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Blahopřejeme

Upozornění
  Očkování psů proti vzteklině 

proběhne v červnu. Přesný 
termín bude vyhlášen obecním 
rozhlasem.

 Žádáme majitele psů, aby při 
v e n č e n í  p o  s v ý c h  p s e c h 
uklízeli!!! 

 Ve dnech 19.6. a 20.6. bude 
uzavřen železniční přejezd ve 
Stodě /u nádraží/. Objízdná 
trasa pro nákladní dopravu 
bude vedena přes Hradec.

 i letos je připraven zájezd do 
P r a h y  d o  d i v a d l a ?  D n e 
26.11.2016 navštívíme Divadlo 
Hybernia s muzikálem Sybila 
královna ze Sáby. Předprodej 
vstupenek začne na OÚ v září.

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 tento týden byly dokončeny 
práce na knize o historii Hradce. 
Publikace pod názvem "Hradec 
o d  s t ř e d o v ě k é h o  h r a d i š t ě 
k současnosti" zachycuje na 120 
stranách historii obce od 9. století do 
dnešní doby. Jejím autorem je pan 
J i ř í  Č e c h u r a .  K n i h a  b u d e 
představena           25. června 2016 
na oslavě 830. výročí.
 Jak  js te  s i  vš iml i ,  zača ly 
přípravné práce na revitalizaci návsi 
pod penzionem. V letošním roce 
bude upravena první část, druhá 
část je plánována na příští rok. Studii 
a realizaci provede pan Jiří Koláček.

 Začalo období sekání trávy 
v obci. Děkuji všem, kteří si v okolí 
svých domů trávu udržují, je to pro 
nás velká pomoc. Posekanou 
trávu je možné odkládat do 
k o n t e j n e r ů  u m í s t ě n ý c h  u 
Auervekových a u Hosnedlových. 
 Podle předpovědi nás čeká 
slunečný víkend. Byla by škoda 
nevyjít si na procházku k chatové 
osadě Babylon, kde v sobotu 
21.5.2016 pořádaj í  mysl ivci 
veřejnou střeleckou soutěž. Jako 
k a ž d o r o č n ě  m a j í  m y s l i v c i 
př ipravené dobré zvěř inové 
občerstvení.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

 

 

  Děkujeme dalším fyzickým a právnickým osobám, které 
vydání knihy finančně podpořily, a to společnosti UW Bohemia 
s.r.o., Aktiv CZ s.r.o. - p. Ibehejovi, MUDr. Tamaře Salcmanové, 
manželům Bauerovým, Šles ingerovým, Bartušovým, 
Martínkovým a paní Květě Hlůžkové.

  Výstava "Hradec od středověkého hradiště po současnost" je 
otevřena každou sobotu od 14:00 hod do 15:00 hod v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Můžete zde mimo jiné vidět část 
litinového kříže z Božích muk z roku 1832, který se našel při 
úpravách terénu u hasičské zbrojnice. Výstava bude zpřístupněna 
do konce září. 

Oslavy 830. výročí od první písemné 
zmínky o obci Hradec a vydání 
publikace o historii obce Hradec



Oslava Dne matek
 

 V sobotu 7 května, tak jako již poněkolikáté, se zaplnil sál našeho kulturního domu maminkami 
s dětmi, aby společně oslavily svátek matek.
 Oslavu zahájila členka SPOZ paní Danuše Heřmanová, které přivítala starostu obce Hradec 
pana Pavla Hlaváče, starostu obce Střelice ing. Jana Korce, přivítala všechny maminky a děti s přáním 
pěkné zábavy. V krátkém projevu zmínil starosta pan Hlaváč význam oslav Dne matek, 
nezastupitelnou úlohu maminek při výchově dětí a při vytváření jejich šťastného dětství. 
 Již při příchodu byly maminky přivítány starosty obou obcí, kteří každé předali květinu a poté po 
podpisu do kroniky Sboru pro občanské záležitosti už sledovaly připravený program. Se svým 
programem, velmi pěkným, odměňovaným častým potleskem, pod vedením učitelek paní Bc. Květy 
Martínkové a paní Simony Konopíkové se představily děti MŠ. Po dětech z MŠ předvedly ukázky 
orientálních tanců děvčata ze souboru "Orientálky z Chlumčan",  která rovněž přítomné zaujala. 
 O podání občerstvení se postaraly členy Sboru ze Střelic paní Lenka Galliwodová a paní Hana 
Kůtková, členky Sboru v Hradci paní Danuše Heřmanová a paní Hana Kaufnerová. K poslechu a 
k tanci zahrálo "Duo Harmonie" manželů Marie a Ladislava Fajfrlíkových z Plzně, kteří slíbili, že když 
budou pozváni i příští rok, tak že přivezou "Panenku z kouta".

Za SPOZ v Hradci
Ing. Václav Hájek

Český den proti rakovině
 

 Již pátým rokem se Pionýři z Hradce zapojili do celostátní sbírky 
"Český den proti rakovině", který se konal 11. května 2016. 
 V tomto roce  byl výtěžek věnován rakovině prsu. Rakovina prsu je 
nejčastěji se vyskytujícím  nádorovým onemocněním v evropské 
populaci. V ČR ročně onemocní přes 7000 žen a více než 1800 jich 
zemře. 
 Proto děkujeme našim mladým pionýrům - Adamovi, Klárce, 
Hanině, Julče, Danovi, Zuzce a Františkovi, kteří se dobrovolně do této 
akce zapojili. Žluté kvítky měsíčku lékařského prodávali v Hradci a Stodě.
 Celkem bylo vybráno 8 798,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Dana Heřmanová - hospodář PS Hradec

Obec Hradec hledá 
pracovníka na sekání trávy

Zkušenosti s prácí s křovinořezem 
výhodou.

Informace na OÚ Hradec, 
příp. tel. 377 901 482, 725 041 175.

Kdo má zájem o nalezeného psa, 
ať kontaktuje obecní úřad.

Jedná se o křížence 
teriéra, zrzavého, 
středního vzrůstu 
a stáří do jednoho 
roku.



 Máme za sebou přípravu a vystoupení pro naše maminky 
a babičky ke Dni matek v kulturním domě a doufáme, že jsme 
jím všechny naše milé potěšili. 

 1. června oslaví svůj den také děti. Naplánovali jsme výlet 
na ranč Červený Mlýn, kde budou mít děti možnost svést se na 
koni. Cestou uspořádáme také několik soutěží v přírodě. Bez 
dárku, samozřejmě, nikdo ten den neodejde.

 6. června nás navštíví paní fotografka. Doufáme, že nám 
bude přát počasí, abychom se mohli fotit venku.

 9. června vyrážíme na celodenní výlet do zábavného 
parku Pyramida u Nepomuka.
Jde o areál, kde mohou děti vyzkoušet různé prolézačky, 
trampolíny, pískoviště, kolotoč jako na pouti, různá odrážedla a 
vozítka... V horku je možné se svlažit v brouzdališti. Nechybí tu 
také několik domácích zvířátek k pozorování.
 

 16. června od 16,00 hodin proběhne na zahradě MŠ již 
tradiční Zahradní slavnost, při níž se rozloučíme s našimi 
nejstaršími kamarády. Letos budou pasováni na školáky čtyři 
kluci a čtyři holčičky, kteří pak v září nastoupí do prvních tříd. 
Součástí programu budou také soutěže, občerstvení, opékání 
buřtíků ...
 Zveme tedy všechny malé děti, aby si přišly zasoutěžit a rozloučit se se školním rokem.

                                                                                                Za MŠ S. Konopíková

Zprávy z mateřské školy

Závody na domácí půdě

 Naše první závody v požárním útoku se konaly na domácí půdě, a to  7. května na hřišti 
SK Hradec 1946.  Celkem k nám přijelo 22 týmů (žen - 7 , mužů - 15). Závody začaly slavnostním 
nástupem všech týmů, kde nás uvítal pan starosta a dozvěděli jsme se důležité informace k závodu. 
První tým vyběhl přesně v jedenáct hodin. A protože vše probíhalo za velice krásného počasí a bez 
problémů, konec  přišel velmi brzy ke čtvrté hodině. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za dary 
pro naší soutěž.

 Umístění týmů v memoriálu V. Kašpárka je následovné: 
 Kategorie mužů: Kategorie žen:
 1. místo - Žebnice (15:13) 1. místo - Srbice (17:56)
 2. místo - Hradec (15:45) 2. místo - Hradec (17:89)
 3. místo - Štítary (15:48) 3. místo - Strýčkovice(18:27)

 S výsledky hradeckých můžů jsme spokojení a doufáme, že to takhle půjde celou sezónu. 
Výsledek žen k pochválení podle trenéra moc nebyl, avšak se budeme snažit časy zlepšovat. Ale radost 
byla z našich dorostenek, které útok zvládly a kdyby nebylo pomoci starších holek, získaly by 5.místo 
s časem 22:84. Pomoc starších holek byla na místě, aby se mladším nic nestalo. Příští závod už by měly 
zvládat samy, a tak doufáme v dobrý výsledek. 

 Teď nastává příprava na další závod, který se koná 21. května ve Vsi Touškově. Tak nás přijďte 
podpořit. Závody na tento měsíc jsou ještě 28.května v Oboře a 29. května v Bučí, ale těch se zúčastňují 
jen starší ženy SDH, jelikož jsou to závody do jiné ligy, a to do západočeské hasičské. Tam holky budou 
potřebovat pořádnou podporu, protože konkurence je veliká. 

Za SDH Hradec K. Podlipská
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