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     letošní vánoční strom 
daroval obci pan Jaroslav 
Děťák? Patří mu za to velké 
poděkování. Nazdobený strom 
s p o l e č n ě  r o z s v í t í m e 
3. prosince. 

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 adventní čas se neúprosně blíží. 
Pro většinu z nás to znamená 
zvýšené úsilí při shánění dárků a  při 
přípravách na Vánoce. První 
adventní neděle je letos 3. prosince, 
kdy slavnostně rozsvítíme vánoční 
strom u obecního úřadu. 
 Zastupitelstvo obce připravilo 
rozpočet obce na rok 2018. Co 
v příštím roce plánujeme? V první 
řadě dostavbu kanalizace a opravu 
místních komunikací. V rozpočtu je 
plánováno dokončení úprav návsi 
pod penzionem. Mateřská škola by 
se měla dočkat nové fasády, 
v základní škole dojde k opravám 
vodoinstalace, odpadů a sociálního 
zařízení. Na jaře bude zakoupen 
nový kolový nakladač s kontejnery 
na odpad, na který jsme získali 
dotaci z OPŽP. Také dojde k prodeji 
stavebních parcel za MŠ.
 Výstavba kanalizace pokračuje 
pomaleji, než jsme předpokládali. 
I  v této etapě nás provázejí 
kompl ikace.  Ne jdř íve  S Ž D C 
požadovalo pod železničním 
mostem provést protlak, ale z 
důvodu skalnatého podloží muselo 
do j í t  ke  změně  a  pok ládka 
kanalizace byla provedena do 
otevřeného výkopu. Stejně tak nás 
rostlá skála potrápila od lávky 
směrem k Vyšehradu. Potíže se 

skálou se nevyhnuly ani obytné 
zóně za MŠ. Původní trasa 
přívodu elektřiny měla být vedena 
z t rafostanice pod táborem 
vzduchem přes lom. Po námitce 
z e  s t r a n y  o b c e  d o š l o 
k přeprojektování a kabel bude 
veden z trafostanice až k zahradě 
p. Koláčkové v zemi a poté ve 
výkopu společně s přepadem z 
retenční nádrže. Pokládka ve 
strmém skalnatém terénu byla pro 
2 firmy neproveditelná, nicméně 
se podařilo zajistit firmu, která 
výkop zvládne vyhloubit.
 O v íkendu proběh l  svoz 
v e l k o o b j e m o v é h o  o d p a d u . 
Nebezpečný odpad jako jsou 
ba rvy,  o le je ,  chemiká l i e  a 
pneumatiky je možné i nadále za 
poplatek odkládat ve sběrném 
dvoře ve Stodě.  Mobilní sběr na 
v e l k é  e l e k t r o s p o t ř e b i č e  a 
televizory bude včas oznámen. 
Upozorňujeme občany, že tyto 
spotřebiče nesmí být ani částečně 
rozebrány. V současné době se u 
objektu hasičárny staví oplocení a 
vrata. Na tomto místě budou 
probíhat předem ohlášené mobilní 
sběry.
 Těším se na setkání s Vámi na 
akc ích  po řádaných  během 
adventu. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  Kontejnery na plast byly na 
Vyšehradě přesunuty do areálu 
školy. I nadále slouží k odkládání 
p l a s t o v é h o  o d p a d u  
hradeckých občanů. 

Upozornění

   6. 12. Holíková Milena

   9. 12. Karafová Terezie

 10. 12. Faitová Irena

 11. 12. Hlůžková Květa

 16. 12. Hlůžek Josef

Blahopřejeme



Advent v církevním kalendáři
 Advent začíná , tedy nedělí mezi  a . první nedělí adventní 27. listopadem 3. prosincem
Tradičním symbolem adventu je od 19. století , který má v různých oblastech různou adventní věnec
podobu, v  (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou České republice
fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice 
zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích 
zvaných .Chanuka
 Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. 
Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost.
 1.  Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je
     památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
 2.  Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která
     reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
 3.  Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost 
     z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.
 4.  Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která
     představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den.

 Konec adventu pak představuje západ slunce . Vánoční svátky začínají Štědrého večera
Slavností narození Páně neboli Božím hodem vánočním, 25. prosince. V současnosti se jednotlivé 
adventní neděle označují také jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení železná neděle je 
umělé, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná a zlatá.

Kalendář kulturních akcí v Hradci

 LISTOPAD
 · 25. 11.  Kateřinská zábava v KD Hradec. Hraje kapela DM Band  od 20:00 hod. 
    

 PROSINEC
 ·   2. 12.  Mikulášská nadílka v KD Hradec od 14:00 hod. 

   ·   3. 12.  Rozsvícení vánočního stromku před OÚ od 16:00 hod.
 ·   7. 12.  Klub seniorů - přednáška na téma: „Bezpečné chování seniorů” 
   v hospůdce Ve mlejně od 14:00 hod.

   ·   9. 12.  21. Adventní koncert v kostele sv. Jiří od 16:00 hod.
 ·   9. 12.  Zábava v KD. Hraje kapela Explozet od 20:00 hod. 

   · 16. 12.  Vánoční vyrábění v Lomíčku od 16:00 hod.
 · 16. 12.  Zájezd do Prahy a divadla Hybernia, odjezd od prodejny ve 13:00 hod.

   · 21. 12.  Vánoční posezení seniorů od 13:00 hod.
   

LEDEN 2018
   ·   20. 1.  7. Obecní bál v KD Hradec. Hraje kapela Superbend od 20:00 hod.

Knihovna

Milí čtenáři, vážení občané,
                                             přeji vám krásné prožití adventního času a do nového roku hodně 
                                            štěstí, pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
 

   Otevírací doba v prosinci 2017:
   7. 12. 2017   -  17:00 – 18:00
 14. 12. 2017   -  17:00 – 18:00
 21. 12. 2017   -   zavřeno
 28. 12. 2017   -   zavřeno    

www.knihovna.hradec.cz 

                                        P. Podlipská



Okénko ze základní a mateřské školy

 Uběhl další měsíc a my se s Vámi čtenáři rádi podělíme o naše nejnovější zážitky / a nebylo jich 
málo /. 
 Nemůžeme nevzpomenout výukových úspěchů. Učíme a vzděláváme se už na plný plyn. 
Nejvíce je pokrok vidět na našich prvňáčcích. Píšeme do první písanky, čteme ze slabikáře, hbitě 
počítáme do pěti. Druháci rozdělili český jazyk na jazyk, literaturu a sloh, Třeťáci začínají násobit a dělit, 
umí i první řadu vyjmenovaných slov. Čtvrťáci objevují předměty přírodovědu a vlastivědu. Páťáci 
úspěšně převzali roli nejstarších na škole. Spolurozhodují, vznáší návrhy, chrání a jsou vzory 
kamarádského chování. Všechny školní děti začaly naplňovat zaměření školního roku – čteme často a 
rádi, neboť knihy jsou našimi dalšími kamarády. 
 Ale neseděli jsme jen v lavicích, mnohé jsme poznávali i z dalších činností.
 Nejdříve vyrazili žáci čtvrté a páté třídy na dopravní hřiště do Blovic. V učebně si procvičovali své 
znalosti z dopravní výchovy teoretické a na dopravním hřišti při jízdě na kole své praktické dovednosti 
v silničním provozu. Obzvlášť to ježdění si hodně užili. Na jaře příštího roku tam pojedou znovu. To už 
budou žáci pátých ročníků obhajovat výsledky svého vzdělávání v této oblasti a skládat zkoušky 
cyklisty. 
 Společně s dětmi z mateřské školy jsme vyjeli na exkurzi do Domažlic k hasičům. Jeli jsme 
vlakem, potom městským autobusem a nakonec pěšky. Pak už nás vítali hasiči. Mnohé nám vysvětlili a 
dokonce předvedli i cvičný poplach. Ukázali nám vybavení a otevřeli hasičská auta se vším vybavením. 
Velkým zážitkem bylo, když si děti mohly sednout na místo řidiče a pořádně prozkoumat kabinu. 
Vyzkoušeli jsme si i masku na dýchání. Jeden z hasičů se oblékl do ohnivzdorného obleku a všichni 
trpělivě ukazovali a vysvětlovali. Prostě byli moc super. Na závěr nám předvedli hasičský žebřík na 
autě. Víte, jak vysoko se vysune? Nebudete věřit - třicet metrů!
 A potom přišel Halloween!. Začali jsme hned dopoledne, kdy za školáky zavítaly děti z mateřské 
školy. Všichni byli na svátek strašidel vzorně připraveni. Měli masky, takže se potkávaly čarodějnice 
s čaroději, vlkodlaky a dalšími a dalšími monstry. Ve škole čekala kamarádská čarodějnice, která 
přicestovala z dalekých krajů na svém kouzelném koštěti. To si děti mohly dobře prohlédnout. A věřte, 
že v létání byla zběhlá. Vždyť letos měla s sebou i řidičské oprávnění. Čas utíkal ve společných 
činnostech a tvoření na stanovištích. Výsledkem byly figurky a obrázky duchů a strašidel, ale hlavně 
zážitky z činností. A další soutěže a hry přišly na řadu v pozdním odpoledni, kdy školní strašidla 
pokračovala ve svém reji. Nejstatečnější strašidláci potom ve škole i přespali. Probudili jsme se do 
prvního listopadového dne. Ale to už vlastně patří do dalšího zpravodaje.

      Osazenstvo hradeckých škol
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Pozvánky
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