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Víte, že...
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v těchto dnech probíhá
v obci údržba veřejné zeleně?
Firma arboristy pana Hupače
prohlédla stromy v obci a
zpracovala plán údržby.
Stromy s nejvyšší naléhavostí
budou ošetřeny letos,
předpokládáme spolupráci i
příští rok.

Výroba a prodej
vánočních dekorací
Prodej ručně vyráběných
vánočních dekorací s láskou
- různé druhy a velikosti.
Každého potěší drobnost, která
nezruinuje Vaši peněženku.
Další informace, ukázky výrobků:
Dagmar Cihelková, Hradec 71
tel.725 783 188
Facebook - Dagmar Cihelková
mail: milacekd@seznam.cz
V jednoduchosti je krása.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych vám rád
poděkoval za včasné vyplnění přihlášky
ke svozu popelnic. Pokyny
k p l at b ě u ve d e m e v l e d n o vé m
zpravodaji, splatnost za 1. pololetí je do
30. 6. 2022. Upozorňuji, že poplatek za
komunální odpad se bude poukazovat
na jiný účet než stočné.
V minulém čísle HZ jsme psali o
výsadbě ovocných stromů. Podařilo se
nám zajistit 30 ks ovocných stromů,
které společně vysadíme při polní cestě
/ od „kotovické rokle“
k touškovskému lesu/ v březnu příštího
roku. Do akce se může zapojit kdokoliv z
občanů. Patron stromu uhradí částku
1 000,- Kč za strom a sadební materiál.
Obec zajistí výkop, zeminu, odborný
dozor při sadbě a následnou péči. Těší
nás zájem ze strany občanů, další se
ještě mohou přihlásit. Věříme, že každý
strom najde svého patrona. Jméno
patrona bude uvedeno
u stromu.
Stavba vodovodního přivaděče
se chýlí ke konci, začínají práce na
vodovodních přípojkách pro základní
školu, dům Šlesingerových, Liškových a
Silovských. Hned jak to bude možné,
bude připojena škola. Projekt na
II. etapu vodovodu jsme zaslali
dotčeným orgánům k vyjádření, poté
b u d e m e žá d a t o ko o rd i n o va n é
stanovisko na MěÚ ve Stodě a následně
o stavební povolení.
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém veřejném jednání zadání projektu
pro stavbu a výstavbu nové budovy MŠ.

Nová budova MŠ by měla stát na
stávajícím hřišti u ZŠ, hřiště se
přemístí za budovu školy. Vznikl by tak
ucelený školský komplet. Velkou
výhodou bude nová jídelna pro žáky
ZŠ, kteří tak nebudou muset do
jídelny přecházet přes celou obec.
Další novinkou budou
2 třídy s kapacitou po 20 dětech. Do
nové budovy by se přesunula i
ředitelna a ve stávající budově školy
by se zvětšila šatna. Základní škola už
druhým rokem zaznamenává nárůst
žáků, letos byla dokonce otevřena
nová třída. Stará budova mateřské
školy určitě najde využití např. jako
komunitní dům s knihovnou a
místností pro setkávání. Bylo by
velkou chybou tuto opravenou
krásnou budovu s rozsáhlým
pozemkem prodat. Aby se tento plán
mohl uskutečnit, musí se
zastupitelstvu obce podařit získat
dotaci. V minulém roce byla
vyhlášena dotace Ministerstvem
financí, kde podíl obce dosahoval jen
10% nákladů. Doufáme, že se
výhodnou dotaci na tuto akci podaří
získat.
Na starém tenisovém kurtu
u fotbalového hřiště bude od
prosince zpřístupněno dětské lanové
hřiště. Prvky jsou variabilní a v příštích
letech se mohou dle stavu obecní
pokladny dále rozšiřovat.
Blíží se Vánoce a já bych rád
vám a vašim blízkým popřál příjemný
a poklidný adventní čas.
Pavel Hlaváč

Obec Hradec se ZŠ a MŠ Hradec Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v neděli 28.

11. 2021 od 16:00 hodin do parku u obecního úřadu

- Prodejní jarmark a vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Hradec
- Občerstvení (klobásy, svařák)
- Vystoupení kapely 1/2 REBEL
Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme
ochranu nosu a úst a dodržování rozestupů.

Zprávy ze ZŠ
Projektové dny v mateřské škole
Během školního roku vymýšlíme i další zajímavé náměty a činnosti, které by obohatily naše běžné
školkové aktivity. Děti tak mohou prožít a tím i poznat spoustu nového. Na realizaci projektových dní vždy
spolupracujeme s odborníkem v dané oblasti.
Od září jsme v mateřské škole zrealizovali čtyři projektové dny. V září jsme zažili den s pejsky ze stodského
kynologického klubu pod vedením pana Tomíčka. V říjnu jsme si zacvičili hravou jógu s cvičitelkou Gabrielou
Nejedlou. Listopad nám přinesl hned dva zážitky – návštěvu dentální hygienistky Jany Kramlové a návštěvu
Techmánie v Plzni. Děti mají radost ze všeho nového a to nás motivuje k dalšímu plánování.
Za MŠ Simona Konopíková
Péče o své zdraví v ZŠ dne 8. 11.
Ráno jsme se rozdělili do dvou skupin, čekal nás projektový den Péče o své zdraví.
I. skupina (1. - 2. ročník) začala se zubní hygienou (zubní hygienistka paní Jana Kramlová, Dis.) Dozvěděli
jsme se spoustu užitečných informací o svém chrupu, jak máme o něj správně pečovat, povídali jsme i o výživě,
která prospívá našim zoubkům (Pohádka o chlapečkovi a holčičce). Dostali jsme speciální bonbon, který nám
obarvil zoubky. Tak nám paní hygienistka zjistila, jestli jsme si je dobře vyčistili. Nakonec jsme si zoubky
i prakticky čistili svými kartáčky.
II. skupina (3. - 5. ročník) zahájila Zdravou 5 (lektorka Veronika Kopřivová z Nadace Albert). Pod vedením
lektorky hráli žáci deskovou hru Obchod Zdravé 5, kde odpovídali na různé kvízové otázky a plnili zábavné úkoly,
za které dostávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství zdravé výživy. Také si
vyzkoušeli virtuální nákup na jedno jídlo dne.
Po velké přestávce se skupiny vyměnily. Mladší žáci se ve Škole Zdravé 5 seznámili s 5 základními
zásadami zdravého stravování. Plnili úkoly, za které dostávali "pětky". Na závěr si odnesli malé odměny. Starší
žáci pokračovali se zubní hygienistkou v péči o svůj chrup. Projektový den se vydařil. Všichni si odnesli zajímavé
informace, dovednosti i drobné dárečky.
Preventivní program „Umím se bránit“ v ZŠ

Dne 16.11. proběhl v základní škole preventivní program zaměřený na problematiku šikany a
kyberšikany. Lektor organizace ZaPS pan Zaoral upozornil děti na nebezpečí virtuálního prostoru – youtuberství
různých kvalit, zlomyslnosti a urážení na internetu (prenk) a možnost zablokovat někoho, kdo se ke mně chová
nepřátelsky. Připomněl také, že rodiče by měli vědět, co děti sledují na mobilu a s kým komunikují. V krátkých
názorných scénkách dětem ukázal nebezpečí skrytá v používání mobilu při přecházení ulice nebo při svévolné
manipulaci s nůžkami či kružítkem o přestávce. Během programu se děti naučily rozeznat rozdíl mezi smíchem a
výsměchem. Jak reagovat na výsměch, jak se zastat spolužáka. Učili se odpuštění, omluvu, respekt a vymezit
své hranice.
„Přemýšlej předem, než něco řekneš!“ byl výstup z animovaného příběhu promítaného během
přednášky. Jednalo se o velmi vydařený program cílený na prevenci ve školách i mimo ně.
Za ZŠ Anna Reháková a Alena Ben Abid

Pionýr Hradec zve všechny děti na akci

PEKELNÝ LOMÍČEK
4. 12. 2021 od 16:30 do 18:30
Venkovní areál letního tábora Lomíček.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace doporučujeme
zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů.

