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ź Pozvánka - Čerti v Lomíčku

ź Pozvánka - Rozsvícení stromku

ź Kalendář kulturních akcí

ź ZŠ a MŠ Hradec

ź Zastupitelstvo a výbory

ź Slovo místostarostky

ź Pozvánka - Žehnání kostela

ź Pozvánka - Adventní koncert

Obsah Slovo místostarostky

Blahopřejeme
ź    6. 12. Holíková Milena

ź  15. 12. Maxová Helena

ź  10. 12. Faitová Irena

ź  22. 12. Pova Vlastimil

ź  11. 12. Hlůžková Květa

ź  21. 12. Pavezová Eva

ź  letošní vánoční strom věnovala 
pan í  Marké ta  Ot tová?  Za 
nádhernou, více než 40 let starou 
jedli mockrát děkujeme.

Víte, že

Vážení spoluobčané,
 práce na opravách vnitřních 
omítek kostela se blíží ke konci, 
nyní probíhají úklidové práce. 
Interiér v novém kabátě bude 
slavnostně zpřístupněn druhou 
a d v e n t n í  n e d ě l i .  O p r a v y 
plánujeme i pro příští rok. Za 
podpory finančních prostředků 
z dotace bychom chtěli nechat 
opravit vstupní schodiště. 
 V polovině listopadu proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby vodovodu. První v pořadí 
musí v zákonné lhůtě doložit ještě 
doplňující informace, poté může 
zastupitelstvo obce schválit podpis 
s m l o u v y.  N a  H o ř i n ě  b y l a 
dokončena oprava lávky. V budově 
mateřské školy byl vyměněn starý 
dosluhující kotel. Děti v mateřské Romana Roučková

 Začíná jedno z nejkrásnějších 
období v roce, adventní a 
vánoční čas. Období, ke kterému 
by měl patřit kl id, pohoda, 
setkávání s přáteli a především 
s rodinou. Snažme se vyhnout 
předvánočnímu shonu a užít si 
toto období bez stresu. Těším se 
n a  s l a v n o s t n í  r o z s v í c e n í 
vánočního stromu spojené 
s prodejním jarmarkem. Přijďte 
se o první adventní neděli naladit 
do předvánoční pohody.

škole se mohou těšit na 2 nové 
zahradní hrací prvky. Odložená 
oprava přístupové zpevněné 
cesty na hřbitově proběhne ještě 
do konce roku. Přístup na hřbitov 
bude zajištěn po dobu stavby 
horními vraty.  

ź Pokud chcete od ledna 2023 
změni t  f rekvenci  vývozu 
popelnice, příp. změnit velikost 
p o p e l n i c e ,  n a h l a s t e  s v ů j 
požadavek na OÚ do 7. 12. 2022.

Upozornění

v neděli 27. 11. 2022 v 16:00 hod.

- občerstvení /klobásy, svařák, káva/

ZŠ a MŠ Hradec

Do vánoční pohody nás naladí 

skupina Éter.

Vykročte s námi do předvánočního shonu

příjemným setkáním.

Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ

- prodejní jarmark a vystoupení 

dětí a žáků ZŠ a MŠ Hradec

Obec Hradec a

VÁNOČNÍHO STROMU



Kalendář kulturních akcí v Hradci

 · 17. 12.  Adventní koncert v kostele sv. Jiří od 16:00 hod.
 · 20. 12.  Vánoční posezení pro seniory

Prosinec 2022

 · 11. 12.  Zájezd do Prahy - divadlo a vánoční trhy  - odjezd v 9:00 hod. od prodejny COOP

Listopad 2022

 ·   3. 12.  Peklo v Lomíčku od 17:00 do 19:00 hod.

 · 24. 12.  Vánoční bohoslužba s předáním betlémského světla

 ·   4. 12.  Žehnání nově opraveného kostela sv. Jiří od 16:00 hod.

 · 27. 11.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromku od 16:00 hod.

Zastupitelstvo obce Hradec a složení výborů a komisí

 Pavel Hlaváč – starosta     Horák Zdeněk

 SPOZ: Svozilová Václava - předseda

 Cibulková Jiřina      Klímová Michaela
 Svozilová Václava      Ing. Zazvonil Jan

Složení zastupitelstva pro volební období 2022-2026:

 Kulturní komise: Mgr. Jankovská Pavlína - předseda     

Složení výborů a komisí pro volební období 2022-2026:

 Kontrolní výbor: Horák Zdeněk - předseda, Josef Procházka, Miroslav Marko

 Bc. Romana Roučková – místostarostka   Procházka Josef

 Mgr. Jankovská Pavlína

 Finanční výbor: Cibulková Jiřina - předseda, Lenka Langeová, Jaroslav Milnařík

Pozvánka



Informace ze ZŠ a MŠ Hradec 

 Naše základní a mateřská škola je zapojena do projektu Šablony III, který nám umožňuje 
organizovat pro děti různé výlety nebo naplánovat návštěvu odborníka se zajímavým výukovým 
programem. Doprava autobusem na místo, vstupné nebo odměny lektorům jsou hrazeny z prostředků 
Šablon a pro děti jsou zcela zdarma. Proto poslední dobou můžeme nabízet dětem více výletů či 
programů.
 Tuto možnost jsme využili také při výletu do Plzně a návštěvě Muzea loutek na náměstí 
Republiky 19. 10. 2022. Projektový den jsme pojmenovali Příběh na niti a děti se při něm seznámily 
s různými druhy loutek a jejich vedením. Zjistily, z čeho se vyráběly loutky a jaké byly oblíbené v dobách 
našich babiček. Děti si s loutkami zahrály vlastní divadelní představení a na závěr programu si každý 
vytvořil vlastní loutku Červíka z korálků.

 Další projektový den, pod názvem Tvořivý technik aneb jak se staví mrakodrapy, proběhl 
22. 11. 2022 opět v mateřské škole, pod vedením lektorky Karolíny. Děti při něm poznávaly nástroje, 
které se používají při stavbě a učily se spolupracovat při práci s kostkami.  Zkoušely také napodobit 
pohybem různé stroje, které se při stavbě používají. Na interaktivní tabuli shlédly krátké video 
o různých typech mrakodrapů v různých částech světa a materiálech, které se při stavbě používají. 
Jejich dalším úkolem bylo nakreslit vlastní mrakodrap a pak jej ze speciální konstrukční stavebnice 
také postavit. Nejúspěšnější v posledních úkolech byly především starší děti, které vytvořili super 
vysoké budovy. Práce se všem zdařila. 

Příspěvek z mateřské školy

 31. 10. 2022  zavítala, pro změnu, lektorka Malé technické univerzity k nám do mateřské školy.  
Přijela  s programem Malý stavitel, kdy se děti seznamovaly s důležitostí mapy a označením budov ve 
městě formou piktogramů. Děti pracovaly ve skupinách a stavěly silnice podle plánů a pak společně 
celé město. Chybělo už jen vybudovat stavby jako je škola, kostel, pošta, hasičská a policejní stanice a 
další. Děti stavěly z Dupla a učily se své stavby tzv. provazovat. Společnými silami se nám podařilo 
město dostavět, z čehož jsme měli radost.

                                                                                                           Za MŠ Simona Konopíková

Za ZŠ napsala Alena Ben Abid

 Letošní rok nás v družině každý měsíc provází jedna pohádka. Hlavním cílem je projevit zájem 
o knížky. Pohádku si nejenom přečteme, ale plníme různé úkoly - cvičíme, kreslíme, vyrábíme, dáváme 
si hádanky...

 „Veselé zpívání“ Cílem kroužku je mít radost ze zpěvu a dobrý pocit z nově naučené písničky.

 Na základě potřeb polytechnického vzdělávání jsme spolu s IT ve škole připravili projektový den 
na téma „Tvořivý technik-Stavíme mrakodrapy“. V rámci realizace projektového dne byla využita 
stavebnice ITriangle, ze které měli žáci postavit co nejvyšší mrakodrap, který odolá zátěžové 
a zemětřesné zkoušce. Žáci si vyzkoušeli týmovou práci, seznámili se s technikou stavby a designem. 
Následně při navrhování vlastních staveb využili vlastní představivost, kreativitu a prostorové vnímání. 
V závěru sepsali podrobný návod na stavbu svého modelu tak, aby pomocí tohoto návodu byli i ostatní 
stavitelé schopni model sestavit.    

 „Vaření“ Jelikož byl o tento kroužek velký zájem, byli žáci do kroužku přijati dle pořadí 
odevzdaných přihlášek a rozděleni na dvě skupiny po osmi dětech. Každá skupina se vaření účastní 
jednou za čtrnáct dní. Děti se seznamují se základními přípravami teplé i studené kuchyně. Učí se 
zvládat jednoduché manuální úkony, např. strouhání, krájení, vážení potravin. Naším motem je „Vaření 
nás baví“.

 „Hravá angličtina“ Cílem kroužku je vytvořit si kladný vztah k cizímu jazyku. Děti se s angličtinou 
seznamují pomocí her, písniček a pohybu. Kroužek navštěvuje celkem 14 žáků 1. a 2. ročníku.

Školní družina

Za ŠD Marie Štorková, vychovatelka školní družiny

Kroužek navštěvuje celkem 13 dětí, které nyní pilně nacvičují písničky na první adventní neděli. Spolu 
s ostatními dětmi ze ZŠ zazpívají vánoční písně u rozsvěcování vánočního stromečku.

Příspěvek ze základní školy

Během konání školní družiny od října probíhají jednou týdně tyto zájmové kroužky:

 Všichni se moc těšíme na vánoční tvoření s rodiči, které proběhne 24. 11. 2022 od 15:30 hod 
v budově ZŠ.
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Pozvánka

 KS Ezop Hradec

 

"  A za dveřmi jsou Vánoce..."

                 Tomáš Bastl - trubka
účinkují: Venuše Zaoralová Dvořáková - zpěv

zve na tradiční adventní koncert

  

                 Vojtěch Novák - varhany

Vstupné dobrovolné.

 sobota 17. 12. 2022 od 16:00 hod. 
v kostele sv. Jiří v Hradci
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