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Obsah Slovo starosty

Blahopřejeme

ź  na ustavující jednání ZO, 
které se koná dne 26. 10. 2022 
od 17:00 hod v KD.

Pozvánka

ź  10. 11. Krýsl František

ź  12. 11. Nedbal Milan

ź  12. 11. Prokopová Miroslava

ź  15. 11. Fischer František

ź  obec připravuje jako malé 
vánoční překvapení pro své 
občany stolní kalendář pro rok 
2023?  V  ka lendář i  budou 
fotografie ze života v Hradci. 

Víte, že

Krokusiáda 2022

 Celkem jsme vysadili 1 700 ks krokusů. Akci jsme zakončili 
společným posezením u kávy s dobrým občerstvením, při kterém už 
padaly nápady, kam budeme sázet krokusy příští rok. Všem 
zúčastněným děkuji, jejich pomoci si moc vážíme.

Romana Roučková

 V sobotu 22. října se sešlo několik nadšenců, aby společně 
vysadili cibulky krokusů na veřejná místa. Na jaře tak pokvete náves 
pod penzionem, zahrada nad kostelem a u sochy sv. Jiří, travnatá 
plocha před hřbitovem, pod nádražím, u Jarošových a svah u paní 
Těšíkové. Ruku k dílu přiložily i děti, a tak šla práce rychle od ruky.

Vážení spoluobčané,

 V minulém týdnu proběhl 
kontrolní den v kostele, kde se za 
účasti  pracovníků krajského 
úřadu, Národního památkového 
ústavu a pracovnice odboru 
památkové péče MěÚ Stod dohodl 
další postup prací při opravách 
vnitřních omítek. Dobrou zprávou 
je, že pískovcové klenby budou 
stejně jako na venkovní fasádě 
zachovány v původním stavu bez 
barevného nátěru. Dominovat 
bude bílá barva. Pracovníci NPÚ 
připomněli vzácnost vstupního 

 v neděli 9. října byla u obecního 
úřadu zahájena putovní výstava 
Cestami proměn. Počasí bylo 
mimořádně příjemné a do parku 
zavítalo přes 60 návštěvníků. 
Výstavu je možno shlédnout do 
konce října. Z 91 přihlášených 
proměn jsme zatím na druhém 
místě. Hlasovat je možné do konce 
dubna 2023. 

portálu, který se zatím opravovat 
nebude, časem bude vyžadovat 
odborný restaurátorský zásah. 
I v současném stavu je velmi 
cenný. Kostel by se měl pro 
veřejnost otevřít v adventním 
čase. Věřím, že vás opravený 
interiér kostela nadchne tak, jak 
tomu bylo u venkovní proměny. 
 V  t o m t o  t ý d n u  b y l o 
zahájeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby vodovodu – 
II. etapa, která se týká části obce 
Vyšehrad,  nemov i tos t í  p ř i 
potoce, na návsi až k železniční 
trati. Tabulkový rozpočet na tuto 
stavbu je cca 30 milionů bez 
DPH.  Začátkem příštího roku 
dostanou dotazníky ohledně 
zájmu o připojení na vodovod 
majitelé nemovitostí nad tratí, 
poté by se začal připravovat 
projekt na tuto III. etapu. 

Pavel Hlaváč

 P ř e j i  V á m  p ř í j e m n é 
podzimní dny.



Babička roku

Knihovna - štrůdlobraní

Danuš Heřmanová
Hradečtí senioři

 V květnu při společenském odpoledni získala první místo naše členka Květa Zelenková. Písní 
"Já mám ráda políra" od Ljuby Hermanové si vyzpívala reprezentovat náš kraj v celostátním finále, které 
se konalo 18. října v Olomouci. Do konce září byly podány přihlášky s fotografiemi, které spolu s dalšími 
třinácti "babičkami", měly internetovým hlasováním získat nejvíce hlasů a tím titul Babička sympatie. 
Senioři z Hradce rozjeli tak silnou kampaň, že po druhém dni měla Květa nejvíce hlasů. Bohužel, 
hlasování muselo být zastaveno, protože do systému se dostal hacker. Hlasování se konalo až v hale 
Flora v Olomouci. Soutěž "Babička roku" měla tři části - představení se, volná disciplína a promenáda. 
Hodnotila porota. Museli jsme férově uznat, že některé seniorky ohromily porotu i nás. Zvítězila 
seniorka z Olomouce svým folklórním zpěvem. Ale i Květa zazářila a zasloužila si veliký aplaus, protože 

zpívala bez hudby a dokonce zvládla 
pobavit všechny vtipem od Jardy Štercla. 
Prezentace - upečené a krásně ozdobené 
perníčky porotu uchvátily. Na konci se 
hlasovala i Babička sympatie. Osm lidí - 
doprovod Květy, vydupali a vypískali 
krásné druhé místo. Vyhrála opět seniorka 
z Olomouce, která měla v sále větší 
podporu svých žáků.
 Děkuji především Květě, která i přes 
rodinnou tragédii vše zvládla. Dále všem, 
kteří  se angažoval i  a pomáhali  s 
organizací. Obci Hradec za podporu a 
propagaci.

 Na jaře letošního roku byly všechny členské základny seniorů v Plzeňském kraji osloveny, aby si 
zvolily seniorku „babičku", která svými výjimečnými schopnostmi přesvědčí porotu a postoupí do 
celostátního finále "Babička roku 2022."

www.hradec.knihovna.cz

 Ve spolupráci Místní lidové knihovny v Hradci a hradeckých seniorů jsme 
se domluvili na uspořádání soutěže „O nejlepší štrůdl“.

                                                                                              P. Podlipská 

 Sešli jsme se ve čtvrtek 20. 10. 2022 v Hospůdce na Myslivně, kam 
přinesli soutěžící své výtvory, které pak hodnotila vybraná porota ve složení 
starosta p. Hlaváč, místostarostka pí Roučková s dcerou Barunkou, p. Hájek a 
pí Podlipská. Porota vzorky postupně ochutnala a vůbec nebylo lehké vybrat 
ten nejlepší, protože záviny byly výborné všechny. Nakonec se rozhodlo takto: 
1.místo vyhrála pí A. Silovská, na 2.místě se umístila pí M. Čermáková a 
3.místo obsadila pí D. Heřmanová. Vítězkám byly předány ceny a nakonec 
všichni ochutnali upečené záviny.

 Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili i přesto, že 
ceny potravin a energií jsou stále dražší a věnovali tak svůj čas, energii a 
peníze.

 Soutěžilo se v kategorii – sladký štrůdl (recept nebo náplň nebyla nijak 
určena, jen měl být sladký).

 Věřím, že uskutečníme více takových akcí a třeba se příště sejdeme u „nejlepší bábovky“ .

 Zároveň se soutěží bylo vystaveno i několik vybraných kuchařek, z nichž 
nejzajímavější byla kuchařka od Magdalény Dobromily Rettigové. Všechny 
vystavené knihy je možné si zapůjčit v místní knihovně.

 Myslím, že se odpoledne, které nebylo jen o soutěži, ale především o setkání a popovídání si 
u kávy se štrůdlem nebo dobrým vínečkem, vydařilo.



Informace ze ZŠ a MŠ Hradec 

 V měsíci září jsme vyjeli na dva výlety v rámci projektu Šablony III. Jeli jsme do EC Babočka 
v Týništi, kde byl pro děti připravený bohatý výukový program na téma Na návštěvě v půdní říši. Děti si 
rozšířily poznatky o půdě, pozorovaly půdní živočichy. Tvořily z přírodnin, nechyběly pro děti hry, 
soutěže a výtvarné aktivity, ze kterých si výrobky odnesly domů.

Příspěvek z mateřské školy
 Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2022 s počtem 19 dětí.

 Druhým výletem, opět plně hrazeným ze Šablon III, byl výlet na Farmu Moulisových v Milínově. 
Pestrý výukový program s tématem Pekaři byl pro děti velice zajímavý. Kromě teoretické části se 
skládal z mnoha praktických činností. Děti poznávaly hospodářská zvířátka, která na farmě mají, 
seznámily se se zemědělskou technikou využívanou dříve a dnes – kosily a mlátily cepem obilí, 
poznávaly jednotlivé druhy obilí, mlely mouku, nakonec si samy upekly svou housku. Ve druhé části 
programu si děti vyzkoušely dojit mléko na atrapě krávy, utloukly si vlastní máslo ze smetany a celé 
zakončily ochutnávkou čerstvě stlučeného másla na chlebu. 
 V říjnu jsme opět zařadili mezi naše aktivity program Pohybem ke zdraví – jóga pro děti. Našim 
cílem je vést dětí hravou formou cvičení ke zdravému způsobu pohybu.
 Chtěli bychom poděkovat  panu Petrovi Hulovi a kolektivu zaměstnanců firmy Murr CZ Stod, 
kteří do mateřské školy pravidelně nakupují celé sady plyšových hraček v Penny Marketu. Velice si  
vážíme a mnohokrát děkujeme za tuto stálou podporu naší mateřské školy.

Příspěvek ze základní školy
 Během měsíce října jsme obohatili a rozšířili výuku 
projektovým vyučování zaměřeným na environmentální 
výchovu. Dne 4. 10. se mohli žáci 3. - 5. ročníku pod vedením 
pana P. Gusta seznámit se světem minerálů a paleontologie. 
Mít v ruce pravý vltavín, rubín, aragonit, záhnědu, ametyst, 
křišťál, beryl, turmalín či zkameněliny trilobitů, přesliček, 
plavuní a mamutího zubu byl pro většinu z nich obrovský 
zážitek. Každý si domů na památku odnesl více než jeden kus 
minerálu, který našel a správně určil. Nezapomněli jsme ani na 
naše mladší žáky. Ti se s panem J. Hájkem vypravili oslavit Den 
stromů do lesa. Cestou poznávali stromy, keře a houby, učili se 
o jejich využití v průmyslu a společně pozorovali  lesní zvířata.

Za MŠ Květa Martínková

 Koncem září se žáci všech ročníků vydali do plzeňské 
ZOO. Byli rozděleni na dvě věkové skupiny. Pro každou skupinu 
byl připraven jiný výukový program. Jedni se učili o primátech a 
druzí putovali za zvířátky z pohádek. 

Za ZŠ Alena Ben Abid
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Pozvánka

Tým hradeckých hasičů mezi sebe hledá kluky, 
kteří by se rádi věnovali hasičskému sportu.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na 
Facebookových stránkách 

našich holek – SDH Hradec ženy.

HLEDÁME 

TEBE !
PRÁVĚ

STAŇ SE 
HVĚZDOU,
PŘIDEJ SE 
MEZI NÁS !

Nábor
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