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Obsah Vážení spoluobčané,
 minulý týden jsem obdržel dopis 
o d  ž á k ů  4 .  a  5 .  r o č n í k u . 
V dopise popisují, co se jim v obci 
líbí a co jim v Hradci naopak vadí. 
Dop is  mě po těš i l   a  do ja l . 
Překvapilo mě, jak jsou děti 
všímavé. Z důvodu naplněné 
kapacity tohoto čísla HZ bude dopis 
zveřejněn v březnu. Dětem děkuji a 
v nejbližších dnech jim na něj 
odpovím. 
 N a o p a k  v š í m a v o s t  a 
ohleduplnost k ostatním chybí 
některým občanům. Téměř denně 
ř e š í m e  o d p a d k y  p o h o z e n é 
u kontejnerů IGLU i po obci.
O víkendu přibyla hromada odpadu 
u cesty k chatové osadě Babylon. 
Upravené travní plochy podél 
potoka jsou rozježděné takovým 
způsobem, že zůstává rozum stát. 
Vlastní dvůr by si nikdo takto 
nerozjezdil. Proč se někdo chová k 
obecním pozemkům jinak než by 
se choval k vlastním? Radost 
z nového chodníku od přejezdu 
k obytné zóně vystřídal vztek vůči 
pejskařům, kteří po svém pejskovi 
neuklidí a při chůzi po chodníku 
mus í  č l ověk  k l i č kova t .  Ps í 
exkrementy nacházíme všude 
v obci, nechal by si je někdo na 
svém dvoře? Rád bych poděkoval 
spoluobčanům, kteří si všímají 
závad a nedostatků, o kterých 
zatím nevíme, a hlásí nám je. 
Snažíme se pak sjednat nápravu Pavel Hlaváč

 Na druhou stranu mi dělá 
radost zájem občanů o Hradec. 
Jedněmi z velkých hradeckých 
patriotů jsou například manželé 
Lenka a František Kučerovi.  Rád 
bych jim poděkoval za renovaci 
dalšího křížku, tentokrát opravili 
boží muka na Vyšehradě. Jak 
jsme již informovali, v letošním 
roce plánujeme obnovu sochy sv. 
Jiří u kostela. Slavnostní odhalení 
proběhne v srpnu a bude spojeno 
s hasičským dnem. Snažíme do 
obce vracet drobné sakrální 
stavby, které do Hradce historicky  
patří. Tak jak jsme obnovili křížek 
u kulturního domu, rádi bychom 
vrátili do obce památník obětí 
1. světové války. Tento památník 
s t á l  p o d  p e n z i o n e m .  P o d 
prodejnou stávala kaplička sv. 
Jana Nepomuckého. Vzhledem 
k tomu, že neustále stavíme 
infrastrukturu, peněz v rozpočtu 
nezbývá. Potěšilo by nás, kdyby 
občané na sochu sv. Jiří přispěli. 
Pokud někdo bude mít zájem, 
může nás ohledně darovací 
smlouvy kontaktovat.
 Věřím, že nás čeká kulturně 
bohaté období. Minulý týden 
proběhl hasičský bál a o víkendu 
obcí projde masopustní průvod. 
Děkuji všem spoluobčanům, kteří 
m a s k y  p o h o s t í  a  u ž i j í  s i 
masopustní veselí. 

co nejdříve. 

Slovo starosty

ź 21. 3. Benischová Jaroslava

ź   8. 3. Jarolímová Jana

ź 16. 2. Langmaierová Eldeltraud

ź   4. 3. Šlais František

ź   6. 2. Heřmanová Danuše

ź   8. 2. Danešová Anna

ź 13. 2. Kovář Vladimír

ź 21. 2. Cygánek Jiří

ź 25. 2. Mašková Anna

ź   5 . 2.  Jaroš Jiří

ź 14 . 2.  Tomíček Václav

ź   8. 2. Jarošová Emílie

ź 24. 3. Türková Hana

ź 28. 3. Milnařík Jaroslav

ź   9. 3. Remingerová Helena

Blahopřejeme

Víte, že...

22. 2. 2022 se konala v Hradci 
svatba? 
 V den plný "dvojek" uzavřeli 
manželský slib Václava a Jiří Krištofovi. 
Novomanželům přejeme hodně lásky, 
mnoho radostných dní a hlavně zdraví 
do dalších společných let!



Hradečtí senioři - činnost v roce 2021

          

 Zorganizovali jsme bowling ve Stodě. Rozdělili se do dvou skupin a bojovali. Do posledního hodu 
nebylo nic rozhodnuto. Přesto někdo musel vyhrát, byť jen o tři body. Sportovně vyčerpaní jsme se 
odebrali doplnit kalorie do hospůdky U Koně.

 V měsíci listopadu jsme si udělali Halloweenské posezení v Lomíčku. Tanečky při hudbě navodily 
krásnou atmosféru. Nechyběla ani tombola, výtěžek byl uložen do společné pokladny. V rámci kraje 
jsme prožili krásné odpoledne v Alfě při hudbě p. Žákovce. Program zpestřila i naše taneční skupina 
"Kopretiny" společně s  Bábinkami z Dobřan a Plzně.

 Výčet akcí za rok 2021 byl bohatý, přesto se těšíme na další, nepoznané!

 I přes všechna pandemická opatření se senioři těšili přátelskému posezení. Všichni jsou 
očkovaní, proto nebyl problém. Na posezeních a akcích se scházelo až 30 seniorů.
 Jak to situace dovolila, uskutečnili jsme na jaře 2021 II. ročník sportovních her. Vynikající 
výsledky nás přesvědčily, abychom se v roce 2022 zúčastnili krajských sportovních her v Plzni. 
Vedoucími družstva byli zvoleni Honza Říha a Standa Fait. Na konci června pořádal Obecní úřad pro 
seniory zábavné odpoledne. V krásném prostředí tábora, při letním počasí a hudbě všichni zapomněli na 
své "neduhy". V srpnu taneční skupina "Kopretiny" zatancovala při příležitosti předání automobilu 
místním hasičům. V září zpestřila program volebního klání ve Dnešicích. Od září se senioři scházeli 
pravidelně každých čtrnáct dní v hospůdce na Myslivně, kde se konaly i další akce. Z ušetřených peněz 
/výroba a prodej vánočních ozdob, tomboly/ jsme uskutečnili celodenní výlet do ZOO v Plzni. Někteří tam 
byli naposledy, když byly jejich děti malé. Krásné prostředí a odpočinková místa nadchla všechny. Času 
na prohlídku bylo dost, proto se využilo posezení při dobrém jídle a pití.

Co plánujeme: 

ź návštěva divadla Pluto v Plzni
ź v únoru - masopustní posezení

 V rámci kraje, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, jsme se zúčastnili vycházky kolem 
boleveckých rybníků. Trasa vedla okolo Třemošenského, Kamenného, Vydymáčku, Seneckého a 
Košináře až na Bílou Horu, kde bylo občerstvení. Nádherná krajina nás uchvátila, že se naše skupina 
rozhodla akci na jaře zopakovat.

 Na celodenní výlet jsme se vydali vlakem do aguaparku do Domažlic. Někdo trhal rekordy 
v plaveckém bazénu, někdo relaxoval ve vířivkách. Krásný, moderní bazén nás uchvátil, proto se určitě 
vrátíme.

 Nežili jsme jenom sportovně. V říjnu jsme navštívili divadlo Pluto - Šlágry kabaretu s paní 
Kikinčukovou. Mimo jiné jsme si prohlédli areál Centumu na Doubravce. Hlavně Ivanu zajímala prodejna 
COOPU, " prý měli uklizeno a zboží dobře vystavené".

 S prosincem přišel na Myslivnu anděl s čerty. Každý byl po zásluze odměněn /uhlí a brambora/, 
aby se "vykoupili", museli zazpívat písničku. Sáček se sladkostmi potěšil. Vánoční posezení zahájila 
taneční skupina tancem a zpěvem koled a tím navodila vánoční atmosféru. Ke kávě a čaji se jedlo 
vánoční cukroví, který každý přinesl.

 Začal nový rok 2022, proto bych touto cestou chtěla popřát všem zdraví a pohodu.

 Chceme navázat na spolupráci se 
základní a mateřskou školou - besedy, 
vystoupení na Dni matek, sportovní hry a 
další.

ź v lednu už proběhla vycházka 
z Chotěšova do Stoda

ź 24. 2. - vycházka z Holýšova do 
Kvíčovic - naučná stezka

ź 10. 3. - oslava MDŽ na Myslivně
ź V rámci kraje - sportovní hry, 

společenské odpoledne, "Babička 
roku", oslavy seniorů, Wellness 
v Brdech.

Zveme každého seniora, těšíme se  

Danuše Heřmanová



Informace ze ZŠ a MŠ Hradec 

Příspěvek ze základní školy

 Poděkovat bychom chtěli p. Bauerovi z Lisova, který nám v MŠ zdarma provádí drobné opravy.

 Ke zrealizování projektového dne „Co dělají zvířátka v zimě” jsme navázali spolupráci s odborníkem 
p. Gabrielem ze Stoda, který pro děti připravil výukový program. V průběhu výuky si děti vyslechly povídání 
o lesních zvířátkách, kde žijí, čím se živí, jak můžeme pomoci o ně pečovat (a to nejen v zimě), připomněly si, jak 
se v lese chovat a jak ho pomoci udržovat. Nechyběly ani praktické ukázky - vycpaná zvířata (ptáci, liška, lasička, 
tchoř,..), lebka muflona, parohy jelena, daňka, lovecké potřeby, které si děti měly možnost osahat, prohlédnout, 
vyzkoušet. Na závěr p. Gabriel předvedl ukázku výcviku loveckého psa, která se dětem moc líbila.

 Poděkování patří p. Valešovi a Švecovi za jejich velkou ochotu a vstřícnost, umožnění získání zajímavých, 
nových poznatků, a také sponzorský dar, omalovánky a sladkou odměnu.

 Děti získaly spoustu nových informací z myslivecké oblasti, představu o úloze myslivců, uvědomily si 
důležitost člověka ve vztahu k přírodě.

Učíme se jak se starat o své zdraví, poznáváme své tělo, smysly, staráme se o ptáčky, tvoříme krmítka, vyrábíme 
pro ně „dobroty“ ze semínek. Nezapomínáme obdarovávat zvířátka v lese, kachny na řece, pozorujeme lamy. 
Hrajeme si na muzikanty, na řemesla – např. na pekaře – upekli jsme si sami linecké cukroví.

         Za MŠ Květa Martínková

 Kromě projektových dnů se také v MŠ věnujeme i dalším aktivitám.

 Naši žáci společně s rodiči vytvořili 
několik krásných sněhuláků, kteří se již 
„zabydleli“ v naší školičce a přispěli na benefiční 
kampaň. Všem moc děkujeme.

 ‚‚Staňte se dobrovločkou a podpořte gambijského školáka''.

 Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví. Mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první 
skutečnosti nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat. Hlavní myšlenkou kampaně tak je, aby se 
děti a mladí dospělí zapojili do jednorázové kreativní a edukativní aktivity a svou účastí tak i do aktivní pomoci 
africkým školou povinným dětem. 
 Dobrovločka tak odkazuje k hlavní myšlence kampaně, kterou je stavění sněhuláků spojených s beneficí 
na kola a náhradní díly pro žáky a žákyně 
v několika spolupracujících školách v Gambii. 
Letošní výtěžek z benefiční kampaně půjde na 
náhradní díly pro sto jízdních kol, která si děti ze 
dvou gambijských škol za pomoci námi 
proškolených cyklomechaniků opraví. Opravená 
kola jim zůstanou po celou dobu školní docházky.

Naše škola se rozhodla zapojit do jubilejního 10. ročníku benefiční kampaně Sněhuláci pro Afriku. Tu pořádá 
organizace  pomáhající v africké Gambii.Kola pro Afriku  

 Co účast v benefici přinese? Děti a mladí 
lidé se učí pomoci druhým tvořivě-vzdělávací 
formou. 
Stejně jako sněhulák je i škola pro mnoho 
gambijských dětí pouhým snem, pomozte nám 
jej splnit tím, že se zapojíte a přispějete na 
náhradní díly na kola, která jim umožní školu 
navštěvovat. Doporučený benefiční příspěvek na 
dítě je 50 korun.

                                                                                         
Žáci a pedagogové ZŠ Hradec

 Dne 28. 1. 2022 jsme navštívili s dětmi MŠ Dům dějin v Holýšově. Děti si měly možnost prohlédnout celý 
areál a expozice, které jsou věnovány historii Holýšova, seznámily se s chlapcem Johannem, který prožil 
v minulosti na statku historii 1. poloviny 20. století. Prohlédli jsme si nejen historické školní lavice, pomůcky, 
hračky, zařízenou domácnost, sportovní potřeby, ale také uniformy, zbraně, výrobky holýšovské sklárny na 
tabulové sklo a mnoho dalších zajímavých věcí. Na dvoře statku jsme se seznámili s historickými zajímavými 
stroji. Naši návštěvu jsme zakončili splněním úkolu – namalovat obrázek Johanna podle předlohy, za který byly 
děti odměněny.

Příspěvek z mateřské školy

http://www.kolaproafriku.cz
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Pozvánky
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