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Vážení spoluobčané,
 začátkem května byla opravena 
část cesty okolo kostela. Akce byla 
financována v celé výši, tj. 305 000,- 
Kč z rozpočtu obce. V tomto týdnu 
začaly práce na čištění koryta 
potoka od nánosů. Po dohodě 
s Povodím bude v letošním roce 
vyčištěna  cca polovina koryta. 
Začátek prací byl poznamenám 
nepříjemnou událostí, kdy došlo 
k poškození telekomunikačního 
kabelu. Kabel nebyl řádně položen, 
plaval na hladině a byl schován v 
rákosu. Břehy potoka byly osázeny 
novými stromy. 
 Po stavbě III. etapy kanalizace 
zůstává několik nedodělků a 
reklamací. Mezi ty nejzávažnější 
patří propadlá cesta na Vyšehradě. 
Po konzultaci se zhotovitelem a 
s t a v e b n í m  d o z o r e m  b y l o 
rozhodnuto, že k opravám dojde až 
na podzim letošního roku, a to 
z důvodu, že podloží silnice se 
může i nadále propadat. 
 Zaměstnance obce díky počasí 
ne jv íce  zaměstnává  údržba 
travnatých ploch. Prosíme občany, 

aby při údržbě, kdy se seká v okolí 
jejich domů, parkovali svá auta 
v dostatečné vzdálenosti od právě 
sekaných ploch. Vážíme si 
občanů, kteří si v okolí svého 
domu trávu sekají sami. 
 Stále častěji řešíme volně 
pobíhající psi. Prosíme majitele 
psů, aby v případě, že jim pes 
uteče, obratem kontaktovali 
obecní úřad. Není výjimkou, že 
odchy t íme psa ,  zd louhavě 
hledáme maji tele, a ten po 
navrácení psa sdělí, že psa 
postrádá několik dní. V souvislosti 
s pejskaři musím připomenout 
jejich povinnost uklízet po svých 
psech. Častým cílem procházek 
se psy je lom, což se projevuje na 
c e s t á c h  p o d é l  p o t o k a . 
V nejbližších dnech budou oba 
b ř e h y  p o t o k a  o s a z e n y 
odpadkovým košem.
 O nadcházejícím víkendu 
pořádá MS Háj střeleckou soutěž. 
Děti se mohou těšit do Lomíčku na 
oslavy MDD.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  20. 5. Šlesinger František

  21. 5. Türk Jaroslav

  25. 5. Hájková Helena

  28. 5. Řezanková Marie

  29. 5. Nová Věra

 

Blahopřejeme

 naše obec jako každý rok 
p o ř á d á  1 4 .  1 2 .  2 0 1 9  
zájezd do Prahy na 

muzikál Galileo?

Víte, že...

 Volby   do   Evropského   parlamentu   se   uskuteční

24. května 2019 od  od   14.00   hodin    do   22.00   hodin   
25. května 2019  od   8.00  hodin   do   14.00   hodin

Místem   konání   voleb   do   Evropského   parlamentu je 
zasedací místnost na obecním úřadě č. p. 45.

- voliči   bude   umožněno   hlasování   poté,   kdy   prokáže   svou   
totožnost  (platným   občanským   průkazem, cestovním průkazem   
České    republiky),  nebo    totožnost   a   státní     občanství    jiného    
členského    státu    Evropské    unie.

- každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

- v případě, že pohybově omezení  občané mají zájem volit a nemohou 
se ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, volejte na 
telefon 377 901 482. Volební komise přijde k Vám domů.

Oznámení o konání  voleb do  Evropského  parlamentu



Den matek

 Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V tento den dávají děti svým 
matkám kytičky nebo drobné dárky, které většinou vlastnoručně vyrobily. Slaví se v různé dny na 
mnoha místech po celém světe. V Československu se pravidelně slaví Den matek již od roku 1923, a 
to vždy druhou květnovou neděli.
 Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obcí 
Hradec a obcí Střelice připravili oslavu, která se konala 
dne 11. 5. 2019 od 14 hodin v kulturním domě v Hradci. 
Starostové obou obcí přivítali maminky krásnou květinou. 
Na všechny maminky čekalo překvapení ve formě 
přáníčka, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ z Hradce a zatančit a 
zazpívat nám přijel také pionýrský oddíl Mikulka. 
Slavnostní odpoledne bylo doprovázeno hudbou 
p.Tomana.
 O tom, že se tento svátek slaví právem, svědčí nejen 
plný sál, ale i rozzářené oči maminek a dětí. 

Za SPOZ Bc. Monika Součková

Český den proti rakovině

 Již osmým rokem se naše Pionýrská skupina Hradec zapojila do celostátní sbírky "Český den 
proti rakovině". V rámci dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění bylo ústřední 
téma sbírky "Nádorové onemocnění plic".
     Česká republika patří k pěti "nejprokouřenějším" zemím Evropy. V posledních letech ubývá kuřáků 
mužů, za to roste počet kouřících žen a mladistvých. Kromě hrozby rakoviny plic trpí notoričtí kuřáci  
častým výskytem dalších těžkých chorob: nádory ústní dutiny a jícnu, močového měchýře, chorobou 
dolních končetin, infarkty a mrtvicí. 
     Sbírka byla organizována podobně jako v minulých 
letech prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského, 
minimální částka 20,-Kč. Naše Pionýrská skupina tato 
kvítka prodávala v Hradci a Stodě. Celkem se vybralo 
15 211,-Kč, děkujeme všem, kteří přispěli. Za PS Hradec 
bych chtěla poděkovat našim instruktorům a starším 
pionýrům, kteří se této akce zúčastnili dobrovolně. 

     NEZAČÍT KOUŘIT JE STOKRÁT SNAZŠÍ NEŽ 
PŘESTAT! NA POSLEDNÍHO ŠLUKA OVŠEM  NIKDY 
NENÍ POZDĚ!

Za Pionýrskou skupinu Hradec
 Danuše Heřmanová 

Jubilanti 2019 a Sbor pro občanské záležitosti v Hradci

 Za Sbor pro občanské záležitosti se omlouvám za malé nedopatření s předáním blahopřání, 
které obratem napravíme. Všem jubilantům Obec Hradec zasílá přání (v den narozenin). Osobně 
poblahopřát a předat malý dárek (dámám i květinu) členi SPOZ přijdou vždy, když slavíte 75. a 80. 
narozeniny, poté každý rok. Těmto oslavencům zahrají písničku v pořadu Českého rozhlasu Plzeň 
„Blahopřejeme písničkou“ (termíny uvedeny také v HZ). Nově zajistíme písničku v rádiu všem 
jubilantům Hradce, kteří v letošním roce oslavili výročí a písnička jim dosud zahrána nebyla (další 
termín je 1.6. od 17-18 hod).
Jubilanti duben
      3. 4. Hrdonková Jaroslava
 10. 4. Anderle Vladimír
 29. 4. Plassová Jaroslava                        Za SPOZ Hradec
           Bc. Monika Součková



Mezinárodní den Země
 Každý z nás má v kalendáři vyhrazen den, kdy slavíme svátek, a tak je na tom i naše Země. Jen 
s tím rozdílem, že Země je jen jedna. O to víc bychom si jí měli vážit a nebrat ji jako samozřejmost. Den 
Země slaví více jak miliarda lidí ve více než 193 státech světa a tak se stal největším sekulárním 
svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
 I my jsme se připojili k oslavě projektovým dnem „Den Země“. V první části projektu si každý 
z nás umístil cedulku se jménem stromu ke svému stromu na školní zahradě, o který se bude starat. 
Svého ochránce už má i lípa, která byla na zahradě vysazena ke stému výročí vzniku samostatného 
Československého státu.
 Po připevnění cedulek jsme se vydali k zatopenému lomu, ke kterému chodíme moc rádi. U 
lomu jsme nejen obdivovali, jak hluboko je přes jeho čistou vodu 
vidět, prohlíželi si rašící stromy a radovali se z jarních kytiček, na 
kterých hodovaly včelky, ale postavili jsme i domečky pro vodní a 
lesní víly a pro skřítky, kteří u lomu sídlí. Že jsou domečky pro víly 
malinké? Kdepak. Víly umí kouzlit a zmenšit se tak, aby se do 
našich domečků vešly. Jistě nás při stavění pozorovaly a už si svůj 
domeček vybíraly.
 Když jsme z lomu odcházeli na oběd, nezůstal po nás 
nikde ani papírek. A tak to má být.  Zemi pro život máme jen jednu 
a je na nás, jak bude vypadat.
Žít na Zemi je skvělé!

Keramika v DDM Stod
 Dne 9.4. navštívili žáci ZŠ Hradec keramickou dílnu při 
DDM ve Stod, kde si mohli pod vedením pí. Bc. Lenky Kuběnové vyrobit hezký dárek ke Dni matek. 
Letos to byla domovní tabulka se jménem a číslem domu. Bylo vidět, jak různou fantazii děti mají. 
Výsledky se nám moc líbily, stejně jako krásné prostředí DDM. Těšíme se, až vypálené výrobky udělají 
radost maminkám.

Za ZŠ Alena Ben Abid

Mateřská škola
 V květnu navštívila mateřskou školu divadelní společnost 
Hra se svou pohádkou Vlk a liška, při které si děti užily spoustu 
legrace. Celé představení bylo interaktivní, děti se zapojovaly, 
spolupracovaly a chvílemi byly více v ději než samotní herci, 
například když pomáhaly přelstít vlka i lišku. Nejvíce se dětem 
líbilo, když vyprášily liškám kožichy. Jak už to v pohádkách bývá, 
vše dobře dopadlo. 
 6. května proběhl v MŠ zápis dětí na školní rok 2019/20. 
Zapsány byly děti nejen z Hradce, ale i přilehlých obcí.
Kapacita školky bude v příštím roce opět naplněna.

     Za MŠ Květa Martínková

Okénko ze základní a mateřské školy ...
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A co dělají naši hasiči?

 Jak všichni víte, začátkem května se u nás konala tradiční soutěž v požárním útoku mužů a žen. 
Musím jen konstatovat – byl to koncert! Jak těch, kteří pracovali na přípravě soutěže nebo v bufetech, tak 
i diváků, kteří přišli v hojném počtu a fandili. Soutěžící z větších vzdáleností jsou naším zázemím a 
travnatou plochou nadšeni. Stále nás přemlouvají, abychom uspořádali dvě kola Západočeské ligy. No 
uvidíme, všechno závisí na penězích. Jak zřejmě všichni víte, naše holky vyhrály a naši kluci, po velmi 
kvalitním výkonu,  skončili pátí.
 Ti mladší asi neví, že se tato soutěž dříve jmenovala Kašpárkův memoriál. Pan Kašpárek byl 
předseda OSH Plzeň – jih, bydlel ve Stodě a zemřel náhle ve středním věku.
A proč tedy memoriál v Hradci? Protože je s tím mnoho 
práce a ve Stodě byli líní. Tato hasičská soutěž patří 
mezi nejstarší v republice. První ročník se konal již v 
roce 1978. A kdo tehdy zvítězil? Ženy ze Spáleného 
Poříčí a muži z Honezovic.
 Další soutěž se konala v sobotu 18. května 
2019 ve Vsi Touškově. Nechci průběh komentovat, ale 
dá se to udělat lépe. A výsledky našich? Kluci první , 
holky třetí – asi se bude „trestat“.  Ale jede se dál.
 Závěrem všem děkuji za skvělé výkony.

Václav Smolík
starosta SDH Hradec

Pozvánky
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