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Cena stočného pro rok 2021
bude zveřejněna v lednovém
HZ.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém týdnu se uskutečnilo
veřejné jednání zastupitelstva
obce, na kterém se schvaloval
rozpočet obce pro rok 2021.
V důsledku pandemie se už
v letošním roce značně snížily
příjmy obce a v příštím roce tomu
nebude jinak. Přesto v rozpočtu
počítáme s investicemi a opravami,
jako je například nové oplocení
v mateřské školce, oplocení areálu
hřiště, rekonstrukce lávky za
školou a jiné. Pokud obdržíme
dotaci, budeme pokračovat
v opravě fasády lodi kostela sv. Jiří.
Velkou investiční akcí v příštím
roce bude výstavba vodovodního
přivaděče Holýšov - Hradec.
Současně se také připravuje
projektová dokumentace na akci
"Hradec - veřejný vodovod - II.
etapa“ a na vodovodní přípojky.
Je zimní období, a proto prosím
s p o l u o b č a n y, a b y v p ř í p a d ě
sněhové nadílky neparkovali svá
vozidla na místních komunikacích
a přilehlých pozemcích. Je obtížné
kolem takto zaparkovaných aut
projíždět se sypačem a není možné
hrnout sníh ke straně. Dále
upozorňuji spoluobčany, aby
tříděný odpad odkládali pouze do
příslušných kontejnerů a ne okolo.
Kartony je nutno do kontejneru
ukládat už rozřezané. Blíží se

vánoční svátky, bude větší
množství odpadu a určitě by
nebylo pěkné, kdyby byl odpad
poházený kolem kontejnerů.
Určitě jste si všimli změn
v parku u budovy OU. Ježíšek už
v předstihu nadělil našim
nejmenším nové hrací prvky. Do
budoucna počítáme s jejich
rozšířením. Nezapomnělo se ani
na jednotku sboru dobrovolných
hasičů. V závěru letošního roku
dostali naši hasiči nový dopravní
automobil. Současná situace
bohužel nedovoluje auto naší
jednotce slavnostně předat, ale
věřím, že v příštím roce se
příležitost najde.
Letošní rok se díky
celosvětové pandemii Covid-19
zapíše do dějin smutně. I v naší
obci se tato pandemie projevila
omezeními ve společenském a
kulturním životě. V předvánočním
čase jsme byli zvyklí se sejít na
Mikulášské besídce, vánočním
setkání seniorů, adventních
koncertech, u rozsvícení
vánočního stromku, při vánoční
bohoslužbě a společném slavení
posledního dne v roce. Musíme si
říci, že začátek příštího roku
bohužel nebude lepší.
Neuskuteční se 10. obecní bál
obcí Hradec, Lisov a Střelice.

Tuto hojně navštěvovanou kulturní akci chceme uskutečnit v průběhu roku, až to dovolí epidemiologická
situace. Nebude tomu jinak ani u výročních schůzí spolků a tradičních bálů. Otázkou je, jestli se nám podaří
uskutečnit masopust, který probíhá venku a je naplánován na 6.února 2021. Za sebe pevně věřím, že se
situace zlepší na jaře příštího roku a život, nejen v naší obci, bude zase tak pěkný a pestrý jako před pandemií.
Stalo už se tradicí, že si spoluobčané na Štědrý den přicházeli pro Betlémské světlo. Tuto tradici
nechceme ani v letošním roce porušit a občané si mohou pro Betlémské světlo přijít do kostela sv. Jiří 24.12.
od 15:00 do 16:30 hodin. Při této příležitosti si budou moci zájemci po 40 letech prohlédnout velký betlém.
Také budou mít příležitost v kostele rozjímat či pronést tichou motlitbu. Samozřejmě budeme dbát všech
vládních epidemiologických opatření.
Se závěrem roku bych rád poděkoval jménem svým i jménem paní místostarostky všem zastupitelům za
odvedenou práci. Velké poděkování si zaslouží i zaměstnanci obce, jejichž pracovitost je vidět v obci na
každém kroku. Za odvedenou práci děkuji také zaměstnancům základní a mateřské školy.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku přeji štěstí a hlavně pevné zdraví.
Pavel Hlaváč

Informace ze ZŠ Hradec
Slovo ředitelky na závěr roku 2020
Vážení rodiče, ráda bych se ohlédla za vskutku neobvyklým rokem, který se chýlí ke konci. Mnozí
z vás si určitě řeknou: „Konečně!“ Patřím mezi ně. Byl to nebývale zvláštní rok, který nejednomu z nás
přinesl nemalé starosti. Ať v podobě zajištění příjmu a rodiny, nebo přesedlání na nového koníčka
v podobě role učitele či vychovatele svých ratolestí. Nikdo z nás nebyl připraven na novinky typu
distanční výuky. Nutno podotknout, že naprostá většina rodičů se v nové roli učitele osvědčila velice
dobře. Přijměte moji pochvalu! Velmi dobře vím, že to nebyla lehká role a v mnoha domácnostech bylo
určitě občas „dusno“.
Lidové rčení praví: „Všechno špatné je k něčemu dobré.“ Během posledních deseti měsíců jsem
si ho v hlavě přeříkávala téměř pravidelně, hlavně proto, abych neupadla v depresi ze situací, které
nastávaly. Nejhorší období nastalo v polovině října, kdy během 3 dnů onemocněli všichni zaměstnanci
základní školy na Covid-19. Každý den jsem doufala, že všichni kolegové tuto zákeřnou nemoc ustojí.
Poslední z nemocných se vrátila až po 2 měsících. Jsem neskutečně ráda, že jsme opět všichni zpět.
Kdo si tuto nemoc prodělal, velmi lehce pochopí ty, kteří z ní mají strach a obavy, co kdyby se to vrátilo a
bylo hůře. Ukázalo se, že právě zaměstnanci škol patří do první linie. A proto chápu kolegyně, které již
nechtějí riskovat svůj život a raději zvolí odchod do důchodu. Tímto bych chtěla velice poděkovat za
práci paní Ing. Daně Hájkové, která byla vynikající vychovatelkou a výbornou kolegyní. Byla pro mě
velkou oporou v době, kdy jsem na hradecké škole začínala. Též paní uklízečka J. Kočová patřila mezi
zaměstnance, bez kterých by se provoz školy neobešel. Vždy prováděla práci uklízečky precizně a
mohla jsem se na ni ve všem spolehnout. Oběma přeji klidné období, kdy se konečně budou moci
věnovat svým vnoučatům a koníčkům.
Čeká nás nový rok 2021. Jak ho začneme? Máme radostnou zprávu pro rodiče, kteří si přáli
zavést ve škole ranní družinu. Nová kolegyně, která nastupuje od ledna místo paní Hájkové, bude
otevírat ranní družinu od 6:00 hodin. Pevně doufám, že tento krok povede rodiče budoucích prvňáčků k
zapsání svých dětí právě do naší školičky. Každý žák navíc znamená více peněz na pomůcky do výuky.
Již letos máme o 6 dětí více než v minulých letech a díky tomu můžeme školu vybavit moderními
pomůckami do hodin angličtiny, matematiky, vlastivědy, prvouky, přírodovědy ale i tělesné výchovy.
Můžeme nakoupit nové knihy do žákovské knihovny, která nebyla doposud ve škole zřízena. Též
dětičky v mateřské školce se mohou těšit z nových pomůcek na pohybové hry, dopravní výchovu a
dětské knihy. Mám z toho opravdu radost a doufám, že tento trend bude dále růst. Doufám, že v příštím
roce budeme moci vybavit školní družinu novým nábytkem. Díky přírůstku dětí nám začíná být školní
družina poněkud malá a je třeba účelně využít každý centimetr prostoru, který máme k dispozici.
Závěrem bych chtěla popřát všem rodičům, dětem, kolegům a občanům Hradce krásné vánoční
svátky a klidný nový rok plný radosti, lásky a zdraví.
Mgr. Alena Ben Abid
Prosinec v základní škole
Čertí škola
Letos je vše jinak! Čerti, tak jak je známe, nás nemohli navštívit. A tak si žáci II. třídy zorganizovali
čertí den sami. A velmi se jim to podařilo.
Projektový den Zima v lese
Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se konečně uskutečnil několikrát odložený projektový den Zima v lese.
Celý den doprovázel žáky 3. -5. ročníku odborník z praxe pan Jiří Hájek.

Informace z MŠ Hradec
Adventní čas je spojený s radostným očekáváním Vánoc…
Stejně tomu tak bylo i v naší mateřské školce. S dětmi jsme se věnovali vánočním tradicím:
postupně rozsvěcovali svíčky na adventním věnci, rozkrajovali jablíčka, každý den plnili úkoly na
adventním kalendáři. Navštívil nás Mikuláš a čert s nadílkou, kterým jsme za odměnu zazpívali, zatančili
a přednesli básničky. Děkujeme p. Cygánkovi za sponzorský dar a vánoční ozdoby.
Vyrobené Mikuláše, čerty a anděly jsme vystavili v
prostorách školky, psali jsme dopis Ježíškovi, zdobili jsme
perníčky (děkujeme za pomoc p. Žákové), udělali si
„vánoční hostinu“ s ochutnávkou cukroví, které si děti
přinesly z domova. Koncem týdne pak přiletěl do školky
Ježíšek se svojí nadílkou…
Po celý adventní čas jsme užívali vánoční atmosféru vždyť Vánoce jsou nejkrásnější čas v roce s možností
udělat radost druhým. Vyráběli jsme vánoční přání a
dárečky pro rodiče, nezapomněli jsme ani na zvířátka.
Všichni zaměstnanci a děti MŠ přejí Vám všem, aby se
adventní čas nesl v duchu vánočního klidu a pohody,
abyste Vánoce strávili co nejpříjemněji a v novém roce
hodně zdraví.
Vánoční prázdniny v MŠ jsou od 23. 12. 2020 do 3. 1.
2021.
Za MŠ Květa Martínková

Kompostéry pro občany členských obcí Mikroregionu Radbuza
Mikroregion Radbuza v roce 2016 úspěšně zrealizoval projekt
finančně podpořený Operačním programem Životního prostředí na
pořízení 540 ks tisíci litrových kompostérů a dvou štěpkovačů pro
občany ze svého území. Tehdy byl projekt zaměřen na podporu
převážně menších členských obcí a zájem o kompostéry byl
překvapivě vysoký. Z tohoto důvodu se zástupci členských obcí
mikroregionu rozhodli, že se pokusí získat poslední možné finanční
prostředky ze stejného operačního projektu a zrealizují pokračování
projektu, do kterého se zapojí malé i velké členské obce. V polovině
tohoto roku jsme podali žádost o dotaci na realizaci projektu s názvem
„Kompostéry pro vybrané obce Mikroregionu Radbuza“, do kterého se
přihlásily členské obce Dobřany, Zbůch, Holýšov, Hradec, Merklín,
Chlumčany a Zemětice. Dotaci ve výši 2.259.614 Kč jsme na realizaci projektu získali, a tak se občané
zapojených obcí mohou v polovině příštího roku těšit na rozdělení kompostérů o objemu 600 litrů a 1100
litrů v celkovém počtu 646 ks. Více informací k realizaci projektu se budete postupně dozvídat na našich
webových a facebookových stránkách.
Ing. Andrea Kubernátová
Manažerka Mikroregionu Radbuza

Knihovna
Přeji svým čtenářům, ale i Všem občanům Hradce,
příjemné svátky a šťastný nový rok 2021!
Knihovna v Hradci je z důvodu vládního nařízení do odvolání zavřena.
www.knihovna.hradec.cz

P. Podlipská

Termíny svozu komunálního odpadu v Hradci v roce 2021

PF 2021

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

