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Upozorňujeme, že v době od
4. do 25. 11. nebude dostupná
služba Czechpoint.

MS Háj oznamuje konání
honu, a to dne 2. 11. 2019 ve
v o j e n s k é m l e s e a
7.12.2019 v lese za
Babylonem.


Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
o uplynulém víkendu proběhla
v kostele výstava dokumentů, které
byly uloženy v báni jižní věže
kostela. Návštěvníci měli možnost
prohlédnout si poselství, které bude
vloženo do nové báně, a svým
podpisem se k tomuto poselství
připojit. Výstava měla velký úspěch,
v neděli se zde vystřídalo přes 150
návštěvníků, proto byla
zpřístupněna ještě v pondělí a pro
školu i v úterý. Celkem kostel
navštívilo bezmála 200 lidí, a to
nejen místních, ale i z okolních obcí.
Opravy střechy věží budou do
konce října ukončeny. Koncem roku
začnou přípravy na opravách
střechy lodi, presbytáře a předsíní.
Náklady na kompletní opravu
střechy dosáhnou 1 300 000,- Kč,
z toho 600 000,- Kč přispěje
Plzeňský kraj. Jak víte, společně
s kostelem byly obci převedeny i
pozemky, a to pozemek nad
kostelem a pozemek p.č. 2390
/louka/ vedoucí od DT Lomíček
k Mičkovým. Posledně jmenovaný
pozemek je vhodný pro zástavbu
rodinnými domy, vede zde hlavní
řad kanalizace s již vysazenými
odbočkami. Prodejem těchto
pozemků získá obec finanční
prostředky na spolufinancování
oprav kostela. Firma zabývající se
opravami fasád počítá náklady na
opravu fasády kostela a v příštím

roce chceme požádat o dotaci na
opravu fasád, oken a dveří
kostela. Mě i pana starostu těší
zájem občanů o kostel. Jak se
mění jeho tvář, mění se i názory
původních odpůrců převodu
kostela do vlastnictví obce.
Věříme, že se kostel podaří
postupně opravit a bude po
několik dalších generací
dominantou obce, na kterou
budou hradečtí občané právem
pyšní.
Na obytné zóně pokračují
práce na komunikacích a retenční
nádrži, začnou práce na
zatravnění a výsadbě zeleně.
Ohledně možnosti vjezdu a
výjezdu do obytné zóny okolo
Milnaříkových proběhla další
jednání se zástupci Policie ČR a
odboru dopravy MěÚ Stod.
Vzhledem k nedostačujícím
rozhledovým poměrům při
výjezdu na komunikaci III. třídy
není možné udělit pro tuto lokalitu
výjimku, a tak jediným povoleným
vjezdem pro OZ po kolaudaci
zůstává komunikace mezi MŠ a
Čábalovými.
Podzim o sobě dává vědět
stále víc a zaměstnanci obce
začínají s úklidem spadaného listí.
Žádáme občany, aby listí spadané
na obecní pozemky z jejich
stromů, průběžně odklízeli.
Romana Roučková

Letní tábor Pionýrské skupiny Hradec - Míreč 2019
Rok utekl jako voda a my mohli opět přivítat děti v rekreačním středisku Míreč, kde jsme spolu strávili
krásných 14 dní. Celý pobyt byl plný her a odtud se již odvíjí název celotáborové hry, Hry bez hranic.
Vedoucí se vydali na tábor o den dříve, aby vše připravili na příjezd dětí. Děti přijely dvěma autobusy v
počtu 101účastníků. Nejprve jsme museli vyndat všechny věci z autobusů, poté jsem děti rozdělili do chatek
tak, aby byly se svými kamarády, popřípadě se seznámily s novými. Po ubytování následovalo rozdělení dětí
do oddílu, těch jsem tento rok měli šest. Rozdělení probíhalo na základě věku dítěte.
V prvním oddíle byly děti nejmenší a v šestém oddíle byly děti nejstarší. Společně se pak děti
s vedoucími ubytovali do chatek, poté následovalo seznámení dětí mezi sebou v oddíle a také s okolím, ve
kterém se nacházejí. Večer nás čekalo ještě poslední rozdělení, a to do oddílů na celotáborovou hru. Názvy
oddílů byly nám známé státy EU Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Řecko, Irsko. Vedoucí si
losovali jména dětí a hned je přečetli, aby děti věděly k jakému vedoucímu patří. Následně pak vedoucí
bojovali mezi sebou o barvu svého týmu na celotáborovou hru. Vedoucí ani děti tentokrát do poslední chvíle
nevěděli, pod kterou barvou se jaký stát nachází. Po rozdělení všech barev jsme dětem a vedoucím
představili jejich stát, ale nejdříve jsme i děti vyzkoušeli, jestli znají vlajky jejich států. Musíme s
překvapením říci, že všechny znaly.
Další dny jsem už plnili úkoly celotáborové hry, která se vždy odehrávala dopoledne. Když nám počasí
nepřálo, hra se dohrávala odpoledne. Celotáborvé hry byly vyrábění bivaků, příprava divadelní scénky, která
spočívala v představení státu, který jejich tým představoval. Dále probíhaly různé štafetové hry, cesta po
číslech, kdy každé číslo znamenalo písmeno, které děti získaly až na konci cesty. Také jsme hráli hru lodě,
kde každý tým soutěží proti jinému, každý s každým. Z jednoho týmu máme chytače a z druhého týmu
házeče. Házeči se snaží trefit PETlahve s vodou, které jsou ve hřišti. Děti stojí na okraji hřiště. Druhý tým se
také nachází ve vyznačeném prostoru a snaží se chytat míčky, které hází házeči, aby jim zabránil znovu s
míčkem házet. Celotáborovou hru zakončila jako každoročně cesta do neznáma, která se jde pouze po
šifrách, na konci pro každý tým byly připraveny hádanky, za které mohly děti získat bonusové body.
Odpolední program se odehrával podle počasí. Při krásném počasí se děti mohly vykoupat
v bazénu nebo ti starší mohli jít do nedalekého rybníku Labuť. Jedno odpoledne tři nejstarší oddíly vyrazily na
výlet do Blatné, kam děti spolu s vedoucími dojeli autobusem, vykoupali se ve venkovním bazénu a zpátky
do tábora šli pěšky. Nejmenší tři oddíly zůstaly v táboře a užívaly si bazénu nebo zápasů v zorbingových
koulích. Odpoledne jsem také hráli jiné hry, například safari nebo jiný den jsem uskutečnili střelecké
odpoledne, nebo si nejmladší hráli s oblíbeným padákem.
Večerní program byl pokaždé jiný a byl v režii vedoucích. První večer byla přivítací diskotéka a
následující večery jsem se mohli zasmát u hledání pokladu pomocí azimutů, nechyběl ani bobřík odvahy a
dokonce ani soutěž o nejkrásnější dívku a kluka tábora.
Na našem táboře také nesmí chybět celodenní výlet. Tentokrát jsem se vydali do krásného města
Příbram, kde jsem si prohlédli náměstí. Děti zde měly rozchod a mohly si něco na památku koupit. Poté naše
kroky směřovaly do aquaparku, kde si děti užily celé odpoledne.
Poslední večer se konal, jako každoročně, slavnostní nástup, kde se poděkovalo všem co na táboře
pomáhali, a to kuchařům, vedoucím a instruktorům u oddílu, sporťákům, hlavnímu vedoucímu, účetní a
zdravotnici. Poté se přistoupilo k vyhlášení celotáborové hry. Letos to bylo napínavé do poslední chvíle.
Musel se uskutečnit rozstřel o druhé a třetí místo mezi týmy Maďarsko a Irsko. Souboj probíhal
v přetahovaní se lanem. Pak už nás čekalo samotné vyhlášení. Všechny děti se velmi snažily a proto si
každé z nich zasloužilo odměnu v podobě plyšové hračky a dalších krásných odměn. Letošní celotáborovou
hru vyhrál tým Řecko. Následně pak Irsko, Maďarsko, Itálie, Německo, Česko. Závěrem posledního večera
byla oblíbená diskotéka.
Závěrem musíme říci, že si děti tábor moc užily a našli spoustu nových kamarádů. Pomalu se připravuje
tábor na příští rok se spoustou nových zážitků a zábavy.
Velké poděkování patří Městu Stod za finanční podporu na náš dětský tábor.
Za PS Hradec Markéta Bláhová

Okénko ze základní a mateřské školy ...
PODZIM ŤUKÁ NA DVEŘE VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE
Babí léto už asi skončilo a opravdový podzim
klepe na dveře. Mimochodem, už jste si všimli, kolik
barev může mít podzim? To nám v mateřské škole
podzimní barvy jsou inspirací nejen k výtvarným
činnostem.
Podzimní příroda se chystá k zimnímu spánku,
ale s dětmi nezahálíme a podzimní hrátky si užíváme
plnými doušky. Vycházky do lesa nám například
umožňují poznávat kolik máme druhů stromů, že je
každý jiný, plody lesa, že v lese žijí zvířátka a že jim
můžeme vytvořit hezká „obydlí“.
Také dozrávající plody podzimu, ovoce a
zelenina nám posloužila k společnému tvoření. Výrobky
jsme si vyzdobili nejen prostory školky, ale i vývěsku v obci pod nádražím. Ty skutečné, které si děti
přinesly z domova, si nakonec i ochutnaly.
Nezapomněli jsme se také přenést do pohádek, zahráli si například O řepě, O budce v poli.
I když podzimní dny už nejsou jen prohřáté sluníčkem, ale někdy i uplakané, nám to nevadí,
zpestříme si dny četbou příběhy o Kaštánkovi a Bukvičce. Ty opravdové se vydáme hledat - ale o tom až
příště…
Za MŠ Květa Martínková
Projektový den „Náš les“
Dne 18. 9. 2019 mezi nás
přišel pan lesák (Jiří H.), aby nás
seznámil se životem v našich
lesích. Na začátku se nám
představil a seznámil nás s
programem. Řekl nám o práci v
lese, vysvětlil rozdíly mezi např.
lesákem a lesníkem, brokovnicí
a kulovnicí a další zajímavosti,
týkající se lesa.
Program pokračoval promítáním obrázků zvířat z naší přírody. Povídal nám o nich různé
zajímavosti. Mohli jsme také na cokoliv zeptat. Zajímavá byla i myslivecká mluva ( slechy, běhy,
zrcátko ...). Poté jsme se už společně vydali na cestu do blízkého lesa. Cestou jsme určovali stromy a
keře, pozorovali jsme okolní přírodu.
Na rozcestí jsme si připravili ohniště a opekli buřtíky, na které jsme se už těšili. Po svačině jsme
místo uklidili a pokračovali v našem putování. Cestou jsme našli spoustu hub, sbírali jsme jen ty, které
dobře známe např. klouzky, hřiby, kozáky, bedly. Viděli jsme i krásné holubinky, muchomůrky a jiné
zajímavé houby. Ty jsme však nechali zvířátkům.
V lese bylo moc krásně, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Každý si odnášel pěkné
zážitky a hlavně hodně hub. Projektový den se vydařil a těšíme se na další shledání s panem lesákem.
Moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Beseda se spisovatelkou Marií Rivai nejen o Indonésii
Dne 24.9. měly děti ZŠ v Hradci tu čest se setkat s českou spisovatelku a cestovatelkou Marii
Rivai. Paní Rivai poutavě vyprávěla o Indonésii, která pro ní byla a je stálou inspirací při psaní knih nejen
pro děti.
Prohlédly si spoustu zajímavých předmětů, které si paní Rivai ze své druhé domoviny přivezla,
vyzkoušely si hru na domorodé hudební nástroje a obdivovaly krásné rituální masky a mnoho jiného.
Informací bylo hodně, ale všechny děti pozorně poslouchaly a své nově nabyté vědomosti zúročily
v závěru návštěvy při soutěži. Domů si odnesly nejen pěkné ceny, ale především krásný zážitek z tohoto
jedinečného dne
.
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