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NA SKOK DO ŠKOLY

Noc bez maminky - školní družina
Základní škola
a mateřská škola
Hradec nad Svitavou

V letošním roce jsme noc bez maminky naplánovali na
5. 6. 2015, tentokrát ve stylu "Piráti z Hradce". Celé
odpoledne děti vyráběly pirátské čepice, vlajky, hledaly
podle mapy úkoly a postupně stavěly svou pirátskou loď
tak, aby je ke konci své plavby navedla až k pokladu, který
byl pečlivě schován. Tradičně nechyběl ani lampionový
průvod a večerní diskotéka.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, zejména Mgr. Miroslavě Turinské, Martě Ondráčkové za organizační
pomoc, Ing. Pavlu Dokoupilovi za skvělé nápady (zvláště vodního brouzdaliště), panu školníkovi Ladislavu Vojtovi za
technickou pomoc, panu Richardu Dlábkovi za zvládnutou roli piráta, paní Elišce Strakové, Janě Němcové a Evě
Dlábkové, které ve večerních hodinách upekly pizzu, paní Odehnalové za čerstvé rohlíky a firmě Štěpánek za
špekáčky.
Za školní družinu Bc. Lenka Dokoupilová a Hana Novotná

Školka na školním výletě...
Obora – Žleby...není pouhou záchrannou stanicí, ale také mini ZOO s ukázkou dravců, sov a dalších zvířat.
Cílem našeho výletu bylo, abychom v dětech podpořili cítění a kladný vztah k přírodě, to je součástí našeho
dlouhodobého projektu.
Při procházce areálem obory jsme shlédli daňky, muflony, divočáky, čápy, volavky a další lesní a vodní zvířata. Nejvíce
nás upoutal „bílý jelen“. Nikdo z nás ho dříve neviděl. Na světě je totiž pouhých 400 kusů bílých jelenů. Dětem se velice
líbila i ukázka dravců. Sokolník jim představil jednotlivé druhy ptáků, pověděl jim zajímavosti z jejich života ve volné
přírodě a ukázal, jak loví potravu. Každé dítě si mohlo vzít na ruku káně a
vyfotit se s ním.
Součástí programu bylo seznámení s lukostřelbou. Děti se dozvěděly, k
čemu se používala dříve a zda se používá i dnes. S dopomocí si mohly
vyzkoušet střelbu na cíl. Čekala je i malá odměna.
Na závěr se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o činnosti záchranné
stanice, pracovníci jim ukázali mláďátka, o která se starají. Vysvětlili
dětem, jak se chovat v přírodě, když najdou opuštěné mládě. Děti
odjížděly se spoustou nových dojmů
a zážitků.
KOLEKTIV MŠ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Molišová Sofie, Trnková Monika, Horák Adam, Chmelko Henrich
Úmrtí:
Hubínová Květuše, Zemánek Josef
Výročí:
Pernicová Anna, Soudek Miroslav, Otava Aleš, Dvořáčková Marie,
Čelková Olga, Marková Marie,
Kopecká Helena, Telínová Marie, Havelka Zdeněk, Fedrzelová Květoslava,
Stodola Miloslav,
Těšínská Božena, Dymáček Zdeněk, Tast Antonín, Gažák Štefan, Mlateček
Ladislav, Stodolová Marta,
Buřvalová Anežka

NOVĚ - INZERCE A JEJÍ CENA
1/4 strany ve zpravodaji 300,- Kč
1/2 strany ve zpravodaji 600,- Kč
na webových stránkách po dobu 2 měsíců - 1000,- Kč
květen - červen 2015
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Z OBCE
Vážení spoluobčané,
obec Hradec nad Svitavou Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v
obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Prosíme, aby se registrovali i Ti občané, kteří se již v minulosti registrovali.
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
- plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
- plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
- uzavírkách místních komunikací?
- termínech mimořádných svozů odpadu?
- termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
- konání kulturních a společenských akcí?
- mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na OÚ

Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/HNS
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/HNS%0D Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později
upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?

SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHRADECmezeraCISLOPOPISNE pro registraci chaty je
potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu: 461 548 156
Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Příklady SMS zpráv
Zprávy z úřadu:
IK HNS Veřejné zasedání obce Hradec nad Svitavou se koná 14. 7. 2015 od 17. 15 v zasedací místnosti OÚ, program na
úřední desce a na webu obce.
IK HNS Z důvodu poruchy vodovodního řadu nepoteče dnes voda v celé obci, na opravě se intenzivně pracuje. Velice se
omlouváme za případné komplikace.
Poznámka: IK = InfoKanál

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat,
využijte prosím SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 461 548 156
4
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Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové
podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 461 548 156 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na:
info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce. Další informace získáte
rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.hradecnadsvitavou.cz

Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete se službou
spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy,
starosta Kamil Pavliš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulář k přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Hradec nad Svitavou.
Mobilní
číslo

+ 420 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jméno
Příjmení
Adresa
Podpis

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS nejpozdějí do 14 dní, pro rychlejší registraci můžete využít registrační SMS,
nebo online formulář na webu obce.
Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce,
Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto účely.
Databáze nebude poskytována třetím stranám!

Rozpis LSPP stomatologie srpen a září 2015
1.8.2015
2.8.2015
8.-9.8.2015
15.-16.8.2015
22.-23.8.2015
29.-30.8.2015
5.-6.9.2015
12.-13.9.2015
19.-20.9.2015
26.-27.9.2015
28.9.2015

MUDr. Hřebabetzká Alena
MUDr. Kadlecová Anna
MUDr. Kincová Milena
MUDr. Koukola Michal
MUDr. Komárková Barbora
MUDr. Kučera Josef
MUDr. Letfusová Marie
MUDr. Librová Anežka
MUDr. Morávková Táňa
MUDr. Páral Jiří
MUDr. Pospíšil Jiří

Staré Město 134
Mor. Třebová, ZŠ Palackého 35
Hradec nad Svitavou 549
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Hraniční 2118/9
Jevíčko, Palackého 20
Moravská Třebová, Komens. 1417
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Pavlovova 5
Svitavy, Dimitrovova 799/4

461 312 501
461 312 643
461 548 230
461 532 970
734 113 860
775 216 543
774 326 241
461 312 484
776 117 026
461 533 987
461 532 970
květen - červen 2015
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JINÉ INFORMACE
Pohádkový les
Ačkoliv Mezinárodní den dětí slavíme 1.6., v Hradci nad Svitavou měly děti svůj velký den 13.6. Jako každý rok, tak i
letos jsme pro ně uspořádali velmi oblíbený Pohádkový les, tentokrát na téma Kouzla a čáry. Pohádková brána se podle
harmonogramu měla otevřít ve 13:00 hod., ale vzhledem k velké návštěvnosti a plno malých nedočkavců jsme děti
začali do lesa pouštět o trochu dříve. Na cestu dostaly malý perníček, který jim napověděl, kdo je bude v lese čekat.
Na trase bylo umístěno celkem 10 stanovišť, kde děti plnily zadané úkoly. U Sněhurky ustlaly postýlky, u Pipi Dlouhé
Punčochy pletly copánky, u vodníků se chytaly rybičky, u Popelky zase třídily čočku a hrách, u Malé čarodějnice
barvily kytičky a osazovaly zahrádku, u Lesních skřítků musely zapojit své svaly a přelézt úsek na zavěšených lanech, u
myslivců střílely ze vzduchovky a luku…
Za splněné úkoly děti dostaly odměnu a razítko do zakoupeného Pohádkového pasu a po návratu do cíle balíček dobrot,
krásnou medaili a překvapení. Pohádkový pas byl slosovatelný. Vylosováním byl vyhlášen nový král Pohádkového
lesa, který se jmenuje Míša a je z Bystrého u Poličky. Jeho maminka zároveň přislíbila, že příští rok s králem Míšou
určitě přijede předat korunovační klenoty dalšímu králi.
V areálu Žabky byl pro děti připraven skákací hrad, dětské tetování, aquazorbing, pirátská loď s oblíbeným pirátem
Ríšou i kánoe, nad hlavami se nám proletělo letadlo, tanečnice ZUMBY nás rozproudily a za chvíli jsme už sledovali
ukázku malých hasičů. Ta největší odměna podařeného horkého dne byla nejen pro děti, ale i pro některé rodiče pěna,
kterou si mohli užívat všichni tak dlouho, dokud hasičům nedošla voda.
Podle bezprostředních ohlasů návštěvníků a i třeba komentářů na hradeckém facebooku jsme skutečně moc rádi, že se
akce povedla, počasí nám přálo, nálada všech byla perfektní.
Velké poděkování patří především níže uvedeným sponzorům:
Obec Hradec nad Svitavou, SYLAN s.r.o., FIBERTEX, a.s., HEŘMAN BINDER, PAVEL ŽIŽKA, SVITAP J.H.J.
s.r.o., Partners Financial Services, a.s., ERA Poštovní spořitelna, RAVENSBURGER, ZDENĚK PYTEL – ŽABKA,
KAREL DOBIÁŠ, KAREL NEČAS, Svaz důchodců Hradec nad Svitavou, Dobrovolní hasiči Hradec nad Svitavou,
Myslivci Hradec nad Svitavou, MICHAL PAVLIŠ – TRUHLÁŘSTVÍ, RICHARD DLÁBEK, MICHAELA
BEDNÁŘOVÁ, MARIE POHANKOVÁ, JANA KRIŠTOFOVÁ, ZDENĚK ODEHNAL, ZDENĚK VAŘEJKA, JÁN
GIRGA, PETRA RŮŽIČKOVÁ, STANISLAVA VANĚČKOVÁ, JAN A RŮŽENA ŠVRČINOVI, WINGS CLUB
Svitavy, Školní jídelna.
Dále moc děkujeme všem dobrovolníkům, malým i velkým, kteří přiložili ruce k dílu a pomohli při přípravě letošního
Pohádkového lesa.
Za Kulturní komisi, Veronika Vařejková.
Více foto na www.hradecnadsvitavou a facebooku www.facebook.com/hradecnadsvitavou
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TJ HRADEC NAD SVITAVOU
Ohlédnutí za minulou sezónou muži a žáci, přípravka a stará garda.
Okresní přebor muži 2014-2015: Po mnoha letech skončil náš celek na pomyslné bedně okresního přeboru a celkové
třetí místo lze i s ohledem na historii klubu hodnotit jako skvělý výsledek. Škoda jen promarněné šance na ještě lepší
výsledek, který fanoušci očekávali po úspěšné podzimní části. Čísla hovoří za vše: podzim skóre z 14-ti zápasů 25:12 a
počet získaných bodů 32, jaro skóre ze 12-ti zápasů 19:25 a 16 získaných bodů. Jedním z důvodů jarní menší úspěšnosti
byl počet obdržených branek, který pramenil z horší kvality naší obranné hry. Do jarní části soutěže nezasáhli dva hráči
podzimní základní sestavy, kteří byli pro naši defenzívu klíčoví. I soupeři se na utkání s naším týmem více soustředili,
nedocházelo k podcenění a my jsme často nedokázali tíhu favorita zápasu unést. Závěr soutěže ovlivnil i úzký kádr
našeho týmu, kdy za zraněné hráče zaskakovali dorostenci či hráči s dlouhou herní pauzou. Přesto je třetí místo velký
úspěch a před sezónou by tento výsledek většina fanoušků brala. Za konečný výsledek tak musíme celému týmu a
realizačnímu kolektivu poděkovat. Do nové sezóny vyhlásil trenér J. Stejskal útok na první pozici okresního přeboru za
podmínky, že hráči zlepší tréninkovou morálku a tým se doplní o dva až tři kvalitní hráče. Bez splnění těchto
předpokladů lze v nadcházející sezóně očekávat spíše boj o záchranu v okresním přeboru.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre Body PK (Prav)

1.

Horní Újezd

26 18 3 5 65: 31

57

( 18)

2.
3.

Opatovec
Hradec n. S.

26 14 9 3 53: 28
26 15 3 8 44: 37

51
48

( 12)
( 9)

4.

Bystré

26 14 4 8 64: 48

46

( 7)

5.

Rohozná

26 11 7 8 75: 56

40

( 1)

6.

Janov

26 11 5 10 51: 44

38

( -1)

7.

Linhartice

26 11 4 11 63: 51

37

( -2)

8.

Křenov

26 10 4 12 46: 41

34

( -5)

9.

Jevíčko

26

9 7 10 49: 49

34

( -5)

10.

Jaroměřice

26

8 6 12 51: 67

30

( -9)

11.

Dolní Újezd B

26

8 4 14 47: 60

28

(-11)

12.

Litomyšl B

26

6 8 12 39: 66

26

(-13)

13.

Mladějov

26

8 0 18 48: 76

24

(-15)

14.

Třebařov

26

5 4 17 36: 77

19

(-20)

Žáci: hráli soutěž 7+1 pod trenérským vedením M. Zouhara a L. Vrány a v uplynulé sezóně obsadili pátou pozici.
Skvělou zprávou bylo, že na utkáních neměli trenéři nouzi o dostatek hráčů a leckteré kluby nám počet malých
fotbalistů mohou jen závidět. Této příznivé situace chceme využít a do následujícího období jsme přihlásili mimo již
tradiční soutěž žáků 7+1 a tým do kategorie smíšených přípravek tj. hráčů do 10let. Organizačně zajistit obě kategorie
nebude snadný úkol, proto přivítáme pomoc každého zájemce, který rozšíří tým našich trenérů.

Tabulka Okresního přeboru žáků 7+1 skupina A
Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1.

M. Trnávka

10 7 1 2 34: 20

22

( 7)

2.

Jaroměřice

10 6 2 2 35: 17

20

( 5)

3.

Březová n. S.

10 5 1 4 40: 31

16

( 1)

4.

Jevíčko

10 4 0 6 24: 37

12

( -3)

5.

Hradec n. S.

10 3 0 7 26: 34

9

( -6)

6.

Opatov

10 3 0 7 23: 43

9

( -6)

Mladší přípravka: Po celý školní rok fungovala naše fotbalová přípravka a jsme potěšeni, že si ji oblíbilo dostatek
malých kluků a holek. Poslední trénink před prázdninovou pauzou proběhl jako olympiáda všestrannosti a soutěžící se
mohli mezi sebou poměřit v těchto disciplínách: kliky, dřepy, sklapovačky, sprint, hlavičky, hody na koš, střely na
bránu, driblink. Děti jsme rozdělili do dvou kategorií a v té mladší byla nejlepší Terezka Poláková, druhý byl Filip
květen - červen 2015
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Houser a na třetím místě se umístil Matyáš Orlich. Kategorii starších dětí vyhrála Nela Lopaurová a nejen ona, ale i
ostatní dostali za svoji snahu a bojovnost sladkou odměnu a diplom. Po prázdninách začínáme 11. 9. 2015 od 17:30 v
tělocvičně naší ZŠ. Mladší přípravka se bude orientovat na děti ve věku 5-7 let a zábavnou formou bude učit základy
fotbalu a radosti z pohybu.

Stará garda: Přestávka mezi jarní podzimní sezonou obvykle bývá bohatá na turnaje starých gard. Jednoho z nich se
zúčastnili i naši bývalí fotbalisté v Čisté 27.6.2015. V konkurenci devíti týmů skončili na pátém místě, kdy
lepšímu výsledku zabránil malý počet hráčů na střídání. Nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen P. Dobiáš a
nejlepším hráčem týmu L. Andrlík.

Zadní řada zleva: Z. Wolf, M. Zedník, L. Andrlík, A. Marek, P. Schejbal
Přední řada zleva: J. Hlouš, P. Dobiáš, M. Bednařík, M. Veselý.
FOTBALU ZDAR, TOMU NAŠEMU HRADECKÉMU ZVLÁŠŤ.
Milan Veselý
Pozor změna:
Hradecký zpravodaj: Povoleno Ministerstvem kultury CR, reg. č ıślo: MK CR E 14325. Neproš lo redakč nı́ a jazykovou ú pravou.
Př ıśpě vky zasıĺejte do 25. dne kaž dé ho sů dé ho mě sıće na e-mail: z.odehnal@seznam.cz; veronikavykydalova@seznam.cz
tisk: Svitavská tiská rna s.r.o.
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