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Vážení spoluobčané,
 dne 30.10.2018 se konalo 
ustavující jednání zastupitelstva 
obce Hradec. V HZ se dočtete nové 
složení výborů a komisí. Věřím, že 
nové zastupitelstvo bude i nadále 
aktivně pracovat na rozvoji naší 
obce. 
 Ve středu 31.10. jsme se sešli na 
návsi pod železniční zastávkou, 
kde  jsme spo lečně zasad i l i 
u příležitosti oslav 100. výročí 
z a l o ž e n í  s a m o s t a t n é h o 
Československa lípu. K lípě bylo 
u loženo pose ls tv í  p ro  da lš í 
generace. Jsem rád, že se akce 
z ú č a s t n i l o  m n o h o  n a š i c h 
spoluobčanů. Po slavnostním 
zakončení zazněla hymna a byly 
vypuštěny balonky v našich 
národních barvách.  Př i  té to 
významné akci jsme poděkovali 
bývalému zastupiteli obce panu ing. 
V á c l a v u  H á j k o v i  z a  j e h o 

dlouholetou práci v zastupitelstvu 
obce. 
 Dne 8.11.2018 došlo na 
Biskupství plzeňském k podpisu 
smlouvy o převodu kostela sv. Jiří 
a dalších pozemků do vlastnictví 
obce. Nyní probíhá řízení na 
katastrálním úřadě.  Našim 
prvním úkolem bude sehnat 
finanční prostředky na opravu 
střechy a okapů.
 V těchto dnech probíhají práce 
na přípravě rozpočtu pro rok 2019. 
Do rozpočtu bude mimo jiné 
zařazena oprava zbytku cesty 
okolo kostela. Na další akce 
z volebních programů je nutná 
příprava projektové dokumentace 
a hledání spoluf inancování 
z dotačních titulů.
 Blíží se adventní čas a v naší 
obci se chystá mnoho akcí, na 
které Vás tímto srdečně zvu.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

   6. 12. Holíková Milena

   9. 12. Karafová Terezie

 10. 12. Faitová Irena

 11. 12. Hlůžková Květa

 16. 12. Hlůžek Josef

Blahopřejeme

  V y z ý v á m e  m a j i t e l e 
nemovitostí připojených ke 
kanalizaci ve III. etapě, aby se 
dostavili na OÚ v úřední den  
k podpisu smluv o odvádění 
splaškových vod.

   Žádáme občany, aby si 
zkontrolovali, zda mají uhrazené 
poplatky za psy, nájmy za 
obecní pozemky a stočné.

Upozornění



A co dělali hasiči v roce 2018?

 Začnu od konce: 17.11. byla ukončena sezóna soutěží. Pořádali jsme „dostříknou“, kluci vyhráli 
na soutěžích sud piva, nějaké zbytky zůstaly po bálu a holky přinesly jídlo. Já tam zašel jen na skok, ale 
musím uznat,  že to zvládly lepší než já, to jsem opravdu rád, jedna starost je z krku. Ten den taky byla 
„dokopná“ a posezení po honu,  prostě ten den bylo v Hradci veselo.
       Koncem října se konal „gala večer“ v Kostelci, kde naši kluci skončili na pěkném třetím místě, ale 
to není nejdůležitější. To nejpěknější je, jak se kluci vyfikli: slušivé společenské šaty, lakýrky, kravaty - 
prostě borci. Tak jsou oblečené všechny týmy kluků no a holky, to je normální, že jsou načančané a 
všem to moc slušelo. Kluci jsou nejmladší ze všech družstev závodících v Hořině, pokud trochu přidají, 
tak nemusí být až „třetí“!
 Začátkem listopadu proběhl „gala večer“ Západočeské ligy v Losiné u Plzně.  Je tam velký sál,  
kam se muselo vejít 250 lidí,  převážně soutěžících. Jen tak pro informaci, na závody se běžně sjede 
28 týmů mužů a 15 týmů žen a na gala večer má přístup každý. Naše holky nasbíraly ze 14 závodů 
nejvíc bodů a tuto soutěž zase vyhrály! Co víc dodávat, byla to krása! Dostaly krásný pohár a obálku 
s penězi, které odevzdaly do pokladny SDH Hradec. Slavilo se za své, je to tvrdé, ale zatím to jinak 
nejde. Šetříme na novou mašinu, která pomůže hlavně klukům nebo těm, co přijdou po nás. Tak bylo to 
pěkné, ale když holky slezly z podia, tak už holky z Hradce neexistovaly. Čtyři holky končí, někde 
důvody mají hlavu a patu, ale někde jenom patu, co se dá dělat. Uteklo sedm dlouhých let, co bude dál to 
zatím nevím, holek, co chtějí pohnout zadkem zase tolik není, tak bojuji jako lev,  ale ve svém věku spíš 
jako „chcíplej lev“. No uvidíme!
    Ale já jsem spokojený, protože máme v Hradci u hasičů osm mladých lidí,  kteří mají schopnosti 
organizovat všechny možné akce, dělat v bufetech, no prostě zvládnou všechno. To bylo křiku, že to je 
špatně a tamto je úplně nemožný, chvály moc nebylo, ale po sedmi letech musím uznat, že lepší partu 
mladých lidí už dohromady nikdy nedám. Tak hodně štěstí do všeho, co budete dělat, holky!  
 PS: chtějí se za rok nebo dva vrátit a cvičit dál, má to ale háček, aby bylo kam se vrátit!!

                                                                                                                        Starosta SDH Hradec
                                                                                                                        Smolík V.

Kalendář kulturních akcí v Hradci

PROSINEC
   ·   2. 12.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromku před OÚ

 ·   8. 12.  22. adventní koncert v kostele sv. Jiří 
 · 12. 12.  Vánoční koncert v kostele sv. Jiří, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Hradec

   · 18. 12.  Vánoční posezení seniorů.
 · 24. 12.  Vánoční bohoslužba s předáním betlémského světla



Okénko ze základní a mateřské školy ...

Návštěva policie
 V říjnu nás navštívili policisté z Plzně, aby dětem základní i mateřské školy předvedli svou 
techniku a poučili děti o bezpečném chování v dopravním provozu. Děti byly nejprve ve třídě hravou 
formou  seznámeny s pravidly silničního provozu, zároveň si mohly ověřit své již získané znalosti. Na 
zahradě základní školy si pak děti z obou našich škol mohly prohlédnout a vyzkoušet pomůcky, které 
používají dopravní policisté při zabezpečování  bezpečného silničního provozu,  výstroj policistů, 
kterou používají například při zajišťování bezpečných fotbalových utkání apod. Děti asi nejvíce uchvátil 
tester na alkohol a drogy – ten si po skončení návštěvy mohly vzít domů.

Setkání ředitelů a projektový den
 Svátečním dnem se stal datum 19.10., kdy se ve spolupráci s MAS mohly naše školy 
prezentovat v akci Setkání ředitelů základních škol z Nýřanska a Stodska. Nejdříve prošli mateřskou 
školu a školní jídelnu. Poté se ředitelé přesunuli do základní školy, kde na ně čekala prezentace nových 
aktivit MAS, prohlídka školy a společné bubnování.
 Také pro žáky základní školy byl tento den nevšední. Vyzkoušeli si aktivitu spontánního 
bubnování a poté následoval projektový den, který jsme uspořádali u příležitosti Mezinárodního dne 
stromů (20.10.). Žáci se na něj pod vedením vychovatelky školní družiny připravovali již od jara.  
Rozhodli jsme se, že se naše zahrada a okolí školy stane malým arboretem. Začala velmi náročná 
práce při určování rostlin a stromů. Následovala výroba cedulek a jejich upevnění na tabulky. Výsledek 
si každý může prohlédnout na školní zahradě.

Halloween v naší škole
 Hned po podzimních prázdninách jsme spolu s dětmi z mateřské školky oslavili Halloween. Jako 
tradičně přišly děti převlečeny do krásných poněkud strašidelných kostýmů. Po první vyučovací hodině, 
která proběhla netradičně, se sešla všechna strašidla ve školní tělocvičně, kde si společně všichni 
zazpívali. Pak následoval průvod masek po školní budově a na závěr této společné akce došlo 
k hodnocení a vyhlášení nejlepších masek. A co se našim dětem líbilo nejvíce? Jak jinak, nemusely se 
učit a mohly být převlečeny do kostýmů.
Tato akce by se nezdařila bez pomoci rodičů, kteří dětem připravili krásné masky.

Výukový program Zdravá 5
 Dne 24.10. proběhl na naší škole výukový program Zdravá 5. 
Nejprve proběhl program v mateřské škole a pak i ve škole základní. 
Cílem bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé 
výživy.   Pod vedením zkušené lektorky si žáci zahráli deskovou hru 
Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží odpovídali 
na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné 
odpovědi získali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek 
odhalující tajemství správné výživy. Na závěr všichni snědli mísu 
plnou zeleniny a obdrželi prospekty se zdravými recepty.

Návštěva knihovny
Před podzimními prázdninami navštívili žáci ZŠ obecní knihovnu. 
Paní Podlipská nám ukázala především oddělení knih pro děti, 
vysvětlila všem výpůjční řád a nakonec rozdala zájemcům přihlášky. 
Věříme, že rodiče pomohou dětem s registrací, aby mohly využívat 
možnosti, které jim zdejší knihovna nabízí.

 Závěrem je třeba ještě zmínit říjnovou návštěvu keramické dílny v 
DDM ve Stodě, kde si děti z mateřské školy vyráběly své vánoční 
dárky.

 kolektiv ZŠ a MŠ Hradec
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Pozvánka

Zastupitelstvo obce a složení výborů a komisí 
pro volební období 2018-2022

Složení zastupitelstva obce Hradec pro volební období 2018-2022:

Pavel Hlaváč - starosta       Marko Miroslav 
Bc. Romana Roučková - místostarostka     Procházka Josef
Cibulková Jiřina        Bc. Součková Monika
Horák Zdeněk        Svozilová Václava
Mgr. Jankovská Pavlína     

Složení výborů a komisí pro volební období 2018-2022:

Finanční výbor:  předseda - Jiřina Cibulková  SPOZ: předseda - Bc. Monika Součková  
   Lenka Langeová     Dana Heřmanová 
   Jaroslav Milnařík     Mgr. Pavlína Jankovská
 

Kontrolní výbor:  předseda - Miroslav Marko  Klub seniorů:  Irena Faitová
   Josef Procházka     Hana Türková
   Jiří Štökl      Miroslava Prokopová
 

Kulturní komise:  předseda - Václava Svozilová
   Zdeněk Horák
   Pavlína Podlipská

Obec Hradec a Klub  seniorů zvou všechny hradecké seniory na 

Vánoční posezení do hospůdky „Ve mlýně”
   v úterý 18.12. 2018 od 14:00 hod.
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