HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

březen - duben 2020

č. 2/2020

vychází dne 7. 5. 2020

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Koronavirus: COVID -19

UPOZORNĚNÍ!

Každý z vás určitě sleduje aktuální dění kolem
epidemie COVID – 19. Nemá smysl zde psát o
aktuálních nařízeních vlády, protože ty se mění
ze dne na den, někdy z hodiny na hodinu a jsou
Vám většinou známé z různých zdrojů médií.
Obec vůči šíření nemoci přijala některá opatření.
Po vyhlášení nouzového stavu vlády nařídila
uzavřít základní školu. O uzavření mateřské
školy rozhodl zřizovatel po domluvě s ředitelkou
ZŠ a MŠ, když počet dětí klesl pod 5. Na obci
jsme omezili úřední hodiny pro veřejnost na
dva dny v týdnu a jen na tři hodiny dopoledne v
pondělí a na tři hodiny odpoledne ve středu.

I v době pandemie se mezi námi objevuje lidský
hyenismus. V obci se objevili pochybní prodejci
s energiemi, které jsme spolu s policií z obce
slušně vyprovodili. Proto vyzývám zvláště
starší spoluobčany: za žádných okolností
nevpouštějte cizí nebo neznámé lidi do domu.
Nesjednávejte si žádné osobní schůzky s
prodejci. Vždy je slušně odmítněte a poraďte se
se svými rodinnými příslušníky nebo nám o radu
zavolejte na obecní úřad.

Prvotní roušky pro občany jsme obdrželi od
hejtmana Pardubického kraje, pana Martina
Netolického. Přednostně je dostali občané
na DPS a občané nad 70 let. Po výzvě
dobrovolníkům a švadlenkám, kteří doma šijí
roušky a chtěli pomoci hradeckým občanům, se
nám na obci sešlo na tři stovky roušek, které
jsme postupně zdarma rozváželi občanům nebo
si je mohli občané vyzvednout na obecním
úřadě. Zaměstnanec obce také zajišťoval pomoc
při dopravě seniorů za nákupy nebo k lékaři.
Dobrovolní hasiči byli zapojeni do pravidelných
služeb kraje ve skladu v Litomyšli, kde pomáhali
s naskladňováním ochranných pomůcek v
Chrudimi nebo s jejich distribucí po okrese
Svitavy. Na obec jsme zakoupili dezinfekční
prostředek na ruce Anti-COVID, který v úřední
hodiny rozdáváme zdarma. Do vyčerpání zásob
dostanou občané na každé číslo popisné 1 litr.
Nádobu si musí každý donést vlastní, nejlépe
pevnější pet lahev (od sava, šťávy) nebo
skleněnou.
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Monitorování plochy u ČOV
V dubnu zaměstnanci obce provedli kompletní
úklid plochy u čistírny odpadních vod. Plocha
sloužila obci pro odložení drobných větví a keřů
z hnědých kontejnerů. Také zde byla dočasná
skládka z výkopového materiálu. Ale v poslední
době se plocha stala odkladištěm nebezpečného
odpadu, stavební sutě a jiného smetí občanů.
Jen dva dny po důkladném vyčištění se zde
opět objevil další navezený odpad. Upozorňuji,
že plocha je v současné době elektronicky
monitorována a přestupek s viníkem budeme
řešit přes policii. Nadále platí, že pokud budete
mít větší množství větví, které se nevejdou do
hnědých kontejnerů, můžete je zde odložit. Ne
však domovní odpad.
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Mobilní svozy nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V souvislosti s epidemií COVID – 19 jsou
firmou LIKO všem obcím zrušeny jarní svozy
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Podzimní
svoz
nebezpečného
odpadu
zůstává zachován. Toto přijaté opatření je z
důvodu omezení případného rizika nákazy
uvnitř společnosti LIKO, které by mohlo mít i
katastrofální následky. Již je otevřen sběrný dvůr
ve Svitavách, který Váš velkoobjemový odpad
zdarma přijme (obvyklé množství domácnosti).

Oznámení zahájení díla
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že začne od
10.5.2020 realizovat stavbu Hradec n.S.rekonstrukce vývodů z SY 224 a 242-NN .
Jedná se o I. etapu položení nového kabelového
vedení za původní venkovní distribuční síť
nn v úseku od obecního úřadu po železniční
zastávku. Zhotovitelem stavby bude firma VČE
– montáže, zemní práce bude provádět firma
Akvamont Svitavy. Práce budou dokončeny
nejpozději do 10.11.2020.

Ukončení stavby
V květnu bude ukončena stavba: Výstavba
vodovodu II. etapa v Hradci nad Svitavou.
Žádáme občany, kteří nejsou spokojeni s
úpravou kolem nemovitostí a uvedením
pozemků do původního stavu, ať se obrátí na
obecní úřad a požadavek nahlásí nejpozději
do konce května. Bude provedena konečná
prohlídka stavby a podepsán předávací
protokol a po podpisu již bude těžké dodatečně
uplatňovat nároky občanů. Nevztahuje se na
pozdější reklamace samotného díla.

Úřední hodiny na obci
Od 20.4.2020 jsou opět běžné úřední hodiny na
obecním úřadě.
Pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Středa 7:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek 13:00 – 15:00
V úřední hodiny stále rozdáváme zdarma
dezinfekční prostředek na ruce. Na každé číslo
popisné 1 litr, do vlastních nádob. Z důvodu
dodržení bezpečnostních podmínek epidemie:
do budovy vpouštíme jednotlivě po zazvonění
na zvonek, vstup pouze s rouškou, použijte
dezinfekci připravenou na chodbě OÚ, dodržujte
2 m rozestupy mezi sebou.

Nová zadní cesta, problém s rychlostí
Máme nové asfaltové zadní cesty. Na dolním
konci jsme na ni čekali opravdu dlouho a
šťastné děti vytáhly kola, odrážedla a spolu s
rodiči, třeba i na kolečkových bruslích, vyrazili
na již zpevněnou silnici. Prosíme všechny řidiče,
aby byli ohleduplní a přizpůsobili tomu i svoji
rychlost. Nečekejme na neštěstí!
Žádné retardéry, ani cedule s rychlostí 30 km,
ani obytná zóna se umisťovat nebude. Prosím,
spoléhejme na náš rozum a chovejme se všichni
zodpovědně a ohleduplně.

Poděkování švadlenkám a občanům
Děkujeme všem švadlenkám za ušití a darování
roušek pro naše spoluobčany. Vážíme si, že i v
této době se najdou dobrovolníci z řad občanů
obce ale i mimo obec, kteří dokážou pomoci v
těžkých chvílích.

Upozornění
Prosíme občany, aby nevhazovali piliny a drobné
štěpky do hnědých kontejnerů. Tento materiál
patří do zelených kontejnerů na biologický
odpad. Do hnědých kontejnerů patří větve ze
stromů, keře apod. Děkujeme

Zrušení oslav
Na jednání rady obce dne 23.4. rada rozhodla,
že vzhledem k současné situaci, na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce podá návrh na
usnesení o zrušení oslav k 750. výročí obce.
Oslavy by se přesunuly na příští rok.
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Děkujeme všem občanům za řádné dodržování
nařízení vlády v době nouzového stavu a
nařízené karantény.
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Poplatky za odpady
Místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2020 je ve výši 630,- Kč/občana.
Poplatek je splatný do konce června, úhrada
může být provedena v úřední dny hotově
v pokladně OÚ nebo převodem na účet č.
1283338339/0800, VS 999+ číslo popisné.
Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další
dítě žijící ve společné domácnosti, které v
kalendářním roce platby dosáhlo nejvýše 14 let
věku.
Poplatníkem je každý občan s trvalým
pobytem nahlášeným v obci. Dále se platí
základní poplatek za trvale neobydlený objekt.

Poplatek za psa
Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního a 200 Kč za každého dalšího a je splatný
do konce května. Úhrada stejná jako u poplatku za odpady!
UPŘEDNOSTŇUJEME PLATBU NA ÚČET!!!

Souhrn ze svozu textilu za 1.Q 2020
Datum I
ČZ		
Kód odp.
Ktg. Název odpadu		
Množství kg
07.01.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
253
13.01.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
126
21.01.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
411
04.02.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
285
18.02.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
316
03.03.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
221
17.03.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
189
31.03.2020 CZL00360 200111
0
Textilní materiály			
285
Celkem											
2086

Svoz použitého rostlinného oleje
Za prodejnou JIP - dolní konec
Datum odběru 4.3.2020; 10 l

Č.p. 549

Datum odběru 4.3.2020; 40 l

Č.p. 15

Datum odběru 4.3.2020; 22 l
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Výuka v období uzavření škol v naší ZŠ a MŠ
– informace ředitelky školy.
Vážení občané obce Hradec nad Svitavou,
v uplynulém období prakticky ze dne na den
jsme museli uzavřít školy. Všichni z nás jsme se
dostali do situace, která byla velmi nečekaná, je
ojedinělá a pro všechny velmi složitá.
My, kteří pracujeme ve školství, jsme se potkali
s realitou, se kterou nikdo neměl žádnou
zkušenost. Naším velkým úkolem bylo a je
zajistit výuku „na dálku“. V naší škole jsme
ihned zřídili na webových stránkách záložku
Výuka, kam jednotliví učitelé pro každou třídu
začali vkládat výukové materiály, zadávat úkoly,
odkazy a jiné informace k výuce. Třídní učitelé
informovali rodiče. To byl začátek.
Pro nás, ale i pro žáky a jejich rodiče, začalo
období, kdy jsme hledali, jak nejlépe zajistit
vzdělávání. Na rodiče byly kladeny nové
požadavky. Všichni jsme se sžívali s novými
povinnostmi a nebylo to pro nikoho vůbec
jednoduché.
Nám učitelům nebylo vůbec známo, jak velké
procento žáků naší školy má možnosti pro
výuku pomocí digitálních technologií a jak
dobrá zařízení mají doma k dispozici. Tedy, jaké
možnosti mohou učitelé využívat.
Čas pokročil a my jsme o kus dál. Jak tedy nyní
zajišťujeme výuku? Stále využíváme záložku
Výuka, kde žáci nacházejí podklady pro svoji
domácí přípravu. Učitelé vytvářejí pracovní listy,
výukové materiály. V mnohých předmětech
vyučujeme online způsobem, našli jsme pro
žáky jednoduchou aplikaci, kterou naše děti bez
problémů zvládají. Zkušenosti ukazují, že tento
způsob se žákům líbí. Ke konverzaci v jazyce
někteří učitelé zvou žáky na Skype. Využíváme
a doporučujeme výuková videa z YouTube,
výukové portály, online přípravu na přijímací
pohovory na střední školy (SCIO)…Učitelé
poskytují telefonické a e-mailové konzultace
žákům a rodičům.

Souhlasím ovšem s názorem ministra školství,
který nám v dopise napsal: „Přesto jsem toho
názoru, že tato situace je natolik mimořádná,
že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně
všem“.
Za sebe a za své kolegy ovšem mohu říci,
že děláme maximum proto, aby výuka byla
zajištěna co nejlépe.
Jako ředitelka školy se svými kolegy komunikuji
velice často a hodnotíme, co se daří, co je potřeba
zlepšit, jaké jsou problémy… Velkým problémem
jsou někteří žáci, naštěstí jenom minimum (5 z
celé školy), kteří nepracují. Z poslední online
porady pedagogů, ale i již z dřívějších informací
vím, že mnozí vyučující dostávají od rodičů
pochvalné e-maily, telefonáty, slova uznání. Za
to moc děkujeme! Je to opravdu motivující a
určitě milé.
Chtěla bych rovněž za sebe a za své kolegy
poděkovat všem, kteří nám v zajištění vzdělávání
vašich dětí pomáháte. Dovedu si představit, že
v rámci dalších povinností to pro vás mnohdy
není vůbec jednoduché. Děkujeme.
Co bude dál? Velice ráda bych vám dala
relevantní odpověď. Na mnoho otázek, které si
kladu i já. Dostávám informace z MŠMT, které
se ovšem neliší od zpráv, které znáte z médií.
Kdy se otevře základní škola a mateřská škola?
Základní školu zpřístupníme pro vzdělávání
podle pokynů z MŠMT. Všichni víme, jaké jsou
návrhy. Prosím, sledujte naše webové stránky,
kde informace, až bude vše jasné, bezodkladně
zveřejníme. Upozornění dostanete i od třídních
učitelů. Mateřskou školu můžeme otevřít až po
domluvě se zřizovatelem. V každém případě
naše rozhodnutí bude klást vysoký důraz
na ochranu zdraví vašich dětí a všech, kteří
vzdělávání zabezpečují.
Přeji vám všem pevné zdraví a hezké dny!
Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka školy
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Držitelé hradecké dědičné rychty
V historii naší obce je ještě mnoho neprobádaných
míst. Dokumentů, především ze starších dob se
dochovalo málo. Ví se, že již od dob biskupské
kolonizace ve II. polovině 13. století existovala
v Hradci nad Svitavou dědičná rychta a také
biskupské léno. Mnoho se však neví o osobách,
které stály v dávné minulosti v čele naší obce.
Jména hradeckých rychtářů se dochovala
až od počátku 16. století a těmto osobám v
16. a 17. století je věnován tento článek. Ve
svitavských městských knihách je k roku 1515
zaznamenáno, že po zemřelém hradeckém
rychtáři jménem Wenzel převzal rychtu jeho
synovec Paul. Manželkou rychtáře Wenzla byla
paní Magdalena. Wenzel a Magdalena měli spolu
tři děti. Jmenovaly se Peter, Paul a Urschula.
Nejstarší Peter převzal v dospělosti hradeckou
rychtu a držel ji asi do roku 1534. Jeho manželkou
byla Dorothea. Spolu měli pět dětí. Čtyři dcery –
Magdalenu, Katharinu, Annu a Agathu. Jediný syn
dostal jméno Ramens. Druhorozený syn Paul,
řečený Richter, byl soukeníkem a měšťanem ve
Svitavách. Wenzelova dcera Urschula se provdala
za svitavského fojta Thomana. Za pozornost stojí,
že v roce 1543 svitavský dědičný fojt Viktorin,
což byl syn zde zmiňované Urschuly, zakoupil v
Hradci nad Svitavou nějaké pozemky. V roce 1534
převzal od matky rychtu již zmiňovaný Paul, bratr
Petra. Tehdy vydal olomoucký biskup Stanislav
Pavlovský významné privilegium pro hradeckou
rychtu. Podobná privilegia byla vydána i pro rychty
ve Vendolí, Kamenné Horce, Skleném a Javorníku.
V privilegiu jsou popsány povinnosti rychtáře, ale
také jsou zde zaznamenány i všechny požitky
přináležející k rychtě. V soupisu majetku se vedle
polí, luk a lesů uvádí, že rychtář může vydržovat
jednoho kováře, krejčího a ševce. K rychtě patřil i
svobodný mlýn se zahradou a právo výčepu piva.
Rychtář ze své pravomoci a soudních rozhodnutí
vybíral i různé poplatky. V roce 1544 koupil
hradeckou rychtu Jockl, syn Wenzela řečeného
„Dlouhý“ z Poličky. Proč byla rychta prodána, není
zcela jasné. Zachovala se kupní smlouva, kde je
popsán majetek hradecké rychty a také požitky,
na které má nárok stará rychtářka Dorothea a její
dcera Agatha. Nový rychtář Jockl jistě nebyl jen
pouhý měšťan, ale spíše nějaká výše postavená
osoba z královského města Poličky. V roce 1567
předal Jockl rychtu synovi Gregorovi. Ten ji předal
v roce 1578 bratrovi Urbanovi.
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O předání rychty se zachoval zápis, kde jsou jako
svědci uvedeni sedláci, kteří se tehdy podíleli
na správě obce. Rychtář Urban předal rychtu
již v roce 1579 svému synu Benediktovi. Ten je
zapisován také jako Benesch, řečený Lang či
Langwenzel. Rychtář Benesch zemřel v roce 1605
na mor. Z Beneschových dětí se dcera Cordula v
roce 1611 provdala za dědičného rychtáře Martina
Forbergera z Koclířova. Jejich syn Stanislaus se
stal důchodním písařem v Olomouci a psal se
Stanislaus či Stenczel Greifefendorfský. Také jeho
syn Ambros používal přídomek Greifendorfský. S
dcerou tohoto Ambrose – Martou se v roce 1621
oženil důchodní písař mírovského panství Veit
Werner a stal se dalším hradeckým rychtářem.
Byl to vzdělaný člověk, absolvoval latinské školy
v Olomouci a byl držitelem šlechtického erbu,
na němž je také znázorněn náš hradecký gryf. Z
dochované zákupní listiny vyplývá, že Veit Werner
přebíral rychtu na 10 let a potom ji má předat
svému švagru Georgovi. Jsou zde popsány i
požitky pro starou rychtářku Magdalenu, vdovu
po rychtáři Beneschovi. V listině jsou uvedena
jména svědků, což byli přední hradečtí sedláci.
Rychtář Veit Werner nám zanechal vlastní rukou
napsanou velmi významnou listinu z roku 1628,
která je uložena v báni věže hradeckého kostela.
Připomíná se v ní například rakouský císař
Ferdinanda II. či olomoucký biskup a gubernátor
Moravy František z Dietrichsteina. Rychtář Veit
Werner popisuje politickou situaci po bitvě na
Bílé hoře v roce 1620 a horlivě se vyhraňuje proti
nekatolíkům. Jsou zde zapsána i jména některých
sedláků a dalších osob. Veit Werner si v roce
1629 koupil ve Svitavách měšťanský dům od
Mathiase Noppese. V roce 1631 po dohodnutém
termínu předal rychtu svému švagrovi Georgu
Langwentzelovi. Georgova dcera Zuzana se
provdala za kamenohorského dědičného rychtáře
Paula Kamenohorského. Rychtář Georg zemřel v
roce 1660 a zůstala po něm vdova Zuzana a dvě
děti – Zuzana a Martin. Vdova Zuzana předala
v roce 1665 rychtu synu Martinu Langerovi. Byl
potomkem rychtáře Jockla řečeného „Dlouhého“
z Poličky, který hradeckou rychtu koupil v roce
1544. Martin Langer brzy zemřel a vdova Regina
hradeckou rychtu v roce 1679 prodala. Novým
rychtářem se stal Mathias Pesel. Ten byl rychtářem
až do roku 1691. O dalších držitelích hradecké
rychty si povíme někdy příště.
Mojmír Fadrný
Hradecký zpravodaj - březen/duben 2020

SPORT
Milí závodníci,
čekali jsme do poslední chvíle s vyjádřením a
doufali, že se situace zlepší, ale bohužel dle
vyjádření Vlády ČR z 14. 4. 2020 o uvolňování
omezení, jsme nuceni dle předchozích nařízení,
původní termín závodu ARES RACE HRADEC
NAD SVITAVOU 2020 přesunout (pokud se
omezení nezmění). O náhradním termínu Vás
budeme dle vývoje situace související s epidemií
koronaviru COVID-19 v České republice co
nejdříve informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat. Děkujeme za pochopení a věřte že
i pro nás není tato situace jednoduchá a budeme
se snažit najít pro všechny co nejlepší řešení.
Věřím, že společně tuto překážku překonáme.
Lukáš Zedník

‼️Všechny uhrazené registrace zůstávají platné‼️
Budeme se snažit najít termín, který se nebude
krýt s jinými závody a věříme, že všem bude
vyhovovat. Samozřejmě víme, že to nebude
jednoduché vyhnout se jiným sportovním
událostem či Vašim soukromým plánům a akcím.
Pokud by Vám náhradní termín nevyhovoval,
nabízíme 2 možnosti:
1. převedení registrace na jinou osobu (před
ukončením on-line registrace)
2. převedení registrace na další ročník závodu
ARES RACE HRADEC NAD SVITAVOU
Hradecký zpravodaj - březen/duben 2020
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Otevřený dopis
Vážený pane Tomáši Hýble,
chci Vám touto formou veřejně poděkovat za podporu a pomoc
v době koronavirové epidemie. Patřím svým věkem do
skupiny seniorů, která se dostala vyhlášením nouzového stavu
do domácí izolace.
Velmi si vážím toho, že jste obětoval spoustu svého volného
času na obstarání mých nákupů v březnu a před Velikonocemi,
kdy jsem neměla možnost si nákup nutných věcí zajistit sama.
Oceňuji Vaši mimořádnou ochotu a milé vystupování. Ze srdce
Vám děkuji!
Mgr. Zdena Ondráčková, Hradec nad Svitavou 27.4. 2020
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