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     na webu obce www.
ou-hradec.cz je k nahlédnutí 
o b e c n í  k r o n i k a ? 
K volnému nahlédnutí jsou 
zápisy od roku 2000.  

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 druhou květnovou sobotu jsme 
v kulturním domě slavili Den matek. 
Maminkám a babičkám nejdříve 
zarecitovaly a zazpívaly děti ze 
základní a mateřské školy. Uznání 
patř í  jak dětem, které p i lně 
t rénovaly,  aby své maminky 
potěšily, tak pedagogickému sboru 
za náročnou organizaci celého 
vystoupení.  S krásným programem 
se představil  Stodský dudáček. 
Volnou zábavu zpestřila hudba 
pana Mart ínka. Mrzí mě, že 
sváteční atmosféru nerespektovali 
někteří přítomní, kteří  vyrušovali. 
Jen těžko můžeme děti učit, jak se 
při kulturním vystoupení chovat, 
když to někdy neví sami rodiče. 
     Ve čtvrtek 18. května jsme měli 
možnost si prohlédnout prostory 
základní školy. Někdo si přišel do 
školy nostalgicky zavzpomínat na 
školní léta, jiný chtěl vidět nové 
prostory tělocvičny a družiny. Těší 
nás hojná účast na dni otevřených 
d v e ř í .  V e l k ý  d í k  p a t ř í 
p e d a g o g i c k é m u  s b o r u  z a 
uspořádání celé akce, ale i dětem, 

které se ujaly komentované 
prohlídky. 
 Do konce května začne úprava 
další části návsi dle návrhu pana 
Jiřího Koláčka. Návrh úpravy  
c e l é h o  p r o s t r a n s t v í  p o d 
penzionem je  k nahlédnutí na 
webu obce. Dojde k vymezení 
dalších travnatých a příjezdových 
ploch. I nadále zde bude místo 
vyhrazené pro stavění májky. 
Vzhledem k tomu, že šetříme 
finanční prostředky na III. etapu 
kanalizace, v úpravách veřejného 
prostranství máme omezené 
možnosti. Věříme, že celá akce 
bude dokončena v příštím roce.
 Podle aktuální předpovědi 
počasí nás čeká teplý víkend. 
V sobotu se konají myslivecké 
střelby, kde se můžeme těšit nejen 
na sportovní zážitky, ale i na 
tradiční myslivecké občerstvení. 
V neděli se děti chystají do 
Lomíčku, kde na ně čeká v rámci 
oslav Dne dětí spousta her a 
soutěží.

Romana Roučková

Slovo místostarostky

 25. 5. Hájková Helena

 28. 5. Řezanková Marie

 29. 5. Nová Věra

 29. 5. Reminger Josef

   1. 6. Jarolím Bohumil

   5. 6. Khasová Marie

   6. 6. Hofman František

 15. 6. Benešová Žofie

 15. 6. Štanglová Marie

Blahopřejeme

  K l u b  s e n i o r ů  v  H r a d c i 
připomíná účastníkům zájezdu 
d o  W e l l n e s  c e n t a  d o 
Konstant inových Lázní ,  že 
odjezd je ve středu 7. června v 
6:30 hod od prodejny COOP.

 V pondělí 29.5.2017 se od 
17:00 hod koná v zasedací 
místnosti OÚ veřejné jednání 
zastupitelstva obce. 

Upozornění



Závody v požárním sportu v Hradci
 V neděli 7.5. 2017 se  na hřišti SK Hradec 1946 konalo letošní první kolo ligy  "O pohár Hořiny". 
V požárním útoku přijelo soutěžit přes 30 týmů, což je zatím rekordní počet soutěžících. Ještě než 
začaly požární útoky, odběhly se štafety, které byly součástí okrskové soutěže. Štafety v obou 
kategoriích vyhrály domácí týmy. 
 Soutěž začala okolo 12 hodiny nástupem, kde nás přivítal starosta hasičů a starosta obce. Vše 
proběhlo ve velkém spěchu, jelikož počasí nám nepřálo, přesto jsme soutěž všichni v pořádku a ve 
zdraví zvládli. A nejlepší výsledky týmů na naší soutěži jsou následující:
Kategorie muži: 1. Útušice
    2. Štítary
    3. Strýčkovice
Kategorie ženy: 1. Hradec
    2. Strýčkovice
    3. Chotíkov
 Po celou dobu soutěže byly otevřené dva 
bufety, jeden byl ve stánku a druhý měli hasiči 
u velkého stanu. Oba byly plné jídla a pití, tak 
doufáme, že jste toho pořádně využili. Hned po 
soutěži byla připravená kapela, kterou jsme byli 
nuceni kvůli počasí přesunout do hospůdky Ve mlýně, 
kde jsme to pořádně rozjeli. 
 Také bychom moc chtěli poděkovat Vám, kteří jste se na nás byli podívat a podpořit nás, že jste 
to vydrželi i přes ošklivé počasí. Těšíme se na příští rok, kdy nám snad počasí bude více hrát do karet 
a zase se sejdeme na fotbalovém hřišti. 

Za SDH 
Karolína Podlipská

Český den proti rakovině.
 Již šestým rokem se naše Pionýrská skupina  Hradec zapojila do celonárodní sbírky 

" Český den proti rakovině". V rámci dlouhodobého programu prevence onkologických 
onemocnění bylo pro tento rok ústřední téma sbírky "Nádorové onemocnění hlavy a krku". 
 Nádory hlavy a krku postihují orgány dutiny ústní, hltanu, hrtanu, nos, vedlejší dutiny nosní, 
slinné žlázy, rty a kůži obličeje. Dohromady představují asi 5% všech onkologických onemocnění. 
Příčinou tři čtvrtin těchto nádorových onemocnění je kouření a nadměrná konzumace alkoholu., 
špatná hygiena dutiny ústní a nedostatečná péče o chrup.
 Sbírka byla organizována podobně jako v minulých letech prodejem žlutého kvítku měsíčku 
lékařského nejméně za 20,- Kč. 
 Naše Pionýrská skupina tato kvítka prodávala v Hradci a Stodě. Celkem bylo vybráno 
11 701,- Kč, děkujeme všem, kteří přispěli.
 Osobně bych chtěla poděkovat našim instruktorům, mladým lidem, kteří se této akce 
zúčastňují dobrovolně.

Za PS Hradec
Danuše  Heřmanová



Okénko ze základní a mateřské školy

 Počet akcí, které nás provázely v uplynulém měsíci, není co do výčtu obsáhlý, ale obě školy se 
prezentovaly na celoobecní úrovni hned dvakrát. Prvním připomenutím se stala událost nadmíru 
významná, připojili jsme se k vítání občánků. Popřáli jsme pěknými básničkami hodně štěstí a příjemné 
putování životem. Bylo vidět, že dětičky mají kolem sebe množství otevřených náručí a hodně 
příjemných lidiček. Tak ještě jednou – HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ. 
 Podruhé se naše děti a žáci připravovali na událost stejně příjemnou – popřáli všem maminkám 
písničkami, básničkami, tanečky a v neposlední řadě vlastnoručně vyrobenými dárečky. Jsme rádi, že 
se maminkám objevily na tvářích úsměvy spokojenosti z výkonů svých ratolestí bez ohledu na jejich 
stáří nebo lépe mládí. Mnozí již přicházeli s nápady na příští rok. Tak se necháme mile překvapit.
 11. května proběhl zápis do mateřské školy. Je potěšující, že od září bude i nadále naplněna 
kapacita.
 V minulém týdnu mateřská škola přivítala divadelníky a děti byly plny zážitků. Školáci se 
připravovali na Den otevřených dveří a každý školák se hrdě ujal role průvodce. Však je důvod k hrdosti. 
Všichni návštěvníci museli projít novými prostory a nikdo nešetřil chválou nad školní družinou a 
místností pro tělesnou výchovu. Učitelé se dočkali důstojného prostoru pro sborovnu a teď už jen si na 
nové prostory zvyknout a umět se z nich těšit. 
 Čeká nás poslední měsíc, takže snad školní rok završíme zaslouženým úspěchem v podobě 
známek na vysvědčení a budeme jen v dobrém vzpomínat na opravdu hektický rok. 

Zaměstnanci a žáci základní a mateřské školy 

Pionýr Hradec zve všechny děti i rodiče na tradiční 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

Těšit se můžete na různé soutěže, sladké odměny, balónky a mnoho dalších … 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 

Sponzoři: obec Hradec, paní Šlégrová 
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Provoz hřbitova

 Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že mají povinnost oznamovat správci veřejného 
pohřebiště, tj. Obci Hradec, veškeré práce na pohřebišti. Práce lze zahájit až po vydání písemného 
souhlasu obce. Souhlas je třeba v případě kopání hrobu, ukládání urny, ale i u oprav hrobů.

VEŘEJNOU STŘELECKOU SOUTĚŽ 
NA LOVECKÉM KOLE 

Myslivecký spolek HÁJ Hradec Vás zve dne  

27. května 2017      od 9:00 hod  
na střelnici u chatové osady Babylon na 

Startovné 120,- Kč. Počet terčů 14 
Hodnotné ceny pro vítěze a dobré občerstvení pro  

všechny návštěvníky zajištěno! 

Pozvánky
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