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 jsem rád, že letošní květen se 
v Hradci vrátil „do starých kolejí“. 
Uskutečnila se hasičská soutěž, 
oslavy Dne matek a poslední 
dubnový den bylo tradiční stavění 
májky. Letos stavění doprovázela 
ž i v á  h u d b a  a  o b č e r s t v e n í 
zajišťovali místní hasiči. 

Vážení spoluobčané,

 Toto období je pro nás na 
údržbu zeleně náročné. Děkujeme 
všem, kteří si před svými domy 
udržují trávníky. Pokud v době, kdy 
zaměstnanci obce sekají trávníky 
u vašeho domu, máte na trávě 
zaparkované auto, žádáme, 
abyste si provedli údržbu trávníku 
sami. Dále opětovně a důrazně 
upozorňuji na platnou Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2016 
o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností, která zakazuje  hlučné 
činnosti / např. sekání, řezání 
apod./ v neděli a o svátcích.  
P o r u š e n í  o b e c n ě  z á v a z n é 
vyhlášky je přestupkem, který řeší 
přestupková komise ve Stodě. 
 I letos budou probíhat práce na 
opravě kostela. Obdrželi jsme 
dotaci ve výši 220 000,- Kč od 
Plzeňského kraje na opravy 
vnitřních omítek. Opravu vnitřních 
omítek provede pan Libor Ibehej. 
V současné době probíhá řízení na Pavel Hlaváč

odboru výstavby MěÚ Stod 
ohledně stavebního povolení na 
novou budovu MŠ. Současně 
probíhá příprava projektu na 
parkovací místa před stávající 
budovou ZŠ a budoucí nové MŠ. 
Na posledním veřejném jednání 
ZO byla schválena spolupráce 
s firmou, která bude zajišťovat  
získání a administraci dotace. 
Současná budova MŠ zůstane ve 
vlastnictví obce, i pokud se 
podaří získat dotaci a postavit 
novou budovu MŠ. Budovu by 
bylo možné využít jako komunitní 
centrum, kde by se např. mohli 
scházet občané všech věkových 
kategorií. Na novém dětském 
lanovém hřišti budou instalovány 
další hrací prvky a pingpongový 
stůl.
 Naše obec se zapojila do 14. 
ročníku mezinárodní putovní 
výs tavy  Má v las t  ces tami 
proměn, a to s opravou budovy 
kostela sv. Jiří. Výstava bude 
zahájena 18. června v Praze, 
poté bude putovat po ČR, 
Slovensku, Gruzii a Nizozemsku. 
V Hradci  bude výstava ke 
shlédnutí celý říjen. Věřím, že to 
bude dobrá reklama pro náš nově 
opravený kostel. 

Slovo starosty

ź    9. 6. Auervek Václav 

ź  21. 6. Milnaříková Jana

Blahopřejeme

ź Upozorňujeme, že poplatek 
za  komuná ln í  odpad je 
splatný do 30. 6. 2022.

Upozornění

ź  v květnu,  p řesně dne 
26. 5. 2009, byl obci Hradec  
p ř e d s e d o u  P o s l a n e c k é 
sněmovny Ing. Miloslavem 
Vlčkem udělen znak a vlajka?

Víte, že...

Pozvánka

KDE: tábor Lomíček 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ 

                 od 14:00 hodin 

zve všechny 

KDY: 21. 6. 2022 

na  

Obec Hradec 

hradecké seniory 



Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomáhají dělat Hradec 
krásnějším a příjemnějším místem pro život!

Na obnovení sochy sv. Jiří finančně přispěli:

Příspěvky od dárců k 20.5.2022. 127 000,- Kč
Předpokládaná cena díla:  555 000,- Kč

 Na květnovém veřejném jednání zastupitelstva obce byly schváleny další darovací smlouvy na 
finanční dary na obnovení sochy sv. Jiří. Za finanční dar děkujeme Pavlíně Podlipské, Danuší 
Heřmanové, Janě Jarolímové, Václavě Svozilové, Josefu Cmuntovi, manželům Mereššovým, Jaroslavě 
Gejdošové, Pavlu Faitovi a společnosti AKTIV-CZ s.r.o.
 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. 

 MDD - pozvánka

www.pionyr-hradec.cz 
Obec Hradec

Sponzoři:



Informace ze ZŠ Hradec 

Neobyčejná půda
 V úterý 26. 4. 2022 se v Týništi uskutečnil další projektový den letošního roku. Tentokrát byl v rámci 
environmentální výchovy, nesl název „Neobyčejná půda“. Hned v úvodu byl patrný zájem žáků o dané 
téma. Děti se zaujetím sledovaly, jaké jsou rozdíly v půdě a jací živočichové v půdě žijí. Ve skupinkách si 
přečetly informace o daném živočichu a pak je představily ostatním spolužákům. V další části projektu 
sledovaly žížaly, měřily jejich délku, poslouchaly, jak se pohybují po papíru (slyšely šustění). V další části 
se děti přesunuly ke kompostu, kde hledaly živočichy a pozorovaly je lupou. V závěru si děti mohly vyrobit 
jarní svícen a nabarvit si kamínek či mušli. Projektový den „Neobyčejná půda“ v Týništi se dětem moc líbil. 
Odvezli si i dárek – věnec z přírodnin na dveře.

 V první polovině května proběhl v MŠ zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023. 
Letos byl zápis poprvé realizován elektronickou formou přes Školu online. Jako každoročně převyšuje 
počet přihlášených dětí počtu volných míst v naší školce. Letos je to o 30 % přihlášek více, než je volná 
kapacita školky. Raritou letošního roku je to, že se jedná pouze o holčičky. Děti budou do MŠ přijímány 
podle platných Kritérií k přijetí do MŠ. 

 Dne 27.4. si do ZŠ přijeli vyzvednout pejsci z útulku Tlapky v naději z Horšovského Týna náš 
sponzorský dar ve výši 1500 Kč a další potřebné věci. Peněžní dar se vybral na Vánočním jarmarku. Deky, 
přikrývky a další věcné dary se vybíraly v průběhu 3 měsíců. Děkujeme každému, kdo se na naší 
charitativní akci podílel. 

          Za MŠ a ZŠ Alena Ben Abid

 Na velikonoční svátky, které jsou v lidových tradicích oslavou jara, jsme se ve školce připravovali již 
od konce března. Malovali jsme sluníčka, zajíčky, ovečky, vajíčka různými technikami, zahráli si 
stopovanou hru v lese - Cesta za velikonočním vajíčkem, naučili jsme se nové písničky i velikonoční 
říkanky.

Příspěvek z MŠ

 V neděli 15.5. se po dvou covidových letech konalo kulturní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ ke 
Dni matek. Děti z obou škol maminkách společně zarecitovaly a zazpívaly. Zazněly básničky Den matek a 
Vše nejlepší, maminky. Nakonec děti společně s babičkami předvedly krásné vystoupení na skladby 
známé švédské popové skupiny Abba.

 V dubnu jsme jeli na výlet do zábavného centra pro děti v Líních. Děti měly možnost využít 
prolézačky, klouzačky, bobovou dráhu a samozřejmě i kuličky. Příjemně strávené dopoledne se dětem 
moc líbilo.

Příspěvek ze ZŠ

        Za MŠ Květa Martínková

Za ZŠ Marie Štorková

Charita pro psí útulek

Vystoupení ke Dni matek

Zápisy do MŠ



  6/2020

Pozvánky

 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ, 

 Myslivecká hospůdka Vás srdečně zve na akci s názvem

Soutěž pětičlenných týmů muži, jednotlivci ženy a děti, 

Start:  od 14:00 hodin (zápis ve 13:00 hodin)

 NETRADIČNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Kde:  Myslivecká hospůdka v Hradci

jízda na elektrické lahvi, hod sudem do dálky a pití pivka na čas.

TĚŠÍME SE NA VÁS :)    

Těšit se můžete i na projížďky na koních či kynologický výcvik psů.

Kdy:  25. 6. 2022

OD 18:00 HODIN DISKOTÉKA S KUBOU ŠTALMACHEM (DJ DRAKE)!

Ve dnech 24. - 26. 6. 2022 Vás zve SK HRADEC 1946 na 

Cena je za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. 

Kontaktní osoba Jiří Mimra tel.: 608 325 421. 

Počet míst je omezen ubytovací kapacitou.

VÝLET NA MORAVU
kde nás čeká nejen FOTBAL!!!

Cena: 2 000,- Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu,

 program ve Vřesovicích, Vinařství Maňák a vstup na oslavy). 
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