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Vážení spoluobčané,
 prázdniny utekly jako voda, děti 
zasedly do lavic a už i počasí 
nasvědčuje tomu, že podzim klepe 
na dveře.  
 Koncem srpna proběhlo jednání  
s  CHVAKem /Chodské vodovody a 
kanalizace a.s./, ohledně možnosti 
připojení Hradce na vodovod. 
Celorepubliková problematika 
nedostatku pitné vody byla již 
v  červenci  pro jednávána na 
Krajském úřadě Plzeňského kraje 
za  p ř í t omnos t i  m in i s t ra  Ž P 
Richarda Brabce, zástupců OŽP 
KÚ a starostů obcí. Pro naši obec 
se zatím jeví jako nejvýhodnější 
napojení na vodovod, který končí v 
Holýšově. Jedná se o vodu z vodní 
nádrže Nýrsko, jejíž kapacita je dle 
CHVAKu zatím využívána z 30%. 
Nyní zpracováváme technickou a 
ekonomickou studii proveditelnosti, 
která bude podkladem pro další 
jednání mimo jiné i s krajským 
úřadem ohledně možností dotace. 
Je jasné, že obec čeká další těžký 
úkol, neboť cesta od projektu 
k realizaci je dlouhá. 

 V minulém čísle Hradeckého 
zpravodaje jsem Vás zval na 
oslavu Mikroregionu Radbuza, 
která se konala u příležitosti 20. 
výročí jeho založení. Na této akci, 
která se nesla v duchu plavby 
ne t rad ičn ích  p lav ide l ,  nás 
zastupovali naši hasiči převlečení 
za havajské tanečnice. Havajky 
z  Hradce /v las tn ími  jmény 
Zdenda, Jenda, Fanda a Jirka/ 
nejenže pobavily přítomné diváky, 
ale dokázaly vybojovat krásné 2. 
místo. I přes nepřízeň počasí byla 
tato oslava divácky úspěšná. 
Fotky jsou k nahlédnutí na 
webových s t ránkách obce. 
Organizátoři požádali o zpestření 
dopoledne i naše pionýry, kteří 
z a j i s t i l i  z á b a v u  v  p o d o b ě 
zorbingových koulí. Na závěr 
zahrála kapela Ponorka band. 
 Práce na kostele se zdržely 
z důvodu nedostatečné kapacity 
firmy, která provádí pozlacení bání 
a křížů. Nyní už práce pokračují a 
my vás budeme včas informovat  
rozhlasem o výstavě dokumentů, 
které budou uloženy v jižní báni.

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

    2. 9. Ottová Markéta

    4. 9. Smolík Václav

    5. 9. Hájek Václav

  13. 9. Hofmanová Milada

  27. 9. Povová Jiřina

Blahopřejeme

 Upozorňujeme na splatnost 
nájemného z pronajatých 
obecních pozemků do konce 
října.

Upozornění

 Dne 13. 9. 2019 oslavila 
paní Milada Hofmanová 90. 
narozeniny. Přejeme jí do 
dalš ích let pevné zdraví , 
hodně štěstí a životní pohody.



Přátelské setkání v Lomíčku

Svoz komunálního a objemného odpadu

 Ve čtvrtek 12.9. jsem se zúčastnila přátelského setkání starších občanů v dětském táboře 
Lomíček v Hradci. Krásné slunečné odpoledne, připravené stoly na terase očekávaly první návštěvníky. 
Přišlo jich okolo 30, převážně žen.
 Všechny srdečně přivítala vedoucí Klubu 
sen io rů  pan í  I r ena  Fa i t ová .  Poděkova la  
organizátorům akce  za vstřícný přístup a pomoc 
obecního úřadu, hlavně pana Pavla Hlaváče, starosty 
obce a vedoucího pionýrské skupiny v jedné osobě, a 
paní Romany Roučkové.  Nezapomněla ani na 
iniciátorku paní Štěpánku Štáhlovou, která na jednom 
červnovém sezení Klubu tuto akci navrhla. Kéž by 
takových nápadů bylo více! Všem přítomným popřála 
p. Faitová dobrou zábavu.
 Dobrá nálada opravdu celou akci provázela. 
Protože se jednalo hlavně o ženy,  "popovídáníčko" při výborném občerstvení bylo velice srdečné. 
Diskutovalo se o všech strastech i radostech stáří, o dětech, vnoučatech, o rodinách a jenom malá 
kapička se týkala nemocí. Pan starosta využil data 12.9., aby popřál s kytičkou v ruce všem Mariím k 
jejich svátku.
 V závěru své krátké zprávy chci zdůraznit, že není v každé obci takový Klub seniorů, který se ve 
spolupráci s obcí ochotně věnuje a stará se o nás seniory. Nejsme tak se svou starobou sami, má o nás 
přece jen někdo, mimo našich rodin, zájem. Děkujeme!

Věra Kaiserová

v sobotu  19. října 2019  
pouze od 9:00 hod. do 11:00 hod.

 na hřišti SK Hradec 1946

DO MOBILNÍHO SVOZU  KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU PATŘÍ:
- Kusy vyřazeného nábytku, koberce, lina - Sklo (skleněné nádobí, porcelán)
- dřevo - Plasty (veškeré plastové výrobky)
- odpady z domácností - Keramika (umyvadla, WC, dlaždičky) 
  (hračky, odpady ze sklepů či půd) - Kovy (kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, ...)
- Stavební materiály - kusové - NE SYPKÉ! - Polystyrén
  (cihly, izolace, zbytky trubek) - Obaly bez nebezpečných látek
- Staré oblečení, obuv  (prázdné kanystry, obaly od malířských barev,...)
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT: 
- Léky(odevzdat do lékárny) - Hasicí přístroje, tlakové nádoby 
- Materiál obsahující AZBEST - Sádrokarton
  (trubky, krytiny, jiné stavební materiály) - Pneumatiky z nákladních vozidel

Návštěva ze Slovenska
 V pátek 30. 8. 2019 jsme v Hradci přivítali návštěvu ze slovenského 
Pezinoku. Přijela paní Marie Kurtinová, za svobodna Teuschlová, která 
velkou část dětství strávila u své babičky Barbory Bíbové a dědečka 
Františka Bíby v Hradci. Paní Marie v srpnu oslavila 85. narozeniny a od 
rodiny jako dárek dostala výlet do Hradce. Domluvili jsme se s panem 
Haňkem, současným majitelem čp. 82, že paní Kurtinové umožní 
návštěvu domečku, kde její prarodiče bydleli.  
 Paní Marie měla velkou radost, že mohla vidět dům i zahradu, na 
které stále stojí sklep do skály, kam její babička ukládala potraviny. Při 
kávě pak na obecním úřadě vzpomínala na babičku, která výborně vařila, 
a na dědečka, který byl velmi sečtělý. Zavzpomínala i na MUDr. Linharta, 
který jí léčil zlomenou ruku. V Hradci strávila paní Kurtinová s dcerou celý víkend. Než odjely, zašly na 
místní hřbitov, kde zapálily svíčku jako tichou vzpomínku na své předky.

Romana Roučková



 Celý přípravný týden jsme se všichni 
zaměstnanci školy připravovali na začátek nového 
školního roku. Společnými silami jsme vyzdobili třídy i 
celou školu. Dali jsme si záležet, aby naši žáci, jejich 
rodiče, známí, ale i my všichni zaměstnanci jsme se 
ve škole cítili příjemně.
 Dne 2. 9. 2019 jsme se celá naše školička 
(žáci, paní učitelky, paní vychovatelka, paní ředitelka i 
slečna praktikantka) i s rodiči, prarodiči a s panem 
starostou sešli ve II. třídě, kde jsme společně 
slavnostně zahájili nový školní rok. Po úvodních 
slovech paní ředitelky a pana starosty, došlo k 
slavnostnímu přivítání našich pěti prvňáčků, kterým byl předán uvítací list a drobné dárečky. Mezi naše 
žáky jsme také přivítali nováčka, který nastupuje do 2. ročníku. Většina z nás  se už do školy těšila, 
hlavně na své kamarády.

 Všem žákům přejí zaměstnanci školy  úspěšný školní rok a spoustu nových zážitků!

 Prázdniny utekly jako voda a my jsme v mateřské škole v září 
přivítali čtyři nové děti, další nastoupí v průběhu školního roku po 
jejich dovršení tří let. Kapacita školky je opět naplněna.
 První dny pobytu jsou pro nové děti ve školce vždy velkou 
událostí a změnou. Adaptace na režim mateřské školy je pro malého 
človíčka často velmi náročná, musí si zvykat na odloučení od 
maminky i na nové prostředí. Proto je nám odměnou, když se dětem 
ve školce líbí, najdou si nové kamarády a slziček je jen málo. 
 A co nás čeká v nejbližší době? Budeme se seznamovat se 
znaky blížícího se podzimu, využívat jeho plodů k vyrábění, také 
plánujeme keramické tvoření, dvě divadelní představení, preventivní 
dentální hygienu a další zajímavé aktivity.
 Velice spokojeni jsme s rekonstrukcí podlahy školní jídelny 
v MŠ, která proběhla v době letních prázdnin (viz fota).

za MŠ Květa Martínková

Okénko ze základní a mateřské školy ...

Povinné čipování psů
 Upozorňujeme majitele psů, že podle novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinárné péči  musí 
být každý pes od 1. 1. 2020 označen elektronickým čipem. Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od 
příštího roku hrozit ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč.
 Zájemcům o čipování psů nabízí MVDr. Vlčáková  (z Chotěšova) čipování dne 

28.10.2019 v 10:00 hod před obecním úřadem v Hradci. 
 Klasický čip stojí 400,- Kč, mikročip 460,- Kč. Po zavedení čipu je nutná registrace čipu přes 
internet. Zájemcům, kteří nemají přístup k internetu a kteří nechají psa načipovat 28. 10. od MVDr. 
Vlčákové, přinesou s sebou vyplněný níže uvedený formulář a dostaví se po načipování na OÚ, 
nabízíme zaregistrování psa do Mezinárodního centrálního registru zvířat.

IFTA - mezinárodní centrální registr zvířat

Druh zvířete: ........................................ Jméno majitele: .........................................
Plemeno zvířete: ........................................ Příjmení majitele: ......................................... 
Jméno zvířete: ........................................ Bydliště: Hradec .............................
Pohlaví zvířete: ........................................ PSČ 332 11..............................
Zbarvení zvířete: ........................................ Telefon: .........................................
Datum narození: ........................................ Náhradní telefon: .........................................
Datum označení: 28. 10. 2019.................... E-mail: .........................................
Zvláštní znamení: ................................................................................................................  

Údaje o mikročipu:
- MVDr. Vlčáková zde 
nalepí štítek od čipu
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Kominické služby

Pozvánky

Kominictví Jiří Suchý nabízí své služby
Hradec - 10. a 11. 10.2019

Zájemci, hlašte se na OÚ, tel. 377901482

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen: Tetra (hnědá),
Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý), dále slepičky Green Shell, typu Araukana

Stáří 14-19 týdnů    Cena 159,- až 215,-Kč/ks
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.

Prodej se uskuteční: v úterý 1. října  2019  v pondělí  11. listopadu  2019
    Hradec u Jednoty v 15,15 hod.

Slepičky si můžete objednat na uvedených telefonních číslech.
Informace: Po-Pá 9:00-16:00hod. tel: 601  576 270, 728 605 840,  www.drubezcervenyhradek.cz
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