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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Vánoce se kvapem blíží a my za
 8. obecní bál
sebou máme několik velice
 Knihovna
pěkných adventních akcí. První
 Kurz masáží dětí a kojenců
bylo rozsvěcování vánočního
stromku spojené s vánočním
 Kolofantí - Muzikál
jarmarkem a vystoupením dětí ze
 Pozvánky
základní a mateřské školy. Výrobky
na vánočním jarmarku jsou rok od
roku krásnější a nápaditější.
Blahopřejeme
Společně s dětmi jsme si zazpívali
vánoční koledy, k dobré pohodě
 22. 12. Pova Vlastimil
hrálo duo My dva ze Střelic
/ z důvodu nemoci nehrála skupina

7. 1. Hofmanová Anna
Lenka band/. Druhou adventní akcí
 12. 1. Štáhlová Štěpánka
byl koncert pořádaný KS Ezop.
Vystoupil smíšený pěvecký sbor
 19. 1. Hůrka Václav
MELODICA, který přispěl
 20. 1. Kovářová Marie
k příjemné předvánoční atmosféře.
Na dobrovolném vstupném se
Upozornění
vybralo 5 130,- Kč, které KS EZOP

Stočné na rok 2019 je možné věnovalo obci na budoucí opravy
uhradit až v roce 2019. Jeho výši kostela. Tímto za finanční dar
s e d o z v í t e v l e d n o v é m děkujeme. Třetí akcí byl koncert
dětí a žáků ZŠ a MŠ Hradec
Hradeckém zpravodaji.
v kostele sv. Jiří. Děti z MŠ a žáci ze
ZŠ si připravili krásné vystoupení
plné koled, vánočních písní a
básniček.
Vystoupení se jim
Vánoční bohoslužba
opravdu povedlo a odměnou jim byl
s předáním
dlouhý potlesk.
Betlémského světla
S koncem roku probíhaly
na Štědrý den
přípravy rozpočtu na rok 2019 a
24. 12. 2018 od 16:00 hod. příprava inventur. Zastupitelstvo


Slovo starosty

v kostele sv. Jiří v Hradci

obce na svém jednání dne 19. 12.
schválí stočné pro rok 2019. Na
čistírnu odpadních vod jsou
napojeny až na výjimku všechny
obydlené domy. Upozorňujeme
všechny spoluobčany na
dodržování kanalizačního řádu, a
to hlavně na zákaz vhazování
vlhčených ubrousků a vlhčeného
toaletního papíru. Přestože na
obalu bývá uvedeno, že je možné
je vhodit do WC, ve vodě se
nerozpustí a ucpávají čerpadla na
ČOV. Nákladné opravy zvyšují
cenu stočného.
Každý rok se mezi svátky
setkáváme s nepořádkem okolo
kontejnerů na tříděný odpad.
Nezapomínejte krabice před
vhozením do kontejneru rozřezat
a PET lahve sešlápnout.
Rozřezaného a sešlapaného
odpadu se vejde do kontejnerů
několikanásobně více a nebude
se hromadit okolo kontejnerů.
Dovolte mi, abych Vám popřál
jménem celého zastupitelstva
obce krásné, veselé a požehnané
svátky plné lásky, domácí pohody
a splněných přání. Do nového
roku Vám přeji všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních i pracovních úspěchů.
Pavel Hlaváč

Dočasná změna hodin pro veřejnost na poště Hradec







27.12. 2018
28.12. 2018
31.12. 2018
2.1. 2019
3.1. 2019
4.1. 2019

- zavřeno
- zavřeno
- zavřeno
- 13:00 - 16:00
- 8:00 - 11:00
- 13:00 - 16:00

Knihovna
Milí čtenáři, vážení občané,
přeji vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost, osobní pohodu a
pod stromeček pěknou knihu.
Otevírací doba:
20.12.2018 - zavřeno
27.12.2018 - zavřeno
www.knihovna.hradec.cz

P. Podlipská

Poděkování za finanční dar pro ZŠ Hradec
Jménem zřizovatele ZŠ a MŠ Hradec bych rád poděkoval níže uvedeným dárcům za finanční dar na
nákup nové tabule do 1. třídy.










Hermann W. Ammon, Dolní Kamenice
UW Bohemia s.r.o. Hradec
Alena Ben Abid, Holýšov
Petr Gust, Staňkov
Anna Procházková a volejbalisti, Hradec
Aktiv - CZ s.r.o. Hradec
Štěpánka Snášelová, Hradec
Petr Bauer, Hradec
Romana Roučková, Hradec

Tabule s příslušenstvím v celkové ceně 31 000,- Kč bude instalována tento týden.
Pavel Hlaváč

Kurz masáží dětí a kojenců
Ve středu 9., 16., a 23. ledna 2019 v 9:30 hodin
DC Ovečka, Školní 72, Holýšov
Účinky masáže:
 prohloubení vazby mezi dítětem a rodiči
 porozumění neverbální komunikace
 relaxace – zklidnění a spolupráce
 odolnost vůči nemocem a škodlivým vlivům
 odstranění poporodního traumatu
 léčení dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, …
 zlepšení astmatu, alergií a ekzémů
Kurz je 3týdenní ( 3x 1,5h) a je určen pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 3 let. Cena 950,- Kč.
Přihlášky na e-mail: kojulina@email.cz
Na setkání s Vámi se těší
Bc. Naděžda Hodačová, Dis.
Laktační poradkyně
Lektorka dětských a kojeneckých masáží

Divadelní spolek Kolofantí - Muzikál

Zbývá příběh náš
Začátek příběhu vypadá, jako by byl vystřižený ze slavné Shakespearovy hry - dvě
znepřátelené rodiny, jejichž potomci se mají rádi. Ale nenechme se zmást, tady veškerá podobnost
končí. Jedná se o muzikál a propletenec lidských vztahů se odvíjí docela jiným směrem.
Láďa miluje Gábinu, ale ta si svými city není zdaleka tak jistá, přestože už zkouší svatební
šaty. Zato Jarda ví určitě, že bez Gábiny nemůže žít. Náhle se ale objeví Zuzana, kterou je nutno
zachránit. Tchýně začíná tušit, že spory jejího manžela s otcem nevěsty sahají do hluboké minulosti.
Všechno to jistí prohnaný advokát. Uprostřed babího léta roku 1997 vyplouvají na povrch temné
skutky vyvolané chamtivostí a záští.
Postupně se odkrývají charaktery postav. Záporného hrdinu odhalíme hned, ale jak se budou
odvíjet životy ostatních aktérů, můžeme jen hádat. Přenesou se přes lži, podvody, vydírání a najdou
sílu vyrovnat se s osudem?
Děj muzikálu Martina Volfa, s písněmi skupiny Znouzectnost, je plný nečekaných zvratů.
Mimo jiné nás zavede do kanceláře rodinné firmy, nemocnice či léčebny.

Pozvánka
Obec Hradec a Klub seniorů zvou všechny hradecké seniory na

Vánoční posezení do hospůdky „Ve mlýně”
v úterý 18.12. 2018 od 14:00 hod.

PF 2019

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce přeje
redakce HZ
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