vodovodního
přivaděče byla dokončena. Na
vodovod byly připojeny
4 nemovitosti včetně základní
školy. Stavba se bohužel neobešla

bez problémů. V nejednom
případě bylo zjištěno, že
pokládané potrubí bylo úmyslně
navrtáno. Nad tímto činem
zůstává rozum stát! Kdo měl
zájem poškodit stavbu obecního
vodovodu? Co člověka vede ke
spáchání takové škody? Mysleli
jsme, že v době, kdy bojujeme
s poklesem spodních vod, stavbu
vodovodu občané přivítají. Další
nepříjemnou zkušeností je
krádež zámkové dlažby. Už na
podzim se ztrácela uskladněná
dlažba z fotbalového hřiště, nyní
se ztratila z obytné zóny. Případ
jsme předali k řešení policii.
Konečně se blýská na lepší
časy a kulturní akce mají
zelenou. Děti si užijí kolotoče a
houpačky na pouti, dospělí se
pobaví na tradiční pouťové
zábavě, kterou pořádají hasiči.
Přijďte si zatančit a organizátory
tak podpořit. O pouťové neděli
bude na fotbalovém hřišti
posezení při hudbě p. Tomana.
Po dlouhých letech se sejde celá
ves u májky na návsi pod
penzionem, kde nás čeká mimo
bohatého občerstvení i živá
muzika. V květnu je na programu
hasičská soutěž, oslava Dne
matek a poslední květnovou
neděli přivítáme nové občánky.
Romana Roučková

POUTNÍ MŠE SVATÁ
se uskuteční v neděli 24. 4. 2022 od 14:30 hod.
v kostele sv. Jiří v Hradci
Celebruje Jan Nepomuk Svoboda.
V sobotu 30. 4. 2022 proběhne pravidelné

OČKOVÁNÍ PSŮ
od 15:00 hod. do 16:00 hod. u obecního úřadu.
Očkování provede MVDr. Halka Vlčáková.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomáhají dělat Hradec
krásnějším a příjemnějším místem pro život!
Na výsadbě ovocné aleje se finančně podíleli a ruku k dílu přiložili:
Inge Šubrtová, rodina Štöklova, rodina Markova, rodina Jarošova, Tamara Salcmanová a
Miroslav Tázler, rodina Strašíkova, Václav Hájek, manželé Faitovi, rodina Dufkova, Pavlína Podlipská s
Lídou Mereššovou, rodina Doušova, Lenka Langeová, rodina Ženatých, Tobiáš a Natálka Peckertovi s
rodiči, Jiří Wlach, Aneta Píchová s rodiči, Pavlína Jankovská, manželé Cibulkovi, manželé Hlaváčovi,
rodina Horákova, Jan Buršík s přítelkyní Barborou a synem Brunem, rodina Součkova,
rodina Procházkova, Romana Roučková s dcerou Barunkou, Ing. Václav Hájek

Na obnovení sochy sv. Jiří finančně přispěli:
Irena Faitová, Ing. Marcela Dvořáková, rodina Štöklova, SDH Hradec, manželé Baumovi,
MTM Recyckling s.r.o. Hradec, rodina Karafova, rodina Markova, rodina Šlesingerova, Pionýr Hradec,
manželé Kučerovi, manželé Faitovi, Karel Lorenc, Tamara Salcmanová, rodina Peckertova,
Lenka Langeová, manželé Píchovi, Pavlína Jankovská, Dana Draská, Jiřina Cibulková,
Romana Roučková, Jiří Wlach, manželé Hlaváčovi, manželé Kašovi, B&B Cars 4 you s.r.o.
Dary od shora uvedených dárců již schválilo zastupitelstvo obce a byly poukázány na účet obce.
Těší nás, že se hlásí další zájemci. I jejich finanční příspěvky musí nejprve schválit ZO na svém veřejném
jednání.
Svatý Jiří je patronem gotického kostela v Hradci a až do 70. let minulého století stávala před
kostelem jeho socha. Zasvěcení kostela svatým se obecně chápe jako způsob prosby o ochranu.
Slavnostní odhalení sochy proběhne 20. srpna 2022 a k patě sochy bude pro příští generace uložen
seznam dárců, kteří se podíleli na znovuobnovení sochy.
Předpokládaná cena díla: 555 000,- Kč
Příspěvky od dárců k 31.3.2022. 114 000,- Kč

Pozvánka - DEN MATEK
Obec Hradec a Sbor pro občanské záležitosti v Hradci
Vás zvou na společenskou akci

DEN MATEK
v neděli 15. 5. 2022 od 14 hodin v Kulturním domě v Hradci
K tanci a poslechu bude hrát p. Toman z Holýšova.
Těšit se můžete na představení taneční skupiny Kopretiny a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Hradec.
Občerstvení zajištěno.

Informace ze ZŠ Hradec
Měsíc březen provázelo naši školu několik akcí, ale především akce „Březen - měsíc knihy”.
Ve čtvrtek 24. března jeli žáci 4. a 5. ročníku do městské knihovny Stod. Počasí přálo a po cestě do
knihovny a zpět na vlakové nádraží si děti užily sluneční paprsky.
Hned druhý den, pátek 25. 3., nás navštívila lektorka z Národní iniciativy pro život, která si připravila
pro žáky 2. až 5. ročníků odbornou přednášku s názvem „Moje cesta na svět”. Během této přednášky byly
děti seznámeny velmi citlivou formou s tématem. Program se všem zúčastněným velice líbil.
Následující týden v úterý 29. března jeli naši prvňáčkové do městské knihovny Holýšov.
V knihovně jim paní knihovnice představila provoz knihovny, jak probíhá samotné vypůjčení a vrácení
knih. Všichni byli tak nadšeni, že se chtěli přihlásit, aby si mohli chodit knihy půjčovat.
Ve čtvrtek 31. března jeli poslední žáci 2. a 3. ročníku do městské knihovny Stod. V tomto případě jsme
měli zamračené počasí s občasným deštěm, ale ani to nás neodradilo a návštěvu jsme si patřičně užili.
Předposlední akce, která proběhla již v dubnu a to v pondělí 4. dubna, byla ,,Ukliďme Česko''.
Rozdělili jsme se do třech uklízecích týmu, abychom uklidili co největší část naší obce. Což si myslíme, že
se povedlo a máme z odvedené práce velkou radost.
V pátek 8. dubna žáci 3. – 5. ročníku instalovali na OÚ výstavu prací, která byla pro veřejnost
otevřena ve dnech 11. – 13. 4. vždy v odpoledních hodinách.
Za ZŠ Mgr. N. Jenišová
Den otevřených dveří a zápisy do 1.ročníku
V úterý 29.3.2022 se konečně po dvou letech konal na základní škole Den otevřených dveří.
Návštěvu školy využili zejména rodiče budoucích prvňáčků, ale i bývalí žáci, a to i ti v důchodovém věku.
Mile překvapeni byli zejména ti nejstarší, kteří vzpomínali na doby svého mládí, kdy se ve škole ještě topilo
v kamnech na uhlí. V knize návštěv přibylo mnoho vřelých přání. Cituji jedno z nich: „Do této školy jsem
chodila před 55 lety. Dnes je nádherná! Přeji vám krásné chvíle s vašimi žáčky a kantorům hodně
trpělivosti. Zavzpomínala jsem a jsem šťastná.“ I.R.
Poslední den v březnu se do školy zapsala nová žákyně z Ukrajiny Anastasia, která byla věkově
zařazena do 3.ročníku. Nastěnka je velmi milá, hodná a učenlivá dívenka. Dvakrát v týdnu dochází na
doučování českého jazyka pod vedením paní Alexandry Hájkové. Chtěla bych poděkovat všem rodičům,
jejichž děti navštěvují naši školu. Tak vřele přivítat spolužačku z cizí okupované země mohou jen děti
vedené k lásce, empatii a přátelství. Je dosti pravděpodobné, že se vzhledem k současné situaci do naší
školy i školky vzhledem k naplněnosti okolních zařízení přihlásí i další ukrajinské děti. Pevně věřím, že i
k nim si děti vybudují tak krásný vztah, jako k naší Nastěnce. Neznám krásnější pocit než pohled do
rozzářených dětských očí.
Zápis k ZV do 1.ročníků probíhá elektronicky celý měsíc duben, prezenční zápis pak proběhne ve
čtvrtek 21.4.2021 od 14:30 do 17:00 v budově základní školy. Pro ukrajinské děti bude zápis probíhat
7.6.2022.
Za ZŠ Mgr. Alena Ben Abid

Pálení čarodějnic a májka
Nemáte plán na sobotu 30. dubna 2022?
Přijďte s dětmi od 18 hodin

na pálení čarodějnic a posezení k májce
na náves pod penzion
Čeká vás:
ź posezení u ohně nebo pod stanem
ź stánek s občerstvením, kde můžete koupit buřta na opečení, klobásy,

bramboráky, párek v rohlíku, nealko i alko nápoje a kávu
ź hudební doprovod skupiny ÉTER
Těšíme se, že se sejdeme v hojném počtu tak, jak to bývalo dříve v Hradci
při hlídání májky zvykem.
Akci pořádá SDH Hradec za podpory Obce Hradec, za barem vás čekají hasičky.
Tak neseďte doma, pojďte se družit.

Informace z MŠ Hradec
Příspěvek z mateřské školy
V měsíci únoru jsme využili možnosti tvořit v keramické dílně v DDM ve Stodě, kde si děti vyrobily
jarní dekorace.
V rámci projektu Šablony III jsme s dětmi navštívili Základní uměleckou školu Stod. Ochotné paní
učitelky ze ZUŠ nás školou provedly, ukázaly jednotlivé učebny, seznámily děti s různými hudebními
nástroji, nakonec jsme si společně za doprovodu těchto nástrojů zazpívali.
V březnu jsme se rozloučili se zimou upálením Babice Zimnice a společně jsme přivítali očekávané jaro.
Také jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko 2022.
Za MŠ Květa Martínková

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ na školní rok 2022/23
proběhnou dle platné legislativy v termínu od 2. 5. 2022 do 14. 5. 2022 elektronickou formou
na odkazu:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmshradec/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41076
ź Zde si stáhněte a vyplňte Žádost o přijetí dítěte k PV obsahující vyjádření lékaře
ź Vyplněnou žádost podepište, nechte potvrdit od lékaře a doneste osobně do MŠ dne 12.5.2022 od
10:00 do 12:00 hod nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ a MŠ Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec
ź V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Mgr. Alenu Ben Abid, tel. 737 000 717

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K docházce do MŠ jsou přednostně přijímány:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) nebo
děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Hradec.
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku podle věku, a to v pořadí od
nejstaršího po nejmladší a mají trvalý pobyt v obci Hradec.
3. Děti, které v mateřské škole mají sourozence a mají trvalý pobyt v obci Hradec.
4. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přijmout další děti a to s trvalým pobytem v obci
Hradec, a to na základě losování.
5. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přednostně přijmout děti zaměstnanců
ZŠ a MŠ Hradec, i kteří nemají bydliště v obci Hradec.

Pozvánka

