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Víte, že...


vstupenky do divadla
Hybernia na muzikál Galileo se
začnou prodávat v pondělí
2. září? Zájezd do předvánoční
Prahy s návštěvou divadla se
koná 14. 12. 2019.

Upozornění


Starosta obce svolává
veřejné jednání zastupitelstva
obce na středu 26. 6. 2019
od 17:00 hod. do KD v Hradci.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech začne
oprava střechy věží kostela. Jsme
rádi, že se nám podařilo získat
z programu "Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského
kraje" dotaci ve výši 200 000,- Kč.
Střecha lodi a presbytáře se začne
opravovat počátkem příštího roku.
I na tuto opravu přispěje Plzeňský
kraj z dotace "Havarijní stavy a
naléhavé potřeby obcí" ve výši
400 000,- Kč. Je velkým
úspěchem, že práce na opravě
střechy začínají 6 měsíců od doby,
kdy byl kostel převeden do
vlastnictví obce. Rozpočet na obě
opravy činí 1 091 827,- Kč. Na
opravy bude dohlížet úsek
památkové péče MěÚ Stod a
Národní památkový ústav. Naším
přáním je získat finanční
prostředky na spolufinancování
oprav fasády do konce roku 2021.
Opravený kostel společně
s opravenou farou budou zářivou
dominantou obce. Začátkem
června byla opravena vrátka a
zakoupena mříž k bočnímu vchodu
o d f a r y. P r á c e v e v ý š i
7 800,- Kč provedl pan Vlastimil
Patera z Honezovic. Na tyto
opravy byly použity peníze od
M U D r. Ta m a r y S a l c m a n o v é
získané z dobrovolného
vstupného na adventní koncert
2018.

Tento týden začaly práce na
údržbě stromů, které provádí
firma PROFI TREE WORK pana
Hupače z Holýšova. Budou
provedeny zdravotní a
bezpečnostní řezy. Zaměstnanci
obce zajistí odvoz ořezaných
větví.
V pondělí 17. června proběhl
konkurs na ředitele ZŠ a MŠ
Hradec. Od 1. srpna povede
školu paní ředitelka Mgr. Alena
Ben Abid, která byla doposud
pověřena vedením školy. Od
konce prosince 2018, kdy byla
pověřena vedením školy, udělala
ve škole velký kus práce a svým
přístupem a znalostmi z praxe
dokázala zvýšit kvalitu
vzdělávání. Rád bych všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ
poděkoval za práci odvedenou
v uplynulém školním roce a
popřál jim, dětem, rodičům a
všem občanům přeji příjemně
strávené léto v klidu, pohodě a ve
zdraví.
Vzhledem k letošním oslavám
dvacátého výročí Mikroregionu
Radbuza bych rád všechny
pozval na oslavy do Stoda, které
se konají tuto sobotu 22. června.
Pro návštěvníky je připraven
bohatý program.
Pavel Hlaváč

Inzerce
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Ing. Josef Holý
Mantovská 578, Chotěšov
mail: holy.odhadce@seznam.cz
GSM: 737 850 714
obvyklá cena, cena pro daně, pro dědictví,
ocenění věcných břemen

A co dělají naši hasiči?
Jak asi víte, začala soutěž o pohár Hořiny, ve které
jsou zapojeni naši kluci. Na začátku to šlo, ale postupem
času nic moc. Doufejme, že se vše zlepší. Dobrý závod
zvládli kluci doma i v Touškově, kde vyhráli. Ale Oplot,
Křenovy a Štítary to byla bída. Nejen umístění, ale ani
dosažené časy neodpovídají jejich možnostem. Kde je
chyba? Nemají trenéra. Přesto, že jsou fajn parta, potřebují
přitáhnout opratě (po přečtení článku budou někteří asi
prskat, ale tak to je!)
No a holky ty začaly Západočeskou ligu v sobotu
1. 6. v Budilově. Je to malá vesnička kousek od Strakonic,
která má 55 obyvatel. Ale pozor – kanalizace, vodovod a
krásnej hasičskej stadion, kde najdete všechno – bufety,
sklady, toalety, tribunu, parkoviště a pěknou travnatou plochu na cvičení
(ale naše plocha je o hodně lepší).
V sobotu se utkaly dvě ligy – Západočeská a Jihočeská – a byl to
boj. 25 družstev žen a 50 družstev mužů, ale musím uznat, že pořadatelé
to zmákli na jedničku. Bylo na všechno málo času, ale holky se nedaly a
skončily na pěkném druhém místě. Museli jsme tam přespat a v neděli
proběhlo další kolo ligy a tam jsme zvítězili! Byla velká radost a cesta
domů byla v tu ránu kratší a pohodová.
Další dvě kola se konala v sobotu 8. 6. v Horním Hradišti a
v neděli ve Štíchovicích. Tam jsme skončili oba závody až na druhém
místě. Taky jsme dost věcí a nějaké peníze vyhráli, ale šetříme na prase
na výročku a na něco do tomboly na bál. Teď bude čtrnáct dní pauza a
jede se dál. Tak nám a klukům držte palce!
Václav Smolík
starosta SDH Hradec

Pozvánka

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Techmania Plzeň
Dne 20. 5. 2019 se naše ZŠ vydala vlakem do Techmanie v Plzni. Účastnili jsme se nejprve
společného programu Člověk a zvíře. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí ze života zvířat i lidí.
Plnili jsme úkoly na připravených pracovních listech, ale i doplňující úkoly. Zkoušeli jsme např. svoji
sílu, mrštnost, rychlost v porovnání s některými zvířaty. Dozvěděli jsme se také velmi zajímavé
informace o smyslech zvířat v porovnání se smysly lidí aj. Program byl velmi zajímavý a poučný.
Po svačině jsme měli možnost vyzkoušet si individuálně různá stanoviště v centru Techmanie.
Domů jsme se vraceli plni zážitků z příjemně prožitého dopoledne.
Keramické odpoledne v družině
Ve čtvrtek 16. května se na naší škole konalo
Keramické odpoledne. Žáci, pod vedením paní
Koláčkové, vytvářeli keramický stojánek na mobil.
Všem se povedl a mnozí si ještě vytvořili další výrobky
podle svých nápadů a fantazie. Po vypálení budou mít
krásné dárky ke Dni otců i jen tak pro radost. Děkujeme
paní Koláčkové za odborné vedení při našem tvoření,
za keramickou hlínu na výrobky a za jejich vypálení.
Žáci a paní učitelka ZŠ Hradec
Mateřská škola
Tradičně jsme druhou květnovou neděli vystoupili se svým krátkým programem na oslavě Dne
matek. Letos jsme se v pruhovaných námořnických tričkách a vlastnoručně vyrobených námořnických
čepicích vypravili lodí JOHN B. do Afriky. Po „zakotvení“ děti předvedly nejen své pěvecké a recitační
umění o námořnících, ale také o exotických zvířátkách včetně papouška, což završily tanečkem
zvaným Ptačí tanec. Za jejich výkon byly děti po zásluze odměněny.
29. květen byl dnem, na který se děti mateřské školy velice těšily. Počasí jsme netrpělivě všichni
sledovali již delší dobu před naším plánovaným výletem na letiště do Staňkova a přesto, že jsme se
domluvili, že v případě deště na výlet nepojedeme, nemohli jsme dětem radost zkazit a neodradilo nás
ani nepříznivé počasí.
Velké poděkování patří manželům Zahálkovým za umožnění této „letištní výpravy“, jejich
ochotu, vstřícnost, sponzorování a zprostředkování zážitků nejen pro děti, ale i pro paní učitelky…
Hned po příjezdu jsme se v zázemí pro občerstvení posilnili buřtíky, které nám Zahálkovi ugrilovali. Po
občerstvení jsme si prohlédli letištní prostory – dílnu, kde se opravují letadla, vyrábějí modely letadel.
Následovala prohlídka letadel v hangáru Aeroklubu ve Staňkově, kde si děti mohly vyzkoušet a vyfotit
se v kabinkách letadel. Nechyběla ukázka padáků a jejich uskladnění.
Tento zajímavý výlet završil zážitek, kdy při vyhlídkovém letu „pršely“ z nebe bonbonky.
4. června jsme společně se žáky a zaměstnanci základní školy jeli na celodenní výlet do ZOO.
Výlet se nám vydařil, tepla bylo až dost, ale přežili jsme díky vysokým vzrostlým stromům v celém
areálu, které tvoří stín. Také díky ochotnému personálu restaurace, kde jsme se mohli příjemně zchladit
a občerstvit.
Za MŠ Květa Martínková
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