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vychází dne 17. 3. 2021

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Záchranný transfer obojživelníků

Mobilní Rozhlas u nás

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 14.3. do 9.
5. 2021 proběhne v dolní části obce Hradec
nad Svitavou (v okolí „Hradeckých rybníčků “
– katastry 5209; 5212; 5229) akce „Záchranný
transfer obojživelníků“ pořádaná naší organizací.
V minulých letech probíhal transfer bez
jakýchkoliv problémů s ohledem jak k vozovce,
tak k okolním obecním a lesním pozemkům.
Přenesli jsme řadu jedinců i druhů, z nichž
většina patří mezi zákonem chráněné a v
přírodě ohrožené (čolek obecný, čolek velký,
blatnice skvrnitá, ropucha obecná, kuňka
obecná, skokan zelený, skokan krátkonohý).
Potvrdila se tak smysluplnost naší aktivity, která
se navíc setkala s ohlasem nejen u regionálních
médií, ale i u místních obyvatel, kteří se na celé
akci aktivně podílejí. Zároveň se potvrdilo naše
přesvědčení, že oba rybníčky patří k regionálně
významným biotopům, ve kterých probíhá
rozmnožování ohrožených druhů obojživelníků.
Nepředpokládáme proto ani letos, že by mělo
dojít k nějakým komplikacím, které by měly
zasáhnout do provozu na této části komunikace,
práce s lesními porosty nebo obecním
majetkem. Do vlastního tělesa komunikace
se žádným způsobem zasahovat nebude.
Nepředpokládáme ani to, že by fólie měly bránit
případné údržbě vozovky. V případě nutnosti
zasáhnout do míst (např. iz důvodu lesních
těžeb a podobně), prosíme o tuto informaci.
Kontaktní osobou pro tuto akci je Jakub Vrána
(telefon : 739 697 659)
Děkujeme za podporu a případné předávání
informací, které nám usnadní naši činnost.
Český svaz ochránců přírody - Rybák
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Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro Vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které s Vámi nyní můžeme komunikovat
moderně a efektivně. Občané, kteří se do
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou
dostávat důležité informace o dění v Hradci nad
Svitavou, a to prostřednictvím SMS, e-mailů
nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního
Rozhlasu?
►Novinky z úřadu přímo do telefonu
►Upozornění na krizové situace - výpadky
energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, atd.
►Pozvánky na sportovní a kulturní akce
►Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu
si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají.
Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
►Přes
webovou
stránku
www.
hradecnadsvitavou.mobilnirozhlas.cz
►Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas /
Zlepšeme Česko
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Snadné nahlašování závad v obci přes
obecní aplikaci.
Společně s moderním způsobem komunikace
jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů
od občanů. Pokud na území naší obce narazíte
na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku
nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit
a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní
Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se postaráme o
to, aby byla závada co nejdříve vyřešena!

bude zpevnění kamennou rovnaninou. Stavbu
provádí vítězná firma z výběrového řízení
STROMMY COMPANY s.r.o. za 1.143.107,- Kč.
Na akci máme schválenou dotaci z Ministerstva
životního prostředí, z programu Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny, ve výši 547.255,- Kč.

Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce
tvořit lepší místo pro život! více info na www.
hradecnadsvitavou.cz
Kamil Pavliš, starosta

Plánované akce v roce 2021
Revitalizace
ochranných
opatření
na
podporu místních populací obojživelníků a
dalších drobných živočichů
Předmětem stavby je obnova mokřadů a tůní na
pozemku p.č. 7531 přírodě blízkým charakterem
s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a
podpory biodiverzity, zejména obojživelníků.
Realizace spočívá v částečném plošném
odstranění naplavených sedimentů z mokřadů
1 a 2, vyhloubení několika tvarem a hloubkou
odlišných prohlubní ve dně mokřadů 1, 2 a 3.
Odtěžený sediment bude uložen na okraje
mokřadů a pomístně zajištěn laťovým plůtkem
před splavením do mokřadů. Stabilizace
sedimentu bude dále zajištěna výsevem vhodné
travní směsi nad úrovní hladiny. Dnešní mokřady
se nacházejí na místech bývalých rybníčků,
které zde byly postaveny na začátku 20. století.
Přítok vody na tuto plochu a její odtok zpět do
řeky Svitavy byl umožněn betonovými rourami.
S ohledem na jejich stáří do nich budou vsunuty
plastové trouby, mezikruží bude vybetonováno
a vtok a výtok bude zpevněn kamennou
rovnaninou s vyklínováním. V místě nátoku do
mokřadů bude vybudována usazovací tůňka
k zachycení naplavovaných sedimentů z řeky.
Z důvodu bezpečnosti kolem procházejících
návštěvníků bude instalováno zábradlí (vyplývá
z normy). Součástí opatření bude obnova koryt,
kterými bude voda přiváděna do mokřadů a
odváděna zpět do Svitavy. Mezi mokřadem 1 a
2 bude obnoven val s plastovým potrubím, které
propojí tyto mokřady. Na nátoku a výtoku
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Oprava místních komunikací
Pokračujeme v opravách místních komunikací.
V letošním roce budeme opravovat komunikace
19D (od čp. 489 po čp. 551), 21D (od čp. 304
po čp. 448), 21D (od čp. 312 po čp. 455), 25D
a 25D (od čp. 332 po čp. 461 a po čp. 555).
Bude provedena obnova povrchů s proměnnou
šířkou zpevněné části 2,0 – 2,70 m. Krajnice
budou tvořeny štěrkodrtí. Střední pruh prorostlé
zeleně a prostor pro krajnice bude odkopán,
provede se úprava podkladních vrstev s
přidáním kameniva v místech, kde konstrukční
vrstvy chybí, nerovnosti se vyrovnají štěrkodrtí.
Kryt vozovky bude tvořit asfaltový koberec. V
některých částech budou uloženy obrubníky a
opraveny opěrné zdi. Na akci jsme v prosinci
2020 zažádali o dotaci z MMR. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládané náklady na stavební práce činí
3.800.000,- Kč.
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Formanka - sociální zařízení
V letošním roce máme v plánu na Formance
opravit pánské a dámské WC. Předmětem
stavebních prací je oprava nevyhovujícího
stavu stávajícího sociálního zařízení, která bude
spočívat ve výměně zařizovacích předmětů
(umyvadla, toalety, pisoáry, el. ohřívač, atd.),
dveří popř. zkorodovaných ocelových zárubní.
Keramické dlažby a obklady budou odsekány
a nahrazeny novými. Budou provedeny drobné
opravy omítek a nové malby. Máme zažádáno
o dotaci z POV Pardubického kraje ve výši
120.000,- Kč.
Formanka – vybavení
Předmětem projektu bude další obnova židlí
a stolů ve společenském domě Formanka.
Obnova spočívá ve výměně 48 ks židlí a 8
ks stolů. Předpokládané celkové náklady na
projekt jsou 150 000,- Kč. Bylo zažádáno o
podporu z výzvy Místní akční skupiny Svitava
z.s. „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok
2021, financované z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje, ve výši 70 000,- Kč.

Nově je zde navržena přístavba výtahu, který
je půdorysně umístěn na východní straně
objektu. Ten zprostředkuje bezbariérový přístup
do všech podlaží základní školy. Stavební
záměr splňuje požadavky vyhlášky 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Zahradní úpravy spočívají v pokácení 8 ks
jehličnatých a listnatých přestárlých dřevin a
doplnění o novou výsadbu v odpočinkových
plochách. Celkem bude vysázeno 12 ovocných
stromů, 16 listnatých stromů a 1 jehličnatý
strom, 2 jehličnaté keře, 42 listnatých keřů, 7
popínavých rostlin, 53 cibulovin a 28 okrasných
travin. Vybavení učebny realizuje firma AV
MEDIA, a.s. Budou instalovány nové pracovní
lavice a židle, katedra pro učitele, interaktivní
tabule, projektor, experimentální sestavy pro
žáky, výpočetní technika pro žáky, 3D tiskárna
a robotika pro 2. stupeň a další. Náklady na
projekt činí 5.303.000,- Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj jsme získali dotaci ve výši
4.494 596,40 Kč.

Formanka - parkoviště
Stavba spočívá v opravě stávající zpevněné
parkovací plochy před Formankou a nezpevněné
plochy vedle Formanky. Bude odstraněna
současná dlažba, podklady a obruby. Na
nezpevněném stání bude odebrána zemina do
60 cm, položeny vegetační dlaždice a provedeno
odvodnění. Na zpevněném stání bude položen
nový podklad ze štěrkodrtě, plastové drenážní
trubky, nové kladení zámkové dlažby 80 mm,
osazení svislé dopravní značky, vodorovné
značení a montáž oplocení. Bude opraveno
stávající zábradlí. Předpokládané náklady na
stavbu jsou ve výši 850.000,- Kč.
Modernizace učebny v ZŠ
V únoru jsme předali staveniště pro stavbu
Modernizace přírodovědné učebny ZŠ. Stavba
řeší modernizaci učebny základní školy, její
vybavení, bezbariérového WC a bezbariérový
přístup do všech pater budovy. V roce 2020
proběhlo výběrové řízení. Stavební práce
a zahradní úpravy realizuje firma Stavební
společnost NAVRÁTIL, s.r.o.. V učebně bude
nová rekuperační jednotka, která bude umístěna
na střešním plášti a bude odvětrávat učebnu a
přilehlý kabinet. Dále zde budou nové rozvody
kanalizace a vodovodu.
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Oprava chodníků kolem OÚ a u školy
Předmětem stavby je oprava chodníků kolem OÚ
a u školy. Bude odstraněna současná zámková
dlažba, případně asfaltová vrstva a podklady.
Bude položen nový podklad ze štěrkodrtě,
tloušťka lože 5 cm a 25 cm, nově položena
zámková dlažba, tloušťka 80 mm. V místech,
kde nebyly při rekonstrukci komunikace nově
osazeny obruby, budou vyměněny za nové.
Předpokládané náklady na stavbu jsou ve výši
820 000,- Kč.
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Veřejné osvětlení – kabely do země
Firma ČEZ bude letos pokračovat v další etapě
uložení horního vedení kabelů NN do země.
V souvislosti s tím bude firma rušit sloupy, na
kterých je umístěno veřejné osvětlení. Proto také
obec bude ukládat kabely veřejného osvětlení
do země. Budou provedeny výkopy kabelových
rýh a jam pro stožárová pouzdra, do kterých
budou umístěny nové stožáry a upevněna
svítidla. Jedná se o úsek od pouťového areálu
po dolní konec obce. Předpokládané náklady na
stavbu činí 3.500.000,- Kč.
Mosty
Dle zákona č13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích máme povinnost kontroly
stavebně-technického stavu mostních objektů
na pozemních komunikacích. Jednou za 3 – 5
let by měla proběhnou Hlavní mostní prohlídka
a jednou za rok běžná mostní prohlídka. V
loňském roce dle ČSN proběhla Běžná mostní
prohlídka všech mostů a lávek. Z prohlídky
vždy obdržíme seznam podle naléhavosti
oprav a návrh řešení. Pro udržení stability a
životnosti mostů je potřeba téměř ve všech
případech opravit podpěry. Prioritou je dozdít
chybějící, podemleté kamenné zdivo a jeho
přespárování. V březnu na obec přijede mostní
inženýr a zpracovatel Hlavních a běžných
mostních prohlídek. Budeme řešit postup oprav
a budou stanoveny náklady na opravy. Podle
finanční situace obce budou opravy postupně
realizovány.

Poplatky za odpady
Místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
pro rok 2021 činí 700,- 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.

Vítání občánků
Současná situace neumožňuje pořádání
kulturních aktivit mezi které patří vítání občánků
v obci. Jakmile nám to stav dovolí, budou
rodiče dětí, kterých se vítání týká, s předstihem
obeznámeni.
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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!!!

Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Proběhne ve čtvrtek 20.5.2021 od 10:00 do
18:00 hod., v pátek 21.5.2021 od 7:00 do 13:00
hod. Sběrné místo: střed obce (za Formankou).
Na jiná místa po obci není možné tento
odpad ukládat!!!
Děkujeme Vám, že tyto odpady neukládáte
na jiných místech obce a tím obec udržujete
v čistotě a chráníte i naši přírodu.
Nebezpečné odpady - jsou odpady, které mají
nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do
popelnice, např. monočlánky, upotřebené oleje,
olejové filtry, nemrznoucí a brzdové kapaliny,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z
domácnosti, znečištěný textil, železné a plastové
obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory
(včetně elektrolytu). Veškeré zařízení musí být
kompletní, např. lednice včetně kompresoru.
Pnenumatiky, lepenka nejsou předmětem
nebezpečného odpadu, NEBEROU SE!!!

Čištění kanalizačních jímek
V rámci údržby bude od března firma Vodárenská
Svitavy, s.r.o. čistit všechny kanalizační jímky,
které jsou součástí obecního kanalizačního řadu.
Mnoho jímek leží na soukromých pozemcích.
Podle Všeobecných obchodních podmínek
odvádění a čištění odpadní vody, Obce Hradec
nad Svitavou, které jsou součástí Smlouvy o
odvádění odpadní vody upozorňujeme na článek
IV., odst. 4.2. „Vlastník kanalizace (dodavatel) je
oprávněn za účelem kontroly, údržby, stavební
úpravy nebo provozu kanalizace vstupovat a
vjíždět na příjezdné, průjezdné a kanalizací
přímo dotčené pozemky, a to způsobem, který co
nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí“.
Děkujeme za pochopení.

Hradecký zpravodaj - leden/únor 2021

Hradecký zpravodaj - leden/únor 2021

str. 5

str. 6

Hradecký zpravodaj - leden/únor 2021

Hradecký zpravodaj - leden/únor 2021

str. 7

str. 8

Hradecký zpravodaj - leden/únor 2021

Přehled příjmů použitého oleje a tuku r. 2020
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Souhrn ze svozu textilu 2020

Datum		

07.01.2020
13.01.2020
21.01.2020
04.02.2020
18.02.2020
03.03.2020
17.03.2020
31.03.2020
15.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
26.05.2020
09.06.2020
23.06.2020
08.07.2020

Název odpadu		
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			

Množství kg
253
126
411
285
316
221
189
285
295
361
361
393
295
262
356

Datum		

23.07.2020
31.07.2020
12.08.2020
25.08.2020
08.09.2020
22.09.2020
07.10.2020
20.10.2020
03.11.2020
17.11.2020
02.12.2020
15.12.2020
30.12.2020

Název odpadu		
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			
TEXTIL			

Celkem				

Množství kg
277
316
475
475
514
475
315
229
459
344
344
287
258

9177 kg

Tříděný odpad - odměna za 4. kvartál 2020
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Zápis do první třídy
Vážení rodiče a prarodiče, připravovali jsme pro
vás a vaše děti den otevřených dveří, kdy jsme
vám chtěli představit naši školu jako školu, která
nabízí kvalitní vzdělávání s využitím moderních
trendů ve výuce. Chtěli jsme vám ukázat, jak
se škola změnila z hlediska vybavení, jak se
mění vnitřní prostředí. Chtěli jsme vás seznámit
se zamýšlenými kroky, které jsou připravované
pro brzkou realizaci. Chtěli jsme vám umožnit
návštěvu hodin, abyste se mohli seznámit se
způsobem výuky vámi vybraných předmětů.
Bohužel tento záměr nám současná situace
neumožňuje uskutečnit. Musíme ho odložit.
Tento článek píšu v den, kdy opatřením vlády
musí být školy uzavřeny. Věřte mi, že tato
situace nás netěší. Chybí nám přítomnost žáků
ve škole. Chybí nám klasická výuka, mimoškolní
aktivity, školní a mezinárodní projekty, prostě
vše, co k běžnému životu v naší škole patří.
Nezbývá než věřit, že naše přání, aby se vše co
nejdříve vrátilo do „normálních kolejí“, splnilo co
nejdříve.

Informace o zápisu do první třídy a do
mateřské školy:
Zápis do základní školy bude probíhat ve
středu 14. dubna 2021, zápis do mateřské
školy pak ve středu 12. května 2021. V
tuto chvíli nevíme, jakým způsobem budou
zápisy realizovány, zda situace dovolí osobní
přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole.
Prosíme o sledování našich webových stránek
www.skolahradecns.cz , kde budeme postupně
zveřejňovat informace k zápisům. V případě
jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Eliška Hartmanová
Proč si vybrat naši školu?
V naší škole naleznete klidné, vstřícné,
bezpečné, ale hlavně motivující prostředí
- neřešili jsme jediný případ šikany. Máme
prostorný školní areál, který využíváme pro
školní i volnočasové aktivity.
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Pracují zde kvalifikovaní a aprobovaní učitelé
– pedagogický sbor především na prvním stupni
je stabilizovaný. Vyučující jsou zkušení a velice
vstřícní.
Na prvním stupni (od 1. – 5. třídy) se nemění
třídní p. učitelka – pro děti je to jistota.
K žákům přistupujeme individuálně – menší
počet žáků ve třídách umožňuje kvalitní péči o
každého žáka.
Pečujeme o žáky ohrožené školním
neúspěchem – v případě potřeby poskytujeme
doučování a přípravu na vyučování zdarma.
Doučování je podle potřeby žáků buď pravidelné,
nebo občasné.
Pečujeme o nadané žáky – poskytujeme
individuální péči.
Umíme pracovat se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami – máme propracovaný
systém této práce a velmi dobré výsledky. Ve
škole pracuje speciální pedagog.
Využíváme moderní formy výuky – snažíme
se, aby výuka byla pro žáky co nejvíce přitažlivá a
zábavná (zavádíme např. robotické stavebnice,
3D tiskárny…).
Ve škole je zbudována nová počítačová
učebna - každý žák pracuje na jednom počítači.
Máme opravené školní dílny – jsou aktivně
využívány, žáci pracují např. se dřevem, tvoří
drobné výrobky.
V každé třídě prvního stupně je interaktivní
tabule – rozumně využíváme, práce s nimi žáky
baví.
Od první třídy vyučujeme hravou formou anglický
jazyk – výuka zabezpečena aprobovanou p.
učitelkou.
Nabízíme široké ekologické vzdělávání a
aktivity – zabezpečeno specialistou na EVVO.
Pečujeme o mimoškolní rozvoj žáků – ve
škole je řada zájmových kroužků, škola pořádá
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mnoho aktivit, ve kterých propojujeme školní
vzdělávání s praxí.
Ve školní družině pracují kvalifikované
vychovatelky, které nabízejí mnoho aktivit mimo jiné, v rámci družiny pracuje kroužek
deskových a logických her pro žáky. Do školní
družiny jsou přijímány děti především z 1. – 3.
třídy, ale v případě potřeby lze přijmout i děti z
vyšších tříd.
Jsme zapojeni do projektů -„Ovoce do škol“,
„Školní mléko“, e-Twining, Sportuj ve škole,
Recyklohraní, Skutečně zdravá škola, OVOV
(odznak olympijské zdatnosti), Šablony…
Máme menší finanční
městským školám.

náklady

oproti

Karneval ve školce
Celý poslední týden v naší školce proběhl ve
znamení masopustního veselí. Povídali jsme si
o lidových tradicích tohoto období a o průvodu
masek. U výtvarného stolečku jsme vyráběli
dobroty na masopustní hostinu, koláče a jitrnice
a veselé klauny. Vrcholem týdne byl karneval,
na který jsme se všichni moc těšili. Veselými
a nápaditými převleky zaujaly a zároveň děti
překvapily i paní učitelky. Všechny děti přišly
v krásných maskách, které jsme si postupně
představili. Celou školkou zněly tóny veselých
písniček, smíchu a bujarého veselí. Děti plnily
zábavné úkoly a společně si zatančily na
oblíbené písně. Tento slavnostní den se moc
vydařil a byl zakončen odměnou, kterou si děti
odnesly domů.
Petra Bačovská

Autobusová zastávka je u školy, spoje jsou
velice příznivé.
Zdraví dětí a žáků je jednou z našich priorit
Jsme školou, pro kterou jednou z důležitých
priorit je zdraví dětí a žáků. Této prioritě
věnujeme velikou pozornost.
Klidné a vstřícné prostředí, čisté životní prostředí
je jedním ze základních kroků k naplňování této
priority.
Vaříme ve vlastní školní jídelně – jídla
nedochucujeme žádnými preparáty, používáme
bylinky, které si pěstujeme ve školním areálu.
Škola je neustále modernizována – probíhá
zbudování nové přírodovědné učebny a výtahu,
je zrekonstruováno sanitární zařízení pro žáky.
Škola má vlastní fotovoltaiku a rekuperaci
vzduchu ve třídách (pročišťování vzduchu
při výuce). V tomto směru jsme jediná škola,
která bude pečovat o zdraví svých žáků i tímto
způsobem.
Jsme férová škola, své sliby plníme!
Naši školu můžete po domluvě navštívit kdykoliv,
jste zváni (v případě ukončení nouzového
stavu).
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Hřbínecký skot
Oblast Hřebečska měla i jednu zvláštnost, co se
týká plemen skotu. Na poměrně rozsáhlém území
zde byl chován rolníky šenhengský či hřbínecký
ráz českého strakatého skotu. Tento ráz skotu byl
nejvíce podobný původním českým červinkám.
Vznikl ve druhé polovině 19. století, kdy byl do
českých zemí dovážen užitkovější a větší skot
štýrského, tyrolského a švýcarského původu.
Ten ovlivnil genofond původního zdejšího skotu.
Dříve bezplánovité křížení skotu bylo především
na velkostatcích nahrazeno cíleným křížením
s využitím dovážených plemen. Tak vznikaly v
některých oblastech určité rázy skotu, které se
vyznačovaly rozdílnými užitkovými vlastnostmi i
tělesnou konstitucí a zbarvením.
Hřbínecký skot vznikl v oblasti severní Moravy
křížením českého strakatého skotu s plemeny
simenského,
bernského,
montafonského,
švýckého původu a dalších plemen. Byl velmi
rozšířen v okolí Moravské Třebové, Svitav,
Šumperka, Zábřehu a Lanškrouna. Měl
tmavě červenou barvu, plášťově rozloženou,
hlava byla bílá, často s tzv. brýlemi. Spodek
trupu, končetiny a konec ocasu byly bílé. Živá
hmotnost se pohybovala mezi 400 až 600 kg.
Množství mléka za laktaci se pohybovalo okolo
2500 kg při tučnosti 4 %. Hřbínecký skot měl
dobré výkrmové schopnosti a byl doporučován
i pro využití v tahu. Vznikly i menší podskupiny
tohoto skotu, které se vyznačovaly odlišným
zbarvení (bílá hlava, bílý pruh po hřbetě). Ty se
nazývaly plosy a štýmy.

Dnes je užitkovost skotu na vyšší úrovni a řada
zemědělců chová nová dovážená plemena
masného či mléčného typu. Ve své době
však hřbínecký skot znamenal velký pokrok
v zemědělství na severní Moravě. Na starých
fotografiích z Hradce nad Svitavou či okolních
vesnic tak můžeme často vidět kravská
spřežení při práci či snímek celé rodiny se svými
kravičkami, které znamenaly pro rodinu celé
živobytí. Jen větší sedláci tehdy mívali koně.
Ještě ve II. polovině 20. století byl hřbínecký
skot chován ve většině zemědělských podniků v
moravské části tehdejšího svitavského okresu.
Byly vedeny plemenné knihy a probíhalo jeho
udržovací šlechtění. Nejinak tomu bylo i ve
zdejším Jednotném zemědělském družstvu.

Mojmír Fadrný

PLACENÁ INZERCE
Koupím gramofonové desky
do své archivní sbírky

Nesbírám vážnou hudbu,
lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky
na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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M A P OV Á N Í
Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života
v obci významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím
extrémně jednoduché a bleskově rychlé.
Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes
stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů v obci totiž
zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli Mobilního Rozhlasu ručně kontrolována,
upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po
přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o
problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.
Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými
samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit
na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek
klíčové.
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní Rozhlas se
samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování
života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas a profitují z něj všichni v obci. Je
tedy nesmírně užitečné.
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