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Události měsíce
ź Ve čtvrtek 20.9.2012 od 19:30

vás ZŠ Hradec zve na čtení
veršů podzimu, pouštění loděk z
kůry u mostu na Střelice.
ź Výstava "DŘEVO - UMĚNÍ" pana

Václava Jaroše se koná
společně s Klubem seniorů dne
20.9.2012 od 14 hod v hospůdce
Ve mlejně.
ź VINOBRANÍ - 20. října 2012 v KD

Hradec. K poslechu bude hrát
skupina pana Klášterky

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je to neuvěřitelné, prázdniny utekly jako voda
a máme tady opět září. Dětem a studentům
začal nový školní rok. Přeji jim, aby pro ně byl
vstup do školního roku úspěšný.
Začátkem září proběhlo veřejné jednání ZO,
které rozhodlo, že nebude realizována nová
výstavba rodinných domků v lokalitě ke Vsi
Touškovu. Území nebude v novém územním
plánu zahrnuto jako stavební. Rozparcelování
těchto stavebních pozemků vzniklo při
pozemkové úpravě před r. 2010. K rozhodnutí
došlo zastupitelstvo obce po konzultaci a na
základě doporučení firmy, která nový územní
plán zpracovává. Nové pozemky pro výstavbu
rodinných domů jsou navrženy za mateřskou
školou. Zastupitelstvo obce zadalo zpracování
územní studie pro tuto lokalitu.
Zastupitelé uložili finančnímu výboru začít s
přípravou rozpočtu pro rok 2013. Díky
schválené vládní novele
zákona o
rozpočtovém určení daní by měla naše obec
dostat do svého rozpočtu až o 1 milion korun
navíc. Zastupitelstvo obce stojí před
rozhodnutím, jestli stavbu hasičárny a garáží
OÚ dokončit v příštím roce nebo zda stavbu
rozdělit do dvou etap na r. 2013 a r. 2014.
Zjištujeme informace, jaké budou v příštím
roce vyhlášeny dotační programy, které by
nám pomohly náklady na dostavbu pokrýt. V
letošním roce nás tato stavba vyšla na
1.388.000,- Kč
Velký problém je v naší obci s pozemky.
Vlastníci nemovitostí užívají pozemky v
domnění, že je vlastní a jsou součástí jejich

dvorů a zahrad. V poslední době jsme řešili
několik případů, kdy občané zjistili, že těsné
okolí jejich domů je obecním pozemkem.
Pochopitelně jde vše vyřešit a obecní
pozemky lze od obce odkoupit nebo
pronajmout za cenu 6 Kč/m2. V případě, že si
nejste jistí vlastnictvím Vámi užívaných
pozemků, přijďte na OÚ, kde Vám rád s
identifikací pomohu. Jistě si někdo řekne, co
ten starosta zase má, že léta to tak fungovalo
a pozemky jste mohli užívat. Užívat je ve
většině případů budete moci dál, pokud je od
obce odkoupíte nebo uzavřete řádnou
nájemní smlouvu. Starosta je tu od toho, aby
spravoval a udržoval obecní majetek. V
okolních obcích by si nikdo nedovolil užívat
obecní pozemky bez řádné nájemní smlouvy.
Na druhou stranu pokud na obecním
pozemku (v domnění, že je Váš) vybudujete
chodník, zasadíte stromy, atd. investujete tak
„do cizího“. Budu rád, když společnými silami
řádně vyřešíme vlastnické vztahy k
pozemkům. Vy budete mít jistotu, že o své
dvory, zahrady a předzahrádky nepřijdete,
na druhou stranu obec získá peníze z nájmu
nebo prodeje a následně i z daní.
Po prázdninách zahájil svou činnost opět
Klub seniorů, který se sešel 6. září. Senioři si
prohlédli stavbu hasičárny a následovala
volná zábava. Ve čtvrtek 20. září se Klub
seniorů opět sejde v hospůdce Ve mlejně,
kde proběhne i výstava pana Václava Jaroše
pod názvem „DŘEVO – UMĚNÍ“.
Přejí Vám hezké „babí léto“!
Pavel Hlaváč, starosta

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Starosta obce Hradec dle § 27 zák. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů oznamuje občanům obce Hradec, že volby do
zastupitelstva Plzeňského kraje se konají ve dnech:
pátek 12. 10. 2012 v době od 14,00 hod. do 22,00 hod.
sobota 13. 10. 2012 v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.
ve volebním okrsku č. 1 v přízemí zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradci čp. 45.
§4

Právo volit
ź Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně

18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci
§ 31

Zásady hlasování

ź Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
ź Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
ź Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským

průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
ź Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad ve dnech voleb do zastupitelstva kraje

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (volejte tel. 377 901 482).V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou.

Další významná osobnost žijící dříve v Hradci
Další významnou osobností Hradce byl pan Dominik Leibl, nar. 1.4.1869 v Senfeldu u
Badenu v Německu. Zasazoval se především za majetková práva malorolníků a
domkařů v celém západočeském kraji. V roce 1909 se mu podařilo ustavit na
shromáždění v Kozolupech
u Plzně spolek německých malorolníků a domkářů.
Na tomto shromáždění se též rozhodlo o vydávání spolkového časopisu "Warhait"
(Pravda), později změněno na "Kleiner Bauer" (Malorolník). Vedením redakce byl
pověřen p. Leibl.
Po vypuknutí I. světové války bylo vydávání časopisu přerušeno z důvodu povolání p.
Leibla a jeho přátel do války. Až v roce 1920 se obnovila činnost spolku a též v tomto
roce byl předsedou spolu zvolen p. Dominik Leibl. V roce 1920 byl v republikových
volbách též zvolen do parlamentu ČSR, jako mluvčí německé sociálně demokratické
dělnické strany v otázkách agrární politiky.
Začátkem 20. let měl vliv na výnos zákonů o půdní reformě a začlenění majetku. To potvrdilo platnost ze zákona o
nároku a právu na majetek tisícům malorolníkům. Tím bylo završeno dlouholeté úsilí p. Dominika Leibla o tuto věc.
Pro výše uvedené důvody měl p. Leibl ve svém domě č. 83 též zřizenu bezplatnou advokátní poradnu. Nutno též
zmínit jeho zásluhu na prosazení stavby silničního betonového mostu přes řeku Radbuzu ve směru na Střelice.
Pan Dominik Leibl zemřel 25. 12. 1949 v Hradci a je pochován v rodinné hrobce na místním hřbitově.
František Otta

SDH Hradec
Dne 18. 8. 2012 jsme se pod vedením trenéra
Václava Smolíka vydali, spolu s ostatními
děvčaty z hradeckého týmu hasičů, na závody
do obce Neuměř. Soutěž probíhala jako každá
jiná. Když jsme dorazily na místo, složily si
hadice a netrpělivě čekaly na pokyny
startujících. Konečně přišla řada na nás a my
se přesunuly na start. I přes veškerou podporu
našich kluků
(hradeckých hasičů), závod nedopadl moc
dobře a s časem 20:53 jsme skončily čtvrté.
Po vyzvednutí cen nás čekala cesta na
letní tábor do Újezda u Domažlic, kde jsme
předvedly útok hradeckým pionýrům. Děti si
mohly také prohlédnout profesionální
vybavení hasičů. Celý den jsme si náramně
užily a doufáme, že příští sezóna bude
minimálně tak úspěšná, jako takhle.
S pozdravem SDH Hradec ženy

Pozvánka
Loučení s létem
„Někdy mi trvá celé léto, než se tak trochu rozletím… „
Ve čtvrtek 20.9. 2012 v 19:30 u mostu na Střelice
čteme verše o podzimu, pouštíme loďky z kůry.
Přijďte si poslechnout, pokochat se.
Můžete recitovat své verše, pouštět lodičky, nebo se jen dívat a poslouchat…

Dobrodružství na míru
Po celé republice se v termínu od 8. -16. září otevřou klubovny pionýrských skupin. A co je cílem? Představit všem
dětem z blízkého i širokého okolí činnost pionýrských skupin. Jak mohou děti trávit svůj volný čas, co nového se
mohou naučit a jak snadná může být cesta k novým přátelům a kamarádům.
Naše pionýrská skupina Hradec se představila v sobotu 8.9 2012 Pohádkovým lesem. Podzimní odpoledne, kdy
pohádkové postavičky provádějí stezkou je oblíbenou veřejnou akcí. Sněhurka, Šmoulové, Bugs Bunny, Kašpárek a
jiné pohádkové postavy odměňovaly děti za správně odvedené úkoly a splněné soutěže.
O tom, že má Dobrodružství na míru smysl, nás velice rychle přesvědčil zájem nových členů o registraci do naší
pionýrské skupiny. Činnost celé skupiny je opravdu různorodá a pestrá. Ať už jsou to akce pro veřejnost, které
probíhají každý měsíc, nebo společné schůzky s dětmi na naší základně. Vyvrcholením celoroční činnosti je pro nás
letní tábor, kdy se snažíme obměňovat místa konání a poznávat tak i okolí jiných krajů.
Letos máme za sebou tábor v Újezdě u Domažlic, kdy tématem celotáborové hry byl Boj o přežití. Kmeny Casaya,
Bula Bula, Manihiki, Nakúm a La Mina mezi sebou soupeřily každý den. Aby se od sebe kmeny dobře lišily, vyrobily
si děti první den batikovaná trička a vlastní kmenové vlajky. O barvu triček a vlajek soupeřily mezi sebou vedoucí
jednotlivých kmenů. Každý z nás dostal po rozlosování do kmenů i kmenový šátek, který si děti mohly zavázat na
několik různých způsobů.
O tom, jaké akce připravujeme a jakým způsobem můžete přijít mezi nás, se více dozvíte na stránkách
www.pionyr-hradec.cz.
Těšíme se na Vás
Martin Mlynářík.

ZŠ Hradec
Školní rok začínáme s 24 žáky. Jsou z Hradce, Hradišťan, Honezovic, Lisova, Střelic, Touškova, ale i Plzně a
dokonce z Kaznějova. Ti z větší vzdálenosti ( je jich 6) budou vzděláváni doma, takže je ve škole potkáme jen
občas. Vycházíme vstříc jejich potřebám a tak třeba Vojta bude ve vyučování každé úterý, Zdenda občas v pátek
a Kristýnka jeden den v měsíci.
V pondělí 3. září škola nabobtnala. Přišli zkušení žáci, natěšení prvňáci i jejich rodiče. Adama doprovodil i děda s
babičkou, za Kristýnkou stál tatínek s bráškou – miminkem. Přivítaly je paní učitelky Dolejšová, Mikešová,
Černíková, pozdravil je pan starosta.
Školáci na koberci složili obrázek, který připomínal dům. V jednotlivých součástech někdo viděl zahradu, jiný
garáž nebo bazén. Věříme, že i školní vzdělávací program bude natolik inspirativní, že v něm každý žák najde
příležitost rozvinout své schopnosti, uplatní své vidění světa a naučí se tolerovat jiné. Může se tak stát při
vyučování ve třídě i při výjezdech po okolí. První výlet se chystá už 14. září do Plzně na „Vědu v ulicích“. Další
akcí bude Loučení s létem. Toho se mohou zúčastnit všichni, kteří mají zájem. Zveme Vás.

Za ZŠ Radka Černíková

MŠ Hradec
Nový školní rok v MŠ
Jako každý rok, tak i v letošním novém školním roce nastoupila do mateřské školy další generace tříletých
dětí. Ranní slzičky jsou normální, většina dětí se však po odchodu rodičů v novém prostředí rychle
zabaví. Jsou tu jiné hračky, než má doma, navazují první dětská přátelství. Snažíme se, aby se dětem ve
školce co nejvíce líbilo. K tomu přispěje i prostředí, které jsme se snažili během letních prázdnin vylepšit –
např. jsme zakoupili nový koberec a závěsy do herny, provedli další drobné úpravy a celou školku nově
vyzdobili.
Organizační systém se řídí provozním řádem MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání zůstává nezměněna –
200 Kč/měs. pro všechny děti, děti předškolní jsou dle zákona 561/2004 Sb. od úplaty osvobozeny.
Provozní doba MŠ je 6.30 – 15.30 hod.I v letošním roce plánujeme spousty akcí pro děti i rodiče, bližší
informace budou zveřejněny na webových stránkách MŠ: www.skolahradec.cz
Kontakty: e-mail: mshradec@seznam.cz, tel.: 377 901 488
Za MŠ K. Martínková
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