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Blahopřejeme
6. 12. Holíková Milena
ź 9. 12. Karafová Terezie
ź 10. 12. Faitová Irena
ź 11. 12. Hlůžková Květa
ź 22. 12. Pova Vlastimil
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Zájezd do Prahy do Divadla
Hybernia, který se měl konat
12. prosince, se nekoná.
Vstupenky je možné vrátit na
obecní úřad v Hradci. Divadlo
Hybernia nabídne dle situace
vstupenky na představení na
jaře 2021, budeme Vás
aktuálně informovat.

Víte, že...
ź

naší obec natáčeli v minulém
týdnu do pořadu Toulavá
kamera?

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto týdnu jsme obdrželi
informaci od Mikroregionu
Radbuza, že žádost o dotaci na
kompostéry pro členské obce
mikroregionu byla schválena.
Další pozitivní zprávou je, že
dotace na vodovodní přivaděč byla
shledána ze strany SFŽP
v pořádku a bylo jí přiděleno
akceptační číslo. Věříme, že
v příštím roce se bude výstavba
přivaděče realizovat.
Blíží se vánoční svátky a v této
souvislosti bych rád upozornil na
dodržování vyhlášky o nočním
klidu a regulaci hlučných činností,
která nařizuje, že každý je povinen
se o nedělích a svátcích zdržet se
činností způsobujících hluk - tj.
např. používání vrtaček, sekaček,
pil, cirkulárek ap.
Na místě za řekou určeném
k odkládáním větví byl několikrát
složen stavební a jiný odpad. Z
toho důvodu tam byla
nainstalována zábrana proti
vjezdu. I nadále tam bude možné
odkládat větve ke štěpkování, a to
buď přehozením přes zábranu
nebo je možné po telefonické
domluvě si na OÚ zapůjčit klíč.
Kontejnery na zahradní odpad
budou po obci rozmístěny do
6. prosince.

Letošní advent bude pro nás
všechny jiný. Omezení spojená
s pandemií koronaviru zasahují
do osobního i pracovního života
každého z nás. Právě v této
nelehké době je důležité si
zachovat veselou mysl a náladu.
V obci je naplánováno několik
adventních akcí, jejich konání
budou ovlivněna vládními
nařízeními, která musíme
dodržovat. V naší obci bylo
tradicí zahájit adventní čas
společným rozsvícením
vánočního stromečku, které bylo
spojeno s jarmarkem,
vystoupením dětí, živou hudbou
a přátelským setkáním v parku
u obecního úřadu. I letos bude
u obecního úřadu rozsvícen
o první adventní neděli v 16:30
hod stromeček. Ve stejný čas
bude nasvícen náš nádherně
opravený kostel sv. Jiří. Budu rád,
když letošní zahájení adventního
času pojmete formou procházky
po obci. Až budete v nedělní
podvečer procházet kolem
obecního úřadu, obdržíte malý
dárek.
Přeji všem krásný a poklidný
adventní čas.
Pavel Hlaváč

Informace z MŠ Hradec
Podzim nám přináší spoustu zážitků v podobě barev, chutí a vůní.
Tuto „podzimní krásu“ jsme pozorovali na vycházkách všude kolem nás.
Obdivovali jsme barevné listí, červené šípky a spadané kaštany, které
jsme pak využili při pracovních a výtvarných činnostech.
K podzimní zábavě také patří pouštění draka. Tvořili jsme draky
nejen papírové…
Děti bojovaly s drakem Koroňákem – seznamovaly se s tím, jak se starat
o své zdraví, jak si správně mýt ruce a proč je důležité nosit roušku.
Nakonec jsme nad Koroňákem zvítězili.
Za MŠ
Květa Martínková

Informace ze ZŠ Hradec
Měsíc listopad našel dveře do naší školy bohužel zavřené. Zákeřný virus, který se opět začal šířit
mezi lidmi, se nevyhnul ani pedagogickému sboru na ZŠ Hradec. Od 12. října většina učitelek
onemocněla a paní ředitelka musela vyhlásit na 13. října ředitelské volno, protože děti neměl kdo učit.
O den později byly uzavřeny všechny základní školy v zemi, protože situace se šířením Covidu 19 se
začala rychle zhoršovat. Vzdělávání se začalo stěhovat na internet…
Na ZŠ Hradec byl ale klid až do podzimních prázdnin, protože učitelky včetně paní ředitelky byly
v pracovní neschopnosti či karanténě. 13. 11. 2020 jsme stihli zapůjčit některým žákům školní tablety pro
distanční výuku. Škola částečně ožívá až teď v průběhu listopadu, ale zdaleka ještě neběží výuka naplno.
Žáci dostávají zadání úkolů elektronickou formou a po jejich splnění je mohou doručit do školy osobně
nebo je ofotit a zaslat svým vyučujícím. Starší ročníky jsou vyučovány také přes počítače a mohou se tak
se svou paní učitelkou vidět a slyšet. Je to takové náhradní řešení, které je poměrně náročné jak pro žáky
tak také pro učitele. Tento způsob vyžaduje nejen určité technické vybavení a dovednosti, ale zejména
soustředěnou pozornost ze strany žáků, což nebývá v prostředí domova zrovna jednoduché.
Všichni se už těšíme na 18. 11., kdy se budeme moci opět začít učit běžným způsobem a potkávat
se v naší školičce. Věřím, že se většina z vás i přes zpřísněné hygienické podmínky do školy těší.
Irena Řezníčková

Volné pracovní místo s nástupem od 1. 1. 2021
Pracovní pozice: Vychovatel/ka ve školní družině (odpolední družina)
Nástup možný od 1. 1. 2021
Platové zařazení: 8.-9. platová třída
Úvazek: 0,71 (po dohodě možné zvýšení úvazku)
Současně je možné vyučovat 2 h prvouky týdně – úvazek 0,09
Zájemci o pracovní pozici mohou zasílat životopis email: hradeczs@volny.cz
nebo volejte na 737 000 717 (p. Alena Ben Abid)

Kolovečský triumf
8. 8. 2020 jsme se již po čtvrté zúčastnili v barvách Hradce Kolovečského trojboje. Jedná se
o turnaj osmi pětičlenných týmů v disciplínách: tahání lanem, pití piva na čas a hod sudem. Kromě již
známé stálice turnaje, týmu Hasiči Hradec, ve složení Zdeněk Horák ml., František Jaroš ml., Zdeněk
Škorvánek, Tomáš Chromý a Jiří Hájek, jsme na žádost pořadatelů sestavili i tým druhý, Myslivna Hradec.
Ve složení Václav Osifčin, Lukáš Osifčin, Josef Ticháček, Tomáš Fořt a Michal Horák.
Prví disciplínou je tahání lana, troufnu si říct, že je to naše největší a jediná slabina. Podle
očekávání výsledky našich dvou týmů na laně nebyly nic moc. Myslivna se umístila čtvrtá, Hasiči pátí.
Následující disciplína je pití piva na čas, tuto disciplínu jsme pravidelně pilovali a trénovali v Myslivecké
hospůdce (Myslivně). Hasiči se umístili na místě druhém o pouhých 0,9 sec. za týmem Hasičů Lštění,
bohužel Myslivna byla penalizovaná o 60 sec, a proto se umístila až na osmém místě. Při zběžném
počítání umístění jsme zjistily, že když v další disciplíně hodu sudem porazíme domácí tým Echt Kolofant,
tak tým Hasičů Hradec turnaj vyhraje. Oba naše týmy tuto disciplínu naprosto ovládly bezkonkurenčními
výkony. Hasiči v součtu naházeli 49,07 m a Myslivna 45,41 m. Za zmínku stojí, že dosavadní turnajový
rekord v hodu sudem, který byl 10,2 metru, překonali hned čtyři Hradečtí borci. Nejlepší výkon dne a nový
rekord stanovil Michal Horák, který hodil 11,6 m i přes první neplatný pokus. Toto nebyl jediný excelentní
výkon Hradeckých toho dne - Václav Osifčin vypil pivo za pouhých 4,3 sec, což byl nejlepší výkon
letošního turnaje. Dost se přiblížil rekordu turnaje, který je 3,97 sec. Po celkovém sečtení bodů, přišel čas
na oslavy, naše týmy Hasiči Hradec a Myslivna Hradec se umístily na prvním a čtvrtém místě.
Chceme poděkovat všem, co nám do Kolovče přijeli fandit. Poděkování také patří starostovi
Pavlovi Hlaváčovi a místostarostce Romaně Roučkové za sponzoring startovného. Už se těšíme na příští
rok, kdy věříme v obhajobu titulu a získání medailí pro oba Hradecké týmy.
Za tým Hasiči Hradec Jiří Hájek

