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Blahopřejeme
5. 3. Otta František
 8. 3. Jarolímová Jana
 9. 3. Remingerová Helena
 21. 3. Benischová Jaroslava
 24. 3. Türková Hana
 28. 3. Milnařík Jaroslav



- Blahopřejeme písničkou můžete
poslouchat na Českém rozhlase
Plzeň 7. 3. 2020 mezi 17 a 18 hod.

Víte, že...


dne 18.4.2020 bude MVDr.
Vlčáková očkovat psy proti
vzteklině? Od 15 hod před
budou obecního úřadu.

Upozornění
splatnost poplatku za psa je
do konce března. Platbu ve
výši 100,- Kč/ psa/rok je možné
z a s l a t n a ú č e t č .
6825361/0100, VS = č.p.

stočné se hradí na účet
č. 115-1013790237/0100

V týdnu od 2.3. do 6.3.
nebude na OÚ dostupná
služba Czechpoint, vidimace
a legalizace /ověřování listin a
podpisů/


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce budou
pokračovat práce na kostele. Firma
pana Pilíka bude pokračovat
v opravě střechy lodě a presbytáře.
Paní místostarostka podala na
krajském úřadě žádosti o dotace. Na
odboru památkové péče jsme
požádali o dotaci na výměnu okenic a
opravu dveří a na odboru
regionálního rozvoje o dotaci na
opravu fasády věží a presbytáře.
Stavba lešení je ekonomicky
náročná a pokud se spojí oprava
fasády a okenic, budou ušetřeny
finanční prostředky.
Leden je každoročně
nejhektičtějším obdobím v roce, a to
zejména díky ročním uzávěrkám,
inventurám, dotacím, ročním
výkazům ap. Bohužel jsem byl od
3. ledna až do poloviny února
v pracovní neschopnosti s vážným
onemocněním oka. Byl jsem ohrožen
ztrátou zraku, naštěstí se tak nestalo
a já věřím, že se můj zrak ještě
zlepší. Proč to všechno píšu?

Protože na nemocničním lůžku si
člověk uvědomí, že zdraví je to
nejcennější, co máme. Díky tomu
vám pak přijdou ostatní starosti
malicherné a leckdy zbytečné.
Naučme se radovat z
každodenních maličkostí, které
užíváme ve zdraví. Naučme se
nestresovat a brát na lehkou váhu
banality a špatné nálady druhých.
Strach o můj zrak mě natolik posílil,
že i udání na vrt v MŠ beru
s nadhledem. Pokud by se vrt
neudělal, musela by se mateřská
škola zavřít. Kdo měl malé děti, ví,
jak těžké je zajistit pro ně hlídání na
delší dobu. Lidé, kteří tento
"anonym" odeslali na několik
úřadů, musí být velice nešťastní a
já je hluboce lituji.
Rád bych poděkoval
místostarostce obce za zvládnutí
celé situace. Vzhledem k termínům
a množství práce v lednu, chodila
do práce i o víkendu.
Pavel Hlaváč

Okénko z mateřské školy ...
Charita: Piškoty pro pejsky
V prosinci jsme se rozhodli, že pomůžeme opuštěným pejskům
z plzeňského útulku a zapojili se společně se ZŠ a MŠ Stod do sbírky
piškotů. Vybrali jsme kolem 50 balíčků, které jsme poslali do vybraného
útulku. Všem moc děkujeme a věříme, že jsme pejskům alespoň trošku
udělali hezčí Vánoce!
Projektové vyučování: 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové
V únoru si připomínáme 200 let od narození jedné
z nejvýznamnějších českých spisovatelek paní Boženy Němcové.
V rámci literární výchovy jsme
si se žáky povídali o naší
spisovatelce Boženě
Němcové. Četli jsme ukázky
z jejích knih. Žáci IV. ročníku
vypracovali projekt, při němž
zjistili spoustu zajímavostí z
jejího života. Uspořádali jsme i
malou výstavku knih paní
Boženy Němcové.
Žáci a paní učitelky ZŠ a MŠ
Hradec

Dopis pana Netrha z kostelce
V průběhu prosince a ledna navštívil Hradec p. Netrh z Kostelce a zaslal nám e-mailem dopisy.
Jeho slova chvály si nemůžeme nechat pro sebe, proto jeho psaní /se svolením autora/ zveřejňujeme.
Dne 10.1.2020
Vážený pane starosto, dobrý den, nejen Vám, ale i celé obci Hradec u Stoda!
Hektická doba vánoční již pominula a já jsem se rozhodl, že Vám napíši pár řádek.
V předvánočním prosincovém shonu (2019), jsem se vracel od rodičů ze Stoda do svého bydliště v
obci Kostelec u Stříbra, okres Tachov. Rád se vracím domů, tzv.,,zadem", přes obce Hradec u Stoda,
Lisov, Honezovice atd... a sleduji, co se kde buduje nového a hezkého ve prospěch všech občanů
v obcích. Nehledám problémy, ale snažím se pochytit něco hezkého, co by se hodilo pro náš kostelecký
region. Tentokrát mě napadlo, že pozdravím své přátele v Mateřské škole v Hradci. Stačil jeden rychlý
telefonát (p.Bc. Martínková Květa) a přestože mateřinka měla velmi nabitý pracovní program, bylo mi
umožněno, abych do areálu hradecké mateřinky vstoupil. Již při prvním pohledu na budovu MŠ zvenčí,
mne upoutala krásná vánoční výzdoba a okamžitě na mě zapůsobila rodinným dojmem. Bylo mi dovoleno
prohlédnout si i vnitřní prostory mateřinky-třídu, prostory kde si děti hrají, šatnu, koupelnu, technické
zázemí atd..., všude byla krásná výzdoba, a velmi čisto, čisťounko, všude kde jsem prošel. Samozřejmě
jsem vycítil, že tato mateřinka je vedena hodnými srdíčky všech zaměstnanců v MŠ.
Bylo mi ctí, vidět tento překrásný objekt plný spokojených dětí a věřím,že hlavně rodiče dětí a vaši
obecní zastupitelé jsou náležitě pyšní na to,že tato mateřinka v Hradci je a bezvadně funguje-což je super
!!!! (s hořkou nostalgií se ohlédnu za zavřenými mateřskými školami v Honezovicích a Touškově Vsi).
A obec Hradec má i další vesnický unikát a to je i Základní škola (pokud bude někdy v této škole
Den otevřených dveří, rád se přijedu podívat). Je opravdu obdivuhodné, že tyto školská zařízení takto
bezvadně na vaší vesnici fungují. Máte být na co pyšní a občané jsou určitě velmi spokojeni. Je také
poznat, že se Hradec rozvíjí i nadále - bytové zóny, chodníky, kanalizace.
Do roku 2020 přeji Vám, obecním zastupitelům a všem zaměstnancům, kteří pracují pro krásnou
obec Hradec u Stoda jen to nejlepší a spoustu krásných dnů.
S pozdravem, Netrh
Ladislav st.,Kostelec u Stříbra,okres Tachov
28.1.2020
Dobrý den, pane starosto a paní místostarostko.
Dovoluji si Vás oslovit tímto děkovným dopisem.
Dne 24. 01. 2020, jsem měl možnost prohlédnout si i vaši Základní školu v Hradci u Stoda, po
dohodě s paní ředitelkou Mgr. Alenou Ben Abid a laskavým svolením obce Hradec. Do Hradce jsem přijel
o hodinu dříve - projel jsem si starší bytovou zónu nad kulturním domem, no a samozřejmě i novou zónu
za mateřinkou. Určitě jsou místní lidé s bydlením ve vaší obci spokojeni. Je vidět,že se Hradec rozvijí do
krásy a budou mu přibývat hlavně mladí obyvatelé (kde jsou mladí lidé - tam jsou děti) a proto je suprové,
že máte mateřinku a školu v jedné obci - rodiče musí být maximálně spokojeni a to je krásné. Všichni
víme, že okolí Hradce (Stod, Holýšov), ale i Kostelecké průmyslové zóny (Ostrov u Stříbra) poskytují
dostatek a hlavně výběr pracovních příležitostí pro mladé lidi. A nejen to - osobně si myslím,že přijde brzo
čas, kdy naše obce budou blíže spolupracovat - např. propojení cyklostezkami, dopravní obslužnost a
další služby pro občany. U nás je třeba Golfové hřiště - Alfrédov (soukromý areál,ale je otevřen široké
veřejnosti), vy zase máte krásné a vyhlášené koupání v lomu.
Na prohlídku školy jsem se domluvil s p. ředitelkou na 10hodinu, ale ještě předtím jsem si okoukl
školičku zvenku - přilehlé prostory ke škole a také velmi hezké hřiště pro děti (umělá tráva). Samozřejmě i
výzdobu oken, venkovní vývěsní tabuli - vše velmi hezké. Pohovořil jsem i s panem kotelníkem, který mi
vysvětlil, jak se škola vytápí. Přesně v 10 hodin mě ve vchodu přivítala p. ředitelka Mgr. Alena Ben Abid.
Přiznám se, měl jsem z tohoto setkání malinko obavy - jestli nenaruším výuku, jestli bude mít vůbec čas
atd. Ale moje obavy se ihned rozplynuly, protože paní ředitelka mi začala s velkým nadšením povídat a
vysvětlovat jak vlastně celá školička funguje. Postupně, krok za krokem, jsme si tuto krásnou školu
společně prohlíželi - veškeré zázemí, vybavení, sociální zařízení,nástěnky,výzdobu v celé budově všude bylo opět velmi čisťounko, teplo a vše upraveno - jako ve vaší mateřince, kde jsem byl v prosinci
2019. S velkým zájmem jsem si prohlédl také tělocvičnu uvnitř budovy - bezvadné!! Při chůzi po schodech
do druhého poschodí jsem si všiml číslic napsaných na jednotlivých schodech - i takto se lze učit počítat krásná pomůcka pro žáky (ptal jsem se p. ředitelky). I tento detail mění školu na rodinnou školičku se vším
krásným.
... pokračování na další strraně

Dopis pana Netrha z kostelce ... pokračování
A na závěr přišlo to nejhezčí....... v což jsem vůbec nedoufal......... Paní ředitelka mi navrhla, že
se podíváme na chviličku přímo na výuku dětí ve třídách a prohlédnu si vybavení tříd. Opět jsem viděl
jen to nejhezčí - v první navštívené třídě jsem se pozdravil s dětmi i paní učitelkou a dál probíhala výuka.
Třída byla krásně vybavena. P. ředitelka mi potichu vysvětlila některé detaily z výuky a poté jsme se
přesunuli potichounku do další třídy k menším žáčkům. V další třídě opět následovalo rychlé
pozdravení a výuka probíhala dál. Osmělil jsem se a ptám se p. ředitelky ,,Prosím, mohli bychom si
sednou dozadu do školní lavice, alespoň na chviličku?'' Bylo mi vyhověno a s p. ředitelkou jsme usedli
do lavice. A věřte mi,"že velká slzička z mého oka ukápla". A opět mi bylo potichounku vysvětlováno vše,
co k této třídě patří, včetně výuky-krásné. Při odchodu jsem školní lavici, kde jsme seděli - "rukou
pohladil na rozloučenou".
Dovoluji si napsat svůj postřeh - při vstupu do tříd jsem si všiml, že děti jsou spokojené a je to určitě
osobností učitelek a ředitelky, jak k celkové výuce přistupují, protože to vždy ovlivňuje celkové klima ve
třídě. Samozřejmě jsem si velmi bedlivě všímal všech nástěnek - na jedné z nich byly dva obrázky
malované od dětí - na jednom obrázku byl namalován portrét paní učitelky,na druhém p. ředitelky.
Musím říci, že velmi zdařilé !!! I toto svědčí o tom, že na škole se děti cítí velmi dobře a příjemně. Je to
školička s rodinným přístupem, což je bezvadné a krásné.
Maličko jsem pohovořil i s některými p. učitelkami na této ZŠ. Je bezvadné, že zde pracuje tento
tým pod vedením p. ředitelky, vše na mě působilo velmi dobře. To vše platí i o vaší mateřince v Hradci.
Při vzájemném rozhovoru je "cítit", že tato parta chce ve vzdělávání dětí a rozvoji ZŠ a MŠ, dojít co
nejdál. Bylo mi ctí, vidět tato vaše školská zařízení, která jsou takto velmi pěkně vedena a zastupitelé v
Hradci, že utvářejí vhodné podmínky pro tuto činnost.
Děkuji-Netrh Ladislav st. Kostelec u Stříbra
P.S.: Hradci u Stoda přeji vše krásné....

Masopust 2020
Fašank, masopust, končiny, ostatky. Divoké, tancem a popěvky
protkané karnevalové období, zakončí pochovávání basy a příchod popeleční
středy 26. února. Pak až do Velikonoc nastane, dle křesťanské tradice,
40 denní období půstu.
Průvod masek prošel naší obcí letos už popáté. Veselé maškary se
vydaly v sobotu 22.února již tradičně z Lomíčku od stavení ke stavení. Koňský
povoz s muzikou vedl průvod celou vsí. Na mnoha místech bylo pro maškary
přichystané skvělé pohoštění – od
tradičních masopustních koblížků
a chlebíčků také řízky, bramboráky
i tlačenka. A těch štamprliček
něčeho ostřejšího…
Celá sláva končila na sále KD
nad ránem. Pionýrská skupina
Hradec má s jeho pořádáním už
několikaleté zkušenosti a tak nebyla překvapením účast
odhadem 90 masek.
Děkujeme všem spoluobčanům za vřelé přijetí,
pohoštění a za příspěvky do pokladniček našich maškar.

Pozvánky

Reklama

2/2020

