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Víte, že...


od roku 2020 bude povinné
čipování psů? Každý pes, který
se k veterináři dostaví na
očkování proti vzteklině, bude
muset být očipovaný, jinak ho
lékař nebude moci naočkovat.
Čip velikosti rýžového zrna je
umístěn v aplikační jehle, ta se
bodne psovi pod kůži a čip se
z jehly vytlačí do podkožního
prostoru, kde setrvá po celý
život psa. Čip lze přečíst
pomocí čtečky, kterou dnes
disponuje téměř každý
veterinární lékař či útulek.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Mikroregion Radbuza slaví letos
20 výročí svého založení. Vznikl
v březnu roku 1999 z důvodu
společného postupu při řešení
otázek vznikajících v daných obcích
mikroregionu. Jedná se o území
venkovského charakteru o rozloze
470 m2 s několika menšími městy,
ve kterých žije téměř 34 tisíc
obyvatel. Tvoří svazek 25
členských obcí.
První akcí oslav byl
reprezentační ples, který se konal
23. 3. 2019 v Holýšově. Přítomné
přivítal předseda Mikroregionu
Radbuza Bc. Martin Sobotka.
Společně s manažerkou Ing.
Andreou Kubernátovou poděkovali
zakladatelům Jaroslavu Sýkorovi,
bývalému starostovi Dobřan,
Jaroslavě Mathesové, bývalé
starostce Chotěšova a Lubomírovi
Jungbauerovi, bývalému starostovi
Stoda. K tanci a poslechu hrála
skupina Simply Cover band. Další
akcí u příležitosti oslav bude
hudební produkce a sportovní
odpoledne ve Stodě dne 22.6.2019.

Naši obec bude reprezentovat
základní a mateřská škola. Oslavy
budou ukončeny dne 7. 9. 2019
neckyádou z Chotěšova do
Dobřan. Každá členská obec
Mikroregionu Radbuza by měla
sestavit posádku. Najde se někdo,
kdo bude chtít reprezentovat
Hradec? Mohou se hlásit složky i
jednotlivci, informace podáme na
obecním úřadě.
V uplynulých dnech probíhaly
p r o ř e z á v k y n á l e t ů
u Touškovského potoka. Po
dohodě s Povodím bude
v letošním roce upravena část
koryta potoka. Obec vysadí
k potoku nové stromy, které
k vesnickému potoku druhově
patří. Prořezávky náletů a úprava
terénu proběhla také v zahradě
nad kostelem. Naše obec se
zapojila do projektu "Ošetření
stromů v členských obcích
Mikroregionu Radbuza". Vítězná
firma PROFI TREEE WORK
provede ošetření do konce roku
2019.
Pavel Hlaváč

Očkování psů
Očkování psů - MVDr. Vlčáková
neděle 21. 4. 2019 v 9:00 hod před OÚ Hradec
vzteklina - 150,- Kč
kombinovaná vakcína - 400,- Kč

Mobilní svoz odpadu

v sobotu 20. 4. 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
- dřevo
- odpady z domácností
(hračky, odpady ze sklepů či půd)
- Stavební materiály - kusové - NE SYPKÉ!
(cihly, izolace, zbytky trubek)
- Staré oblečení, obuv

- Sklo (skleněné nádobí, porcelán)
- keramika (umyvadla, WC, dlaždičky)
- papír (kartony, noviny)
- kovy (kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, ...)
- polystyrén
- obaly bez nebezpečných látek
(prázdné kanystry, obaly od malířských barev,...)

DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Sádrokarton
- Materiál obsahující AZBEST
- Hasicí přístroje
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)
- Tlakové nádoby
- Pneumatiky

DO MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ
- Jiné motorové a mazací oleje (pouze v uzavřených nádobách - jinak nebudou převzaty)
- Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky (pouze v uzavřených nádobách)
- Ředidla, rozpouštědla - Jen v uzavřených nádobách
- Obaly znečištěné nebezpečnými látkami (prázdné plechovky od barev, laků, čistidel)
- Filtrační materiály (znečištěné hadry a sorbenty, olejové filtry - uložit do pytlů)
- Olověné akumulátory ( z automobilů)
- Zářivky a výbojky, Nikl-Kadmiové akumulátory, monočlánky - zpětný odběr
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
- Léky(odevzdat do lékárny)
- Sádrokarton
- Materiál obsahující AZBEST
- Hasicí přístroje
(trubky, krytiny, jiné stavební materiály)
- Tlakové nádoby

Pozvánka

Okénko ze základní a mateřské školy ...
Environmentální výchova a vzdělávání na naší škole
Environmentální výchova a vzdělávání je na naší škole zařazena do všech vyučujících
předmětů a ve školní družině probíhá celoroční projekt „Příroda kolem nás“. Kromě toho připravujeme
pro žáky akce, které jsou zaměřené na environmentální vzdělávání.
V měsíci únoru jsme pro 4. a 5. ročníky připravili na hodinu přírodovědy projektové vyučování na
téma „Světlo“ a začátkem března jsme navštívili Obecní úřad v Hradci.
Projektové vyučování se lišilo od toho „klasického“ hlavně v tom, že žáci neseděli v lavicích a
neposlouchali výklad učitele, ale aktivně se na výuce podíleli. Ptali se na to, co je o světle zajímá a
sdělovali si vzájemně své názory a poznatky. A tak jsme si povídali o Slunci, jestli mohou žít rostliny a
živočichové bez světla a jak by nám bylo potmě. Řešili jsme, co by se stalo, kdyby uhodil blesk do
letadla, do vody, nebo do auta a jak funguje laser. Povídali jsme si o výrobě elektrické energie i o tom,
proč svítí žárovka. Ale nezapomněli jsme si říci o nebezpečí, které nám hrozí při manipulaci
s elektrickými spotřebiči, při bouřce a jak se máme chránit před úpalem a úžehem. Hodina nám rychle
uběhla a už se těšíme na další projektové vyučování na téma „Bobr evropský“.
Začátkem března jsme navštívili obecní úřad
v Hradci. Byli jsme zvědaví, jak to u pana starosty
vypadá a měli jsme připravené otázky z historie
Hradce i ze současné činnosti obecního úřadu. No a
samozřejmě jsme nezapomněli poděkovat za novou
družinu, tělocvičnu a záchody. Od pana starosty jsme
se dozvěděli, že budeme mít ve škole nové lavice a
druhou novou tabuli. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavého z historie školy a Hradce, víme už, jak se
obec stará o zatoulané pejsky i kudy vede cyklostezka.
Na mapě Hradce jsme si mohli vyhledat, kde bydlíme.
S panem starostou i paní místostarostkou jsme si
prohlíželi staré fotky Hradce. Ale nejkrásnější byla
kronika Hradce, kterou nám ukázal pan starosta. To jsme koukali, jak nádherně je psaná rukou a
inkoustem a jaké krásné obrázky jsou v ní namalované. Našli jsme si v ní i údaje o naší škole. Na
památku jsme od pana starosty dostali pohlednici Hradce s historickými fotografiemi. Děkujeme panu
starostovi, že si na nás udělal čas, řekl nám tolik zajímavého z historie Hradce, povídal si s námi,
odpovídal na naše otázky a ukázal nám kroniku Hradce.
Žáci ZŠ
Hudební program v MŠ
V pondělí 4. 3. 2019 navštívil mateřskou školu p. Luboš Hrdlička
z agentury LH se svým hudebním vystoupením, při kterém jsme si
společně zazpívali známé písničky pro děti. Tento hodinový program
byl plný hudby, tance, nechyběl ani didaktický výklad o tom, jak se
vyrábí kytara. Celé vystoupení zakončil p. Hrdlička čarováním, při
kterém využil kouzelnické hůlky Harry Pottera, děti byly obdarovány
sladkou odměnou.

Poděkování
Prodejna COOP v Hradci děkuje za velkou pomoc paní Daně
Heřmanové, paní Ivaně Říhové a paní Anně Maškové.
Díky jejich pomoci jsme zvládli zajistit chod naší prodejny v těžkých
chvílích, které jsme v uplynulých týdnech zažili.
Děkuji.
Vedoucí prodejny
Věra Javorská

Pozvánky

3/2019

