HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

březen - duben 2022

č. 2/2022

vychází dne 25. 5. 2022

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obchvat Svitav
ŘSD zahájilo výstavbu silnice I/43 Hradec nad
Svitavou – Lačnov, známou jako obchvat Svitav.
Stavbu bude provádět firma Eurovia CS, a.s.
ve sdružení s firmou M-silnice a.s. Vzhledem k
velkému rozsahu prací, které bude třeba provést,
bude postupně docházet k různým omezením v
dopravě a s tím souvisejících objízdných tras.
Před vydáním stavebního povolení byly ŘSD
ČR Správa Pardubice vedeny výrobní výbory,
které měly za úkol projednat různé sporné nebo
problematické řešení v projektové dokumentaci.
Výborů se účastnili všichni úředníci nebo
zástupci dotčených
samospráv. Tedy od
zástupců ŘSD, Správy a údržby silnic, Policie,
Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu
PK až po starosty obcí.
Na jednom z výborů v lednu 2019 byla
odsouhlasena výstavba mostu u viaduktu v
Hradci nad Svitavou. Po dobu výstavby, cca 1,5
měsíce, bude z důvodu omezení podjezdové
výšky pod mostem pro vozidla vyšších než cca
3,3 m navržena objízdná trasa po silnici III/36625
přes Hradec nad Svitavou (horní část). Osobní
doprava bude jezdit po vybudované provizorní
komunikaci, souběžné se stávající komunikací
I/43. Letos v březnu po předání staveniště,
na schůzce kvůli objízdným trasám, předložil
zhotovitel objízdnou trasu při stavbě mostu přes
obec Hradec nad Svitavou a to pro nákladní i
osobní dopravu, která by měla trvat 7 měsíců. Na
to jsem oponoval zápisem z Výrobního výboru
č. 14, ze dne 17.1.2019, kde bylo dohodnuto
výše zmiňované. Projektant se hájil tím, že po
současné silnici má nákladní doprava nad 3,3 m
zákaz vjezdu a objízdná trasa je i v současnosti
vedena přes obec Hradec nad Svitavou. Při
jednání obec podpořil zástupce policie, který
potvrdil dlouholetou tzv. „tichou dohodu“ mezi
obcí a policí o toleranci vjezdu nákladní dopravy
do zákazu. Trochu uklidnění přišlo i od úředníka
z Krajského úřadu odboru dopravy, který
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prohlásil, že veškerou dopravu přes obec
nepovolí. Zástupce ŘSD a projektant prohlásili,
že stavba mostu bude náročná a je navržena jako
monolitická stavba, proto ji nelze stavět na části,
tak aby byl vždy jeden pruh průjezný. Pokud by
se měla stavba mostu změnit, prodloužilo by to
délku stavby a navýšilo by to i rozpočet stavby.
Vše by řešil soud a viník změny by navýšení
nákladů zaplatil. Proto jsme řešili jiné varianty
objízdné trasy, např. nákladní dopravu vést přes
Žďár nad Sázavou, jak už nedávno při jedné
stavbě byla použitá. Nelze, na trase se bude
opravovat komunikace.
Z Letovic na Křenov nelze, oprava komunikace.
Z Hradce přes Vendolí nelze, oprava
komunikace. Návrhů padalo hodně, ale všude
jsme naráželi na opravované úseky komunikací
a zvýšená doprava by nebyla možná. Nakonec
bylo dohodnuto a je předjednáno: Osobní
doprava do 12 t bude mít objízdnou trasu přes
obec Hradec nad Svitavou a nad 12 t, tedy
nákladaní doprava, bude mít objízdnou trasu
Brno – Olomouc – Svitavy.To znamená, že i
nákladní auto, které bude mít vykládku nebo
nakládku ve Březové nad Svitavou a bude chtít
pokračovat do Svitav, bude muset jet po objízdné
trase Brno – Olomouc – Svitavy. Objízdné trasy
jsou dohodnuty na 5 měsíců, od 1.7.2022 –
30.11.2022. Je domluveno s policií, že v rámci
jejich dohledových míst se budou soustředit
právě na dodržování objízdných tras a pokutovat
neukázněné řidiče maximální možnou pokutou.
V rámci ochrany bezpečnosti provozu bude v
obci umístěno přechodné dopravní značení.
Hlavně tam, kde je komunikace úzká a dvě
protijedoucí vozidla se těžko vyhýbají, kolem
budovy školy a na dalších místech s větším
pohybem občanů.
Kamil Pavliš
starosta obce
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Kontejnery na železo

Vodné

Obec pořídila 2 kontejnery šedé barvy na třídění
kovových obalů. Jsou určeny především na
sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu
- návodná samolepka na kontejneru.

Na jaře nás provozovatel obecního vodovodu,
firma VHOS, a.s., informoval o významné změně
kalkulační položky elektrické energie. Cena na
trhu s energiemi postihla i jejich společnost.
Dodavatel ukončil činnost a firma musela najít
nového dodavatele, s odlišnou jednotkovou
cenou silové energie než co byla projednána v
kalkulaci na podzim. Po dohodě zastupitelstvo
obce na svém 22. zasedání, dne 28.4.2022
schválilo od 1.5.2022 cenu vodného pro rok
2022 ve výši 36,50 Kč s DPH. Navýšení je tedy
o 2,- Kč s DPH.

ANO - Do kontejnerů patří drobnější kovový
odpad, který lze skrz otvor bez problémů
prostrčit – typicky plechovky od nápojů a
konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady.
NE - Do kontejnerů nepatří plechovky od barev
a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby
se zbytky nebezpečných látek, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z
více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na
sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich
ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či
rtuť.
Kontejnery jsou umístěny na parkovišti u DPS a
za dolní samoobsluhou.

Poplatky za odpady
Společnost LIKO Svitavy a.s. schválila výši
poplatku na rok 2022 za svoz a odstranění
odpadů ve výši 852,- Kč. Na rok 2022
zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku za svoz
a odstranění odpadu se zvýšením místního
poplatku za svoz a odstranění odpadů pro
občana ve výši 800,- Kč. Obec bude z rozpočtu
doplácet 52,- Kč/občana. Poplatek je splatný do
30. června, úhrada může být provedena v úřední
dny hotově v pokladně OÚ nebo převodem
na účet č. 1283338339/0800, VS 999 + číslo
popisné. Vyhláškou jsou některé osoby od
poplatku osvobozeny nebo mají nárok na úlevu.

Poplatek za psa
Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního a 200
Kč za každého dalšího a je splatný
do konce května 2022. Úhrada stejná jako u
poplatku za odpady!
UPŘEDNOSTŇUJEME PLATBU NA ÚČET!!!

str. 2

Hlášení stavů vodoměrů
Žádáme občany, aby od 15.6. do 24.6. hlásili stavy
vodoměrů na email: obec@hradecnadsvitavou.
cz s přiloženým vyfoceným vodoměrem. Pokud
nebude doložena fotografie vodoměru, navštíví
Vás pracovník provádějící odpočty a osobně
zkontroluje vodoměr a zapíše jeho stav.

Čištění kanalizačních jímek
V rámci údržby bude v průběhu roku firma
Vodárenská Svitavy, s.r.o. čistit kanalizační
jímky, které byly v posledních letech nejvíce
znečištěné. Jímky 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 odpaní 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.

Vítání občánků
V sobotu 4.6.2022 se bude ve společenském
domě Formanka konat Vítání občánků. Rodiče
dětí, kterých se to bude týkat, budou obeznámeni
pozvánkou.
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Prořez větví
Žádáme vlastníky pozemků, které sousedí s
místní komunikací, o prořez větví zasahujících
do komunikace. Pokud tak neprovedou, bude
prořez proveden pracovníky obce a náklady
vymáhány po vlastnikovi. Větve zasahující
do komunikace brání v plynulém průjezdu
větších automobilů (LIKO) nebo je poškozují. V
případě poškození lze také vymáhat škodu po
vlastníkovi. Tuto povinost vlastníkovi nařizuje
i zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních
komunikacích.

Sbírka humanitární pomoci pokračuje
Vážení spoluobčané, první část sbírky pomoci
pro Ukrajinu proběhla úspěšně, za což vám
patří velký dík. Trvanlivé potraviny jsme odvezli
na Informační středisko do Svitav. Zde se
soustřeďuje část, která bude využita pro ty, kteří
budou ubytováni v našem regionu. Druhou část,
zejména oblečení, deky, spacáky, lékárničky aj.
jsme v sobotu 12.3.2022 odvezli na centrální
sklad do České Třebové.
Jak jste již byli informováni sbírka pokračuje, a
pokud chcete něco darovat, obraťte se prosím
přímo na Informační centrum ve Svitavách, kde
můžete tyto potřebné věci předat.
Sbírka šatstva je pozastavena a probíhá sběr
volně prodejných léků, drogerie, trvanlivých
potravin, čistých nepoužitých dek a spacáků.
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Recyklovaný textil
Datum IČZ		
Název odpadu		
Množství kg
12.01.2022			
Oděvy				
288
26.01.2022			
Oděvy				
324
09.02.2022			
Oděvy				
288
25.02.2022			
Oděvy				
216
11.03.2022			
Oděvy				
216
26.03.2022			
Oděvy				
216
Celkem							

1548

Významná jubilea
V březnu jsme byli popřát paní Hávové a také panu Pytlovi, k jejich významnému jubileu.
Přejeme oběma hlavně hodně zdraví, optimismu a energie, kterou stále úspěšně předávají dál.

Pálení čarodejnic na Žabce
Konečně jsme se mohli společně setkat, popovídat si a popít na společné akci. Díky Luďovi Vránovi,
který sehnal spoustu dobrovolníků, jsme mohli pro děti tuto akci uspořádat. Byly připravené soutěže
a hry, hranice i čarodejnice, byla jako vždy perfektní.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo jste přišli, a že vás nebylo málo a hlavně těm, kteří přiložili ruku
k dílu a všechno připravili.

str. 4

Hradecký zpravodaj - březen/duben 2022

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Oslava Dne Země v naší škole

Úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži

Víte, že 22. duben byl celosvětově vyhlášen
Dnem Země? Je to den, kdy ve 193 zemích
světa probíhají aktivity na podporu ochrany
životního prostředí. Tato aktivita započala již v
roce 1970, v ČR tento svátek slavíme od roku
1990.
V naší škole věnujeme rozvoji environmentálního
vzdělávání velkou pozornost. Pracuje zde
vystudovaná koordinátorka EVVO, která plánuje
činnosti rozvíjející ekologické myšlení našich
dětí. V jejím plánu samozřejmě nechyběla ani
oslava Dne Země.
A jak nejlépe oslavovat? Především aktivními
činnostmi, kterými pomáháme přírodě a při tom
se dozvídáme mnoho zajímavých věcí.
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 proběhla celoškolní
akce věnovaná Dni Země. První až čtvrtá třída
prožila toto dopoledne na zahradě školy spolu
s několika občany obce, kterým jsme aktivity,
připravené žáky deváté třídy, členy ekokroužku
a paní učitelkou Andrlovou, nabídli prožít s námi.
Akci jsme zahájili ukázkou výcviku psa zkušeným
kynologem, dále si už děti procházely jednotlivá
stanoviště. Mohly si vyrobit travňáka, papírovou
zeměkouli,
klobouček
zdobený
jarními
přírodninami, vyluštit křížovky, zasít si bylinky,
pomalovat kamínek, připomenout si správné
třídění odpadu, zamyslet se nad nutností šetřit
vodou či nad vlastním chováním, které přírodě
buď pomáhá, nebo škodí. Žáci šestého ročníku
dali do pořádku bylinkové záhonky. Ostatní třídy
se vydaly na úklid části obce a odměnou jim bylo
setkání s pány Štefkou a Vránou u mokřadů, kde
kromě kroužkování ptáků zažili i osobní pátrání
po zvířecích obyvatelích této lokality.
Oceňuji zodpovědnou přípravu stanovišť
žáky devátého ročníku, děkuji za pomoc panu
školníkovi, paní učitelce Andrlové a zástupcům
obce za dodání jednorázových rukavic, pytlů
a především zajištění velice zajímavého
pozorování v oblasti mokřadů. Po delší době
žáci prožili den pospolu mimo školní lavice
a věřím, že se jim tento den líbil a nabídl jim
podněty k přemýšlení, jak se nejen v tento den k
naší Zemi chovat.

Základní a mateřská škola Ježov vyhlásila vloni
výtvarnou soutěž „Každé srdce má své jméno…“
a zároveň pokus o rekord – vytvořit nejdelší
řetěz spojený z jednotlivých srdcí z nejvíce míst
v České republice.
Naši žáci z prvního i druhého stupně vytvořili v
tříčlenných týmech 24 srdcí. Každé srdce mělo
rozměr 1 m x 1 m a všem se moc povedlo.
Úspěch slaví tým z osmé třídy – Klára, Věra a
Matěj – získal totiž třetí místo za 2. stupeň.
Moc všem děkujeme za reprezentaci a
blahopřejeme!

Ing. Marcela Rusková
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Mgr. Jarmila Andrlová
eTwinning v naší škole úspěšně pokračuje
Minulý měsíc dorazil do naší školy cestovní deník
z Německa. Deník je součástí mezinárodního
eTwinningového projektu „Our travelling
notebook“. Tohoto projektu se účastní školy z
Polska, Chorvatska, Portugalska, Španělska,
Německa, Řecka, Turecka, Srbska, Slovinska
a Rumunska. V balíku byly kromě deníku i
dárečky ve formě ručně upletených záložek a
sladkostí. Naši žáci doplnili deník o informace
z naší školy a o čokolády a balíček jsme poslali
dál do Řecka. V eTwinningových aktivitách
bude naše škola dál pokračovat, protože je to
výborný způsob, jak si naši žáci mohou procvičit
své jazykové dovednosti v anglickém jazyce a
zároveň navázat nová kamarádství se studenty
z jiných zemí.
Mgr. Marcela Bartošová
Zápis do první třídy
Dne 12. 4. 2022 se konal v naší škole zápis
do první třídy. Zápisu se zúčastnilo celkem 22
dětí. Do první třídy ve školním roce 2022/2023
nastoupí 18 dětí, 4 děti budou mít odklad
povinné školní docházky. Těšíme se na nové
školáčky a rodičům děkujeme za důvěru,
kterou určitě nezklameme. V uplynulém období
proběhla ve škole inspekční činnost České
školní inspekce. Mimo jiné jsme byli pochváleni
za velmi přátelské a vstřícné školní prostředí,
za velmi dobré vztahy mezi zaměstnanci a mezi
zaměstnanci a dětmi.
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Chceme i nadále poskytovat kvalitní vzdělávání
v prostředí, kde se cítíme všichni dobře.
Mgr. Eliška Hartmanová

celorepubliková výtvárná soutěž - 3 místo

celorepubliková výtvárná soutěž
Jaro v mateřské školce

Den Země

Starší děti z mateřské školy se na jaře účastnily
plaveckého výcviku ve Svitavách. Seznamovaly
se s vodou, učily se potápět, plavat s destičkou.
Vyzkoušely si, jak se plave ve velkém bazénu. Na
konci plaveckého výcviku dostaly vysvědčení.
Poslední dubnový týden byl ve školce ve znamení
čarodějnic. Děti plnily různé čarodějnické úkoly, v
kostýmech si užily diskotéku. Na školní zahradě
si opekly špekáčky a nechybělo také upálení
čarodějnice, kterou si děti společně vyrobily.
Kolektiv MŠ

eTwinning
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NOC

KOSTELŮ

V pátek 10. června 2022 se uskuteční tradiční Noc kostelů, kdy i letos budou připraveny pro
návštěvníky různé programy.
Program kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Hradci nad Svitavou:
17.00 h. Mše svatá
18.00 h Koncert pěveckého sboru RAKOS
Po koncertu možnost prohlédnout si vnitřní
prostory kostela.
20.00 h Závěrečné požehnání s poděkováním
Další informace a programy kostelů jsou
uvedeny na stránkách www.nockostelu.cz.
Srdečně zvou pořadatelé.
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