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Blahopřejeme


24. 3. Türková Hana



28. 3. Milnařík Josef



3. 4. Hrdonková Jaroslava



10. 4. Andrle Vladimír



23. 4. Smejkalová Marie

Víte, že...


i letos v dubnu proběhne
pravidelné očkování psů?
V sobotu 21. 4. 2018 bude psy
očkovat MVDr. Vlčáková
z Chotěšova, a to od 15:00 hod
před budovou OÚ. Očkování
proti vzteklině 150,- Kč,
kombinovaná vakcína 350,Kč.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když to tak nevypadá, podle
kalendáře začalo jaro. Doufejme,
že jarní slunečné počasí co
nejdříve přijde.
V současné době probíhá na
několika místech stavba
kanalizace a stavba přípojek. Po
Ve l i k o n o c í c h z a č n e s t a v b a
kanalizačního řadu na druhé
straně potoka. Žádáme majitele
nemovitostí připojovaných v této
etapě ke kanalizaci, aby v žádném
případě nezasahovali do
vyprojektovaných hloubek
kanalizačních přípojek. Hloubky
jsou odsouhlaseny projektantem
s ohledem na možnost budoucí
stavby vodovodu. V nejbližších
dnech bude svolána schůzka
ohledně možnosti vybudování
asfaltových nájezdů k rodinným
domům a ohledně podmínek pro
připojení ke kanalizaci.
Práce pokračují i na obytné
zóně. Firma SUPTEL a.s. přivádí
k obytné zóně kabel pro připojení
elektřiny pro jednotlivé rodinné
d o m y. V ý k o p o v é p r á c e n a
nejtěžším úseku ve skále za

Koláčkovými provede firma
Západočeská stavební
společnost s.r.o. Holýšov, která
vyhrála výběrové řízení.
Do poloviny dubna bude
vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele zasíťování obytné
zóny. Z výsledků výběrového
řízení se bude odvíjet prodejní
cena stavebních pozemků.
V obytné zóně vznikne 40
stavebních parcel, z toho je 27 ve
vlastnictví obce. Ostatní majitelé
pozemků se budou podílet na
všech nákladech spojených
s výstavbou obytné zóny.
V kulturním domě proběhla
oprava parket po lednové havárii
vody. Na opravu fasády budovy
M Š jsme požádali o dotaci
Plzeňský kraj. V letošním roce
bude dokončena úprava návsi
pod penzionem. Vzhledem ke
stavbě kanalizace bylo poraženo
několik stromů. Za každý
pokácený strom bude provedena
náhradní výsadba.
Přeji Vám příjemné prožití
Velikonoc.
Pavel Hlaváč

Upozornění
Na OÚ se obrátila turistka,
která v lednu ztratila na území
Hradce černý fotoaparát
v červenočerném obalu. Pokud
jej někdo našel, prosím,
kontaktujte OÚ.

Ve dnech 3. 4. a 11. 4. 2018
proběhne odstávka dodávky
el. energie. Odstávka se týká
chatových osad, na místě bude
vylepeno oznámení od ČEZ.


KONTEJNERY
NA ZAHRADNÍ ODPAD
budou přistaveny

od 29. 3. 2018 do 2. 4. 2018
na stanoviště u Hosnedlových a u Auervekových.
Do kontejneru NEVHAZUJTE VĚTVE, ty je možné odvézt na
dočasné sběrné místo za řekou směrem k Babylonu,
kde budou seštěpkovány.

Základní škola v Hradci u Stoda
Jsme málotřídní škola, která se nachází v klidné části obce. Naši školu
navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku.
Nabízíme žákům klidné, přátelské a téměř rodinné prostředí
s atmosférou sounáležitosti a tolerance.
Nižší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup
v bezstresovém a vysoce motivujícím prostředí.
Při probírání nového učiva má učitel vzhledem k malému počtu dětí
v ročníku možnost okamžitě procvičit učivo a přesvědčit se, zda danému
jevu žáci dobře rozumí.
Budova školy je prostorově malá, ale dobře řešená. Nechybí ani
samostatná místnost pro školní družinu, tělocvičnu a cvičnou kuchyňku.
Dáváme průchod trendům doby – učíme anglický jazyk od 1. ročníku,
jsme vybaveni didaktickou a výpočetní technikou, všechny počítače jsou
napojeny na internet.
Máme partnerskou školu, s kterou spolupracujeme a navštěvujeme se.

K čemu vedeme
naše žáky?
 K vzájemné






toleranci.
K ohleduplnosti.
K sounáležitosti.
K samostatnosti
K sebehodnocení
Ke zdravému
životnímu stylu

Proč k nám do
malotřídní školy?
 Rodinné prostředí
 Malý počet žáků ve

třídě
 Individuální přístup k

žákům
 Projektové vyučování
 Skupinové soutěže
ve vyučování

- způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním
samostatnosti žáků
- žáci dostávají více příležitostí k tomu, aby se mohli věnovat individuální
práci
- učitel malotřídní školy má větší možnost věnovat se jednotlivým žákům
- žáci se dříve a důkladněji naučí větší zodpovědnosti za svoji práci
- formou a organizací přispívá malá škola k větší sociální kooperaci mezi
žáky
- naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní
děti s jejich přednostmi i nedostatky
- klima ve třídě bývá nakloněno spíše ke spolupráci než k soutěživosti
- k užším vzájemným vztahům dochází i ve vztahu učitel-žák,
žák-pepedagogický personál školy
- snižuje se anonymita mezi všemi vyskytujícími se ve škole
- nízký počet dětí ve třídě má příznivý vliv i pro děti, které mají speciální
vzdělávací potřeby (např. dyslexie, ADHD, žáci nadprůměrně nadaní,
atd.), protože se jim učitel může díky nízkému počtu dětí věnovat
individuálně

Okénko ze základní a mateřské školy
Předjarní období bývá ve školách opravdu velmi rušné. Měsíc knihy zahájili žáci školy
návštěvou knihovny ve Stodě, kde byl velmi pěkně připravený program o knihách. Cestu jsme také
využili k návštěvě odborného učiliště, kde jsme viděli přípravu palačinky a také každý mohl ohodnotit
kvalitu. Oběma institucím a jejich personálu patří velká pochvala.
5. března nás nezaskočilo ani vypínání elektrické energie. To v budově nešlo topit ani netekla
voda. Proto jsme operativně přesunuli návštěvu Techmánie, která se měla uskutečnit v dubnu. I tento
výukový den byl opravdu vydařený. Nejdříve jsme pracovali ve dvou skupinách – mladší žactvo se
dozvědělo mnohé o výživě a nové informace ověřilo i na praktických pokusech, starší měli připraven
pořad o vesmíru. Následoval film Velikáni doby ledové v 3D kině. V odpoledním bloku jsme měli
možnost procházet a objevovat expozici.
Následující ve škole i ve školce měla program dentální hygienistka, která rozšířila dětem
vědomosti, které nabyly při první návštěvě v podzimních měsících.
Příjemným dárkem pro školu je zařazení čtenářských dílen do výuky. Naši snahu podpořila
i MAS, od které máme zatím zapůjčeno 6 velmi pěkných titulů po pěti kusech. Až nečekaně děti nové
knihy přivítaly a aktivně se zapojily do úkolů připravených na pracovních listech.
16. března jsme byli připraveni na návštěvy Dne otevřených dveří, obě budovy jsme už jarně
vyzdobili a slavnostně jsme připravili i nahlédnutí do školních kronik, stará kronika byla k nahlédnutí i ve
školce. Velmi zajímavé informace, které jsou v kronikách zaznamenány, určitě povzbuzují a zavazují.
17. března proběhla matematická soutěž Matematický klokan, kdy kategorii Mrňata vyhrál
Maxík Zazvonil, Cvrčka Filip Doubek a Klokánka Kristýna Konopíková. Gratulujeme.
Dne 19. 3. mateřská škola využila možnosti navštívit s dětmi Ranč Červený Mlýn, který se
nachází na kraji obce Lisov. Na ranči nás
mile přivítala paní Nováková, která nám
ukázala koně, jejich vnitřní boxy i venkovní
š t o n t y, d o z v ě d ě l i j s m e s e s p o u s t u
zajímavých informací o koních. Také veselá
kůzlátka a husolabutě, která běhala ve
výběhu, se dětem velice líbila.
20. 3. se společně děti z obou škol
rozloučily se zimou vynášením Morany.
22. 3. mateřská škola navštívila ve
Stodě zábavné show – Karneval s Inkou
Rybářovou.
Žáci ze školy se pilně připravovali i na
tradiční Velikonoční jarmark, o jeho výsledku
budeme informovat.
Osazenstvo hradeckých škol
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