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Víte, že...


na sobotní akci II. setkání
rodáků, bývalých a
současných obyvatel Hradce
bude možné zakoupit knihu
Jiřího Čechury Hradec od
středového hradiště k
současnosti? 400 ks vydaných
u příležitosti oslav 830. let obce
se prodalo, proto jsme
objednali dotisk knihy.

Upozornění


SK Hradec 1946 pořádá dne
30. 6. 2018 od 8:30 hod na
fotbalovém hřišti turnaj v malé
kopané - "Memoriál Františka
Matouška”



Dne 2. 7. 2018 bude
dopoledne uzavřen obecní
úřad.



Dne 5. 7. 2018 a dne 12. 7. 2018
bude uzavřena knihovna

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v rámci projektu " Systém
separace odpadu v obci Hradec "
financovaného ze zdrojů SFŽP
nám bude do konce týdne předán
kolový nakladač, 5 ks
velkoobjemových kontejnerů a
6 ks kontejnerů plastových. Tato
akce je podpořena z dotace ve výši
1 892 069,74 Kč. Nakladač a
kontejnery dodá firma MIKEŠ - CZ
s.r.o. z Plzně.
Stavba kanalizace se blíží ke
konci, dodělávají se poslední
metry hlavního řadu. Chybí několik
přípojek. Poté přijdou na řadu
úpravy komunikací. Na obytné
zóně byla dokončena stavba
přepadu z požární a retenční
nádrže a na OZ byla přivedena
elektřina. V těchto dnech probíhá
zaevidování stavebních pozemků
na katastru nemovitostí. Koncem
příštího týdne se dozvíme cenu, za
kterou vítězný uchazeč na OZ
přivede ostatní sítě a postaví
komunikace. Po uplynutí
zákonných lhůt pak může

zastupitelstvo obce odsouhlasit
prodejní cenu pozemků, která se
bude odvíjet od nákladů na
přivedení sítí a stavbu
komunikace. Během letních
prázdnin bude v budově základní
škole probíhat rekonstrukce
sociálního zařízení, budova
mateřské školy se dočká opravy
fasády.
Čeká nás kulturně zajímavá
sobota. V sobotu bude v Lomíčku
Setkání dětských světů, na hřišti
se setkají rodáci a obyvatelé
Hradce. Nezapomeňte pozvat
všechny své známé. Prosíme
o shovívavost, protože Hradec
čeká velká zatěžkávací zkouška.
Značně zhoustne doprava,
odstavné parkoviště pro Setkání
dětských světů bude na starém
hřišti. Nápor čeká i naše složky.
Pionýři a hasiči pomáhají na akci
v Lomíčku, fotbalisti a myslivci se
postarají o občerstvení na
setkání rodáků. Věřím, že počasí
nám bude přát a uvidíme se na
některé z těchto akcí.
Pavel Hlaváč

Z historie obce Hradec
V Hradeckém zpravodaji vždy rádi zveřejníme zajímavosti z historie obce nebo informace o
významných rodácích. Do dnešního čísla HZ přispěl p. Josef Gust, který mapoval historii své rodiny a
při pátrání ve starých kronikách narazil na několik zajímavostí:
V roce 4.7.1809 si vzal Norbert Gust, Evu rozenou Nahmerovou, dceru učitele na farní škole
v Hradci, celým jménem Johann Georg Nahmer.
Johann Georg Nahmer (Jiří Nahmer) nar. 1739, pocházel z Kirchenburgu (Kostelní Bříza) což
byl okr. Sokolov. 10.2.1766 si vzal už jako učitel (nebyl poddaný) Marii Annu Dorschnerovou.
Jako učitel působil na farní škole v Hradci v období cca 1770 – 1792 a bydleli asi v domě č. 48. (Možná
byl prvním učitelem na Hradecké škole!) Zemřel v Hradci 17.9. 1792 a byl zde pochován. Proč a jak se
dostal na farní školu v Hradci se mi zjistit nepodařilo. Jeho dcera Eva provdaná Gustová zemřela
v Úlicích 12.2.1833. Norbert Gust byl synem vrchnostenského pivovarského sládka z Úlického panství
jménem Benedikt Gust *1745 – +6.9.1820.
Podle dochovaných matričních zápisů jsem těchto Gustů přímým potomkem po meči a
hradecký učitel Nahmer byl tudíž mým předkem. Takže jsem hradečák!
Zajímavostí je i velebný pán, farář z Hradce z toho období, jménem Pech.
Farní zápis svatby Norbert Gust a Eva Nahmerová 4. 7. 1809:

datum:
1809, Juli, den 4 [= 4.7.1809]
číslo domu: 28
ženich:
Norbert Gust, Sohn des Benedikt und der Barbara Gust, Bräuermeister aus Ullitz
[= Norbert Gust, syn Benedikta Gusta, sládka z Úlic a Barbory Gustové]
věk: 36
náboženství: katolík
stav: svobodný
nevěsta:
Eva Nahmer, Tochter des † Georg Nahmer, Schullehrers aus Hradzen Nro.48 (?) und der
Maria Anna Nahmer, gebornen Dorschner, Bauerstochter aus dem Dorf Kirchenberg
[= Eva Nahmerová, dcera † Jiřího Nahmera, školního učitele z Hradce čp.48? a Marie
Anny, roz. Dorschnerové ze vsi Kirchenbergu]
věk: 35
náboženství: katolička
stav: svobodná
kněz:
getraut von seiner hochwürden Herren P.Johann Pech, Pfarrer in Hradtzen
[oddáni od velebného pána P.Johanna Pecha, faráře v Hradci]

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Přiblížil se závěr školního roku. Letos je to období nejen školních výletů, ale také velkých akcí –
vyřazování absolventů obou škol, setkání rodáků spojené se Dnem otevřených dveří v základní škole a
urychlených příprav na prázdniny ve všech provozech. Takže postupně.
Dne 13. 6. 2018 školkové
děti společně se žáky základní
školy navštívili hrad Švihov, kam
nás pan Tomáš Pěnkava pozval na
didakticko-divadelní pohádku Princ
Bajaja na motivy Boženy Němcové.
Děti si po skončení pohádky,
která sršela humorem, mohly
vyzkoušet spoustu praktických
činností a řemesel ze středověké
doby, prohlédnout si hrad s velice
milou průvodkyní. Velkou radost
udělalo dětem setkání s živými
ovečkami a koněm.
I přes nepřízeň počasí byly
děti velice spokojené a plné zážitků.

Po celý rok jsme podporovali zejména vztah dětí k přírodě, na školní zahradě tvoříme arboretum.
Ve čtvrtém čtvrtletí jsme environmentální výchovu a vzdělávání zaměřili na zdravou výživu a na
prohloubení znalostí o životě na dně oceánu.
Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, žáci měli možnost
ochutnat méně známé tropické ovoce i různé druhy sýrů. Na školním pozemku pěstujeme hrách, fazole
a čočku a při výuce přírodovědy a prvouky se
žáci dozvěděli o významu luštěnin pro zdravou
výživu.
Podle zájmů žáků se, formou besedy i
pomocí vyhledávání informací a fotek na
internetu, žáci seznámili s méně známými
podmořskými živočichy – medúzami,
chobotnicemi, krakaticemi a hlístouny.
Během celého čtvrtletí se žáci učili poznávat a
pečovat o rostliny na školním pozemku.
Žáci pozorovali dopad lidské činnosti na přírodu
během stavebních prací v Hradci – zničení
ekosystému v okolí potoka, zvýšenou prašnost
a hlučnost.

Velkou událostí pro vycházející žáky je už tradičně Zahradní slavnost. Společenské chování,
účast širší rodiny a slavnostní pasování předškoláků na ŠKOLÁKY a žáků 5. ročníku na
ABSOLVENTY dodávají události punc mimořádnosti. Žáci z 5. ročníku už dopředu přemýšleli, koho by
si chtěli pozvat jako významného hosta, v hodinách informatiky použili všechny své dovednosti pro
vytvoření pozvánek. Nakonec rozhodli, že pozvou všechny učitele, kteří se na jejich vzdělávání podíleli.
V letošním roce tato slavnost proběhne v základní škole a jejím okolí. Společně prožijeme i soutěžení a
věřím, že vyjde i chvilička pro společné posezení ať již u ohýnku nebo u nově instalovaného stolu. Pro
všechny děti jsou připraveny zasloužené odměny za splněné úkoly. Zváni jsou blízcí našich žáčků i
široká veřejnost.

... Okénko ze základní a mateřské školy
Ve čtvrtek budeme objevovat nejrůznější druhy sportů na Festivalu sportu v Plzni. Na
financování tohoto dopoledne přispěl výtěžek z Velikonočního jarmarku. Dětem přeji, aby si z akce
přivezly co nejpříjemnější zážitky.
V sobotu 23. 6. přivítáme návštěvníky Dne otevřených dveří od 11 do 13 hodin v prostorách
školy. Máme připravené kroniky obou škol a několik fotografií, které jste zapůjčili.
V následujícím týdnu budeme školu vyklízet, aby mohli přijít dělníci, kteří budou pokračovat v
plánované rekonstrukci. I tato skutečnost přispěla k rozhodnutí ukončit školní rok o 2 dny dříve, v
základní škole ukončujeme tedy už ve středu.
Závěr školního roku se tradičně uzavírá závěrečnými zprávami, abychom si uvědomili, co v běhu
pracovních týdnů ne vždy doceňujeme. Je čas ocenit, co se dařilo, co je splněno a poučit se z toho, co
se úplně nedaří nebo co bychom mohli ještě vylepšit.
Co tedy připravujeme? O prázdninách mateřská škola vymění fasádu a vymalujeme části, které
si už o vymalování říkají. V základní škole bude zrekonstruováno sociální zařízení.
Všechny výchovně vzdělávací oddělení budou usilovat o evropské dotace z tzv. Šablon,
maximální dotace je pro naši školu asi 700 tisíc. Musíme velmi dobře naplánovat její rozložení podle
stanovených pravidel a její čerpání v příštích letech.
V letošním školním roce se nám
zapsali 4 budoucí prvňáci. Počet dětí se
blíží nevídané možnosti. Po historicky
dlouhé době se naskýtá příležitost k
otevření další třídy, kdy by bylo
umožněno prvňákům být samostatnou
třídou na hlavní předměty, a to dokonce s
učitelkou, která má zaměření na
speciální pedagogiku, na málotřídní
škole už učila a hradecká škola je její
srdeční záležitostí. To by znamenalo
výuku pouze malého počtu žáků ve třídě,
kde by se mohla učitelka věnovat dětem
s maximální péčí při prvotním vstupu do
vzdělávání. Je to mimořádnost oproti
ostatním školám, které mají první třídy
přeplněné. A co nám brání? Chybí 2 žáci
ke splnění snu mnohých. Myslím, že nejvíce prvňáků. Opět je to otázka k zamyšlení. Proto žádáme
veřejnost, zda by nám trošičku nepomohla v rozšíření informace. Třeba u nás nebo v blízkém okolí jsou
děti, které by do takové třídy rády chodily.
Pojďme hodnotit. Školní rok uzavírá 19 dětí a všechny prospěly s vyznamenáním, to znamená,
že mají více jedniček než dvojek, žádnou trojku a žádný kázeňský prohřešek. GRATULUJEME.
Dětem přejeme krásné prázdniny bez nehod, aby nabraly síly do nového školního roku,
alespoň tak úspěšného, jako je ten letošní. Zároveň srdečně děkuji všem pracovníkům obou škol za
jejich někdy dost obtížnou práci nad rámec pracovních povinností i všem vám, kteří jste jakýmkoli
způsobem napomohli klidnému běhu školního roku. Zvláštní dík patří zřizovateli, neboť ten bdí nad naší
spokojeností. Budiž mu to splaceno dobrým pocitem z vykonané práce.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití letních měsíců.
Školní rok 2018/2019 bude začínat v pondělí 3. září.
Za děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Irena Gramanová

Chceme pomáhat !
Kdo může, ten pomůže, už bohužel dnes všude neplatí, pomocná ruka je spíše vzácností.
To ovšem neplatí v Pionýru - Pomoc je jedním z ideálů Pionýra.
Proto se naše Pionýrská skupina v Hradci již sedmým rokem zapojila do celostátní sbírky
"Český den proti rakovině". V rámci dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění bylo
pro tento rok ústřední téma "Rakovina tlustého střeva a konečníku". Po rakovině prostaty
u mužů a rakovině prsu u žen je to třetí nejrozšířenější druh nádorů u nás i v Evropě. Novotvary
v časném stádiu dokáže současná medicína vyléčit, v pokročilé fázi je šance nízká. Choroba postihuje
starší lidi /nejčastěji mezi 60 - 80 lety/. Pokud má být zápas s ní úspěšný, musí starost o stav zažívacího
ústrojí projevit už mladší ročníky.
Sbírka byla organizována podobně jako v minulých letech
prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského za minimální
příspěvek 20,- kč.
Pionýrští dobrovolníci dne 15. června prodávali kytičky
v Hradci a Stodě. Celkem bylo vybráno 14 608,- kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli. Zvláště bych chtěla poděkovat dětem ze
Základní školy ve Stodě. Od svých učitelů věděly, že tato nemoc je
velice zlá, na kterou se umírá, a proto neváhaly a přispěly. Přesto
jsme se setkali i s těmi, bohužel, staršími lidmi, kteří nezájmem,
dětinskými výmluvami až nadávkami sbírku bojkotovali.
Za Pionýrskou skupinu Hradec
Danuše Heřmanová

Setkání dětských světů v pravěku
Tradiční akce, kterou už poosmé pořádá hejtmanství pro děti z dětských domovů a děti z řad
nejširší veřejnosti, aby si užily zábavu, dobrodružství a třeba se i něco nového naučily, se letos uskuteční
v sobotu 23. června v Hradci u Stoda v areálu dětského tábora Lomíček. Tentokrát se děti vypraví do
pravěku a vyzkouší si, jaký byl život v jeho jednotlivých etapách.
Celou akci bude slovem provázet moderátor Hitrádia FM Plus Jakub Janda společně s mladým
moderátorem Albínem Augustýnem Balátem,který vyrůstal v dětském domově ve Staňkově.
Celodenní program proběhne za zvuků pravěké hudby, připraveny jsou také ukázky sokolnictví či
provazochodectví, lov kamenem, střelba z luku a oštěpem, výroba pravěkého šperku, doba železná
otestuje lanové aktivity, ukázky uzlování nebo kurz přežití. Na děti čekají úkoly, za jejichž splnění mohou
získat vzácný kamínek.
Začátek akce je v 10 hodin pro všechny děti a jejich rodiče. Občerstvení bude zajištěno
v areálu tábora.
Věřím, že si všichni užijí krásný den.
Za PS Hradec - Danuše Heřmanová

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vyřadili 287,9 kg elektra. Tím, že ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 6,98MWh
elektřiny, 495,99 litrů ropy, 26,66 m3 vody a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1,28 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 5,53 tun.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.

Knihovna
Vážení čtenáři, občané,
pomalu a jistě se nám opět blíží čas prázdnin a třeba bude mít někdo z vás chuť si přečíst pěknou knížku.
Z dobřanské knihovny nám byl dovezen výměnný soubor se spoustou dětských knih, dívčích románů,
detektivních i romantických příběhů, thrillerů a dobrodružných titulů. Nabídka je opravdu široká a věřím,
že si každý najde „TU“ svoji knihu, která jej zaujme.
Provozní doba o prázdninách:
Červenec 05. 07. ZAVŘENO
12. 07. ZAVŘENO
19. 07. 17- 18 hodin
26. 07. 17- 18 hodin

Srpen

02. 08.
09. 08.
16. 08.
23. 08.
30. 08.

17- 18 hodin
17- 18 hodin
ZAVŘENO
17- 18 hodin
17- 18 hodin

Všechny novinky najdete na našem webu www.hradec.knihovna.cz .
Pavlína Podlipská

Poděkování panu F. Kučerovi

Mnozí jste si jistě všimli opraveného křížku
u silnice do Stoda.
Rádi bychom poděkovali
p. Františku Kučerovi,
který křížek zrenovoval na vlastní náklady a
postaral se o úklid celého okolí.
Velice si toho vážíme. Děkujeme.

Nabídka zpracování
elektro projektů, elektromontáže silnoproud/slaboproud, montáže hromosvodů, revize.
Informace na www.elektrikariplzen.cz . příp. tel. 604 973 184 - p. Miroslav Hula,
e-mail: hula@elektrikariplzen.cz
pozn. OÚ - Míra Hula jako hradecký občan nabídl, že peníze ze zakázek investorů z Hradce se
z části vrátí formou sponzorských darů pro hradecké složky.
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