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Víte, že...


jsme na naši obecní kroniku
natolik pyšní, že jsme ji přihlásili
do soutěže O nejlepší kroniku
Plzeňského kraje?
Paní kronikářce Věře Kaiserové
patří velký dík za to, s jakým
citem a pečlivostí naši kroniku
vede.

Upozornění


Dne 14. 12. 2019 se uskuteční
zájezd na muzikál GALILEO
do Prahy. Odjezd je od
prodejny COOP v Hradci
ve 13:00 hod.

Slovo předsedkyně SPOZ
Vážení spoluobčané,
dostala jsem příležitost shrnout
dosavadní činnost Sboru pro
občanské záležitosti v Hradci
(S P OZ). S P OZ má v Hradci
dlouholetou tradici a od jeho založení
se v něm vystřídala celá řada
hradeckých občanů. Cílem sboru je
zejména se podílet na významných
meznících lidského života a přispívat
k reprezentaci naší obce.
Mezi priority SPOZ tradičně patří
práce se starší generací. Hlavní
činností sboru je zasílání blahopřání
k významným životním jubileím a
osobní návštěvy nejstarších občanů
Hradce. Oslavence vždy potěší
nejen blahopřání, ale zahrání
písničky v pořadu „Blahopřejeme
písničkou“ na rádiu Český rozhlas
Plzeň. Prosincoví jubilanti si přání a
svoji písničku poslechnou 1.12.2019
od 17 do 18 hodin.
Jubilantům ve věku 70, 75, 80 a
dalšího každého roku předáváme
dárkový balíček a dámám také
květinu. Mnozí z nich bývají velmi
dojati a vyjadřují své potěšení
z toho, že na ně spoluobčané
nezapomínají.
SPOZ přispívá svou činností při
organizaci oslav stříbrných, zlatých a
diamantových svateb. V letošním
roce nám bylo ctí účastnit se
znovuobnovení svatebního slibu
manželů Silovských, kteří v dubnu
oslavili 50 let společného života.
Nezapomínáme také na nejmenší
občany. Podílíme se na přípravě
uvítání nově narozených občánků
naší obce. SPOZ se také zapojuje do

příprav dalších společenských a
kulturních akcí Hradce jako je např.
Den Matek, rozsvicování
vánočního stromku a vánočního
setkání seniorů v Hospůdce ve
Mlejně. Velmi si ceníme spolupráce
s Mateřskou a Základní školou v
Hradci, které obohacují jednotlivé
akce vystoupením dětí.
Náplň sboru pro občanské
záležitosti se neustále rozšiřuje.
S vánočním blahopřáním a
drobným dárkem se v letošním roce
také chystáme navštívit bývalé
občany Hradce, kteří žijí
v domovech důchodců nejen ve
Stodě, ale také v Černovicích a
Kdyni. Doufáme, že je svou
návštěvou potěšíme.
V současné době je ustanoven
pětičlenný sbor. Od roku 2018 je
předsedkyní sboru Bc. Monika
Součková, která funkci převzala od
Ing. Václava Hájka, který spolu s
Danuší Heřmanovou, Irenou
Kudličkovou a Mgr. Pavlínou
Jankovskou i nadále tvoří nedílnou
součást tohoto sboru. Kronikářkou
SPOZ je p. Danuše Heřmanová.
Kroniky sboru jsou uloženy na
Obecním úřadu v Hradci, kde si je
zájemci, po vzájemné dohodě,
mohou prohlédnout.
SPOZ se snaží přinášet radost
a spokojenější život do naší obce a
my budeme v této krásné hradecké
tradici pokračovat i v příštím roce.
Krásné a klidné prožití
předvánočního času za SPOZ
přeje
Monika Součková

Pozvánky

Kalendář kulturních akcí
PROSINEC
· 1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku před OÚ
· 7. 12. Mikulášská nadílka v KD
· 14. 12. 23. adventní koncert v kostele sv. Jiří
· 14. 12. Divadlo Hybernia s prohlídkou Prahy
· 18. 12. Vánoční posezení seniorů.
· 21. 12. Zálušský smíšený sbor v kostele sv. Jiří
· 24. 12. Vánoční bohoslužba s předáním betlémského světla

Okénko ze základní a mateřské školy ...
V mateřské škole byl měsíc říjen ve znamení létajících draků. Nejdřív jsme si je vyrobili, vyzdobili
jimi naši školku a pak i vyzkoušeli jak to lítá drakům, které si děti mohly přinést z domova. Nezapomněli
jsme ale ani na draky z pohádky, ve kterých si děti měly možnost zahrát. Jak už to v pohádkách bývá,
vše dobře dopadlo, Honza zlou saň přemohl, dostal princeznu za ženu a k tomu půl království.
Druhý listopadový týden jsme děti seznámili s tradicí sv. Martina, a i když na svém bílém koni
nepřijel, počasí nasvědčuje tomu, že se již hlásí zima a blíží se Vánoce.
Na ty se již také připravujeme – vyrábíme vánoční dárečky, přání a nacvičujeme koledy. Ty
společně se žáky základní školy zazpíváme u vánočního stromku 1. 12. Také proběhne tradiční
vánoční jarmark - děkujeme za podporu ze strany rodičů, kteří svými výrobky na tuto akci přispějí.
27. 11. navštíví divadelní společnost Letadlo, tentokrát se svou pohádkou
O ježečkovi a myšce. Divadlo se bude konat v kulturním domě v Hradci od 10.30 hod., společně i se
žáky a pedagogy základní školy zveme veřejnost na toto představení.
Za MŠ Květa Martínková
Naši Podzimníčci
V říjnu jsme ve škole uspořádali výstavku Podzimníčků. Žáci měli za úkol společně s rodiči nebo
samostatně vytvořit z přírodního materiálu podzimní skřítky - Podzimníčky.
Je až neuvěřitelné, jak krásní skřítkové se v naší škole sešli! Tvořilo se z dýní, šišek, plodů, špalíků,
sena, kukuřice, listů atd.
Na chodbě školy nám Podzimníčci zpříjemňovali krásné podzimní dny. Děti obdivovaly výrobky
svých kamarádů a samozřejmě byly pyšní i na své skřítky. Podzimníčci měli velký úspěch a my všichni
děkujeme rodičům, kteří se podíleli na této kráse. Těšíme se na příští spolupráci.
.
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