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vychází dne 30.06.2022

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obchvat Svitav
Z důvodu výstavby železobetonové opěry o
výšce 4,5 m, pokládky kanalizace, podpěrné
věže nosné konstrukce mostu a samotného
monolitického mostu je nutná celková uzávěra
silnice I/43. Proto se řeší objízdné trasy dopravy.
Od vydání posledního čísla zpravodaje došlo k
výrazným změnám objízdných tras souvisejících
s obchvatem Svitav. Původní verze již neplatí
a to z důvodu zamítnutí některých účastníků
řízení. Opět jsme hledali další varianty, ale
vše neúspěšně. Naráželi jsme na zamítavá
stanoviska jak dotčených státních orgánů,
tak samospráv. Poslední verze, která je již ve
schvalovacím procesu a všichni zúčastnění ji
předschválili zní:
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t - obousměrně
vedena po silnici III/3665 a po silnici III/36625
přes obec Hradec nad Svitavou.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t - obousměrně
vedena po III/36625 přes obec Hradec nad
Svitavou a obec Vendolí a dále po silnici I/34 do
města Svitavy.
Samozřejmě, že jsme se nákladní dopravě
přes obec bránili. ŘSD oponovalo, že na silnici
pod viaduktem je značka omezující výškovou
průjezdnost – do 3,3 m a obec byla vždy
objízdnou trasou pro vyšší auta. A pokud obec
nebude souhlasit s objízdnou trasou, bude
se muset změnit technologie stavby mostu,
prodlouží se termín dokončení stavby obchvatu
a kdo to vše zaplatí rozhodne soud.
Tedy všechna nákladní doprava povede
od obecního úřadu přes obec do Svitav obousměrně. Osobní doprava povede kolem
obecního úřadu přes Vendolí do Svitav -
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obousměrně. V rámci ochrany bezpečnosti
provozu bude v obci umístěno přechodné
dopravní značení s dodatkovými tabulkami:
„Mimo dopravní obsluhy obce Hradec nad
Svitavou“. To pro občany obce Hradec nad
Svitavou znamená, že mají povolen vjezd do
zákazu a nemusí jezdit objízdnou trasu přes
Vendolí. Zaměstnavatelé, kteří mají provozovnu
v uzávěře, vystaví svým zaměstnancům, kteří
nemají trvalý pobyt v Hradci nad Svitavou
potvrzení, kde bude název zaměstnavatele,
jméno a příjmení zaměstnance, sídlo provozovny,
podpis a razítko. Tím se vyhnou nepříjemnostem
při kontrole policií. Objízná trasa začne po nabytí
právní moci Rozhodnutí, cca od 18.7. a potrvá
do 30.11.2022. Po dokončení stavby obchvatu
bude v obci ve spolupráci ŘSD a Pardubickým
krajem kompletně opravena komunikace od
obecního úřadu do Svitav.

Volný pohyb psů
Na obec přibývají stížnosti občanů na volný
pohyb psů na veřejném prostranství, zejména
v odpočinkovém areálu „Žabka“. Podle platné
Obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel
pro pohyb psů na veřejném prostranství na
území obce jsou vymezena prostranství pro
volné pobíhání psů. V ostaních případech musí
být pes veden na vodítku a u nohy fyzické osoby,
aby se nedostal do kontaktu s jinými osobami.
Na veřejných prostranstvích, např. autobusové
zastávky, parky, sporoviště, atd. a v okruhu 50
m od nich je povolen pohyb na vodítku a s
náhubkem. V případě porušení se majitel psa
vystavuje riziku přestupku. Také apelujeme na
majitele psů, aby na veřejných prostranstvích
uklízeli po svých mazlíčcích exkrementy.
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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. Povinost nařizuje i
zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích.
Kamil Pavliš
starosta obce

Čištění Žabky
Dne 14.5. místní hasiči, za pomoci dobrovolníků, vyčistili vodní nádrž Žabka.
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Pozvání k vycházce
V Hradeckém zpravodaji 6/2021 jsem informoval o ukončení první etapy revitalizace mokřadů v
jižní části naší obce. S finančním příspěvkem Pardubického kraje, Ministerstva životního prostředí
a z rozpočtu obce byl obnoven nátok ze Svitavy do všech ploch, vybudovány byly prohlubně v
mokřadech, sedimentační tůň u nátoku a byl upraven odtok zpět do řeky. Důvodem zřízení prohlubní
bylo zachování vodních ploch i v období zastavení přítoku ze Svitavy a vysychání území. Ve druhé
etapě budou instalovány trvalé zábrany kolem komunikace a vybudovány podchody pod komunikací.
Nejcennější přírodní lokalita naší obce patří z hlediska obojživelníků k nejvýznamnějším v rámci
Pardubického kraje. Zjištěno zde bylo 40 chráněných druhů živočichů, z toho 9 druhů obojživelníků.
Na konci května t.r. zde bylo zřízeno zastřešené odpočinkové místo a byly instalovány panely malé
naučné stezky. Na čtyřech informačních panelech je přiblížena historie místa, rostliny a živočichové
lokality. Historie „rybníčků“ v dolní části obce sahá daleko do minulosti. Datum jejich založení se
vypátrat nepodařilo, ale lze předpokládat, že se tak stalo již v 18. století. Archivní mapa Stabilního
katastru z roku 1835 zaznamenává na tomto místě poměrně velký rybník, který byl vybudován
přímo na řece Svitavě. V roce 1914 byla zpracována studie regulace do té doby meandrujícího toku.
Další zajímavá mapa z doby před II. světovou válkou přímo na již napřímené řece zakresluje rybník
„Schlammteich“ s příčnými přehrážkami. Jejich cílem bylo s velkou pravděpodobností zpomalení
toku, sedimentace splavenin a v důsledku zlepšení kvality vody. Na zdařilých kresbách Blanky
Ponížilové jsou vyobrazeny typické druhy živočichů a rostlin jak „rybníčků“, tak i blízkého okolí.
Panely jsou doplněny hrací prvky (např. vývojové řady vybraných živočichů, způsoby opylení rostlin),
které bezpochyby zaujmou jak děti, tak i dospělé. Mnoho poznatků zde naleznou i žáci naší školy.
Přijďte si toto zajímavé místo prohlédnout. RNDr. Leoš Štefka, místostarosta obce

Odpočinkové místo a naučná stezka

žáci naší ZŠ při programu u rybníčků
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2022

str. 3

Vítání občánků 4. 6. 2022
na Formance
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Deváťáci ve Velké Británii
Je tu červen a teplé dlouhé dny dávají znát,
že se nezadržitelně blíží konec školního roku,
prázdniny a období dovolených. A to je vhodná
chvíle k tomu, abychom zopakovali, co letošní
školní rok přinesl.
Po podzimu a zimě poznamenaných covidem
nám druhá polovina roku umožnila postupný
návrat do běžného režimu a přinesla možnost
účastnit se akcí, které se dříve nemohly
uskutečnit. Vrcholem všech letošních akcí,
kterých proběhla celá řada, pak byl dlouho
očekávaný zájezd deváťáků do Velké Británie,
který se uskutečnil ve dnech 23. – 27. května.
Velká Británie se nám představila jako zcela jiný
svět. Nejenže jsme se do ní z Francie dopravili
tunelem pod mořem, ale navíc zde všichni
najednou jezdili na špatné straně vozovky
a navíc byly všechny vzdálenosti v mílích a
yardech. Návštěva Londýna začala u hradu
Tower – nejstarší budovy v Londýně.
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Pak jsme přesunuli na Tower Bridge, kde
jsme měli domluvenou prohlídku. Nejvíce nás
zaujala prosklená část horní části mostu, skrze
kterou se dala pozorovat auta a autobusy, které
projížděly pod námi. Odpoledne jsme se vydali
londýnským metrem do Natural History Museum.
Vystoupili jsme o stanici dřív, abychom si mohli
prohlédnout známý obchodní dům Harrods a
ostatní muzea v okolí. Ve středu nás čekal výlet
do přímořského města Brighton. Po cestě jsme
se zastavili podívat se na slavné bílé útesy
Beachy Head, kde bylo velmi větrno. V Brightonu
jsme vystoupili u rozhledny, která je postavena
na pláži a jmenuje se 360 o British Airways. A
opravdu jsme měli pocit, jako bychom byli na
letišti. Nejprve rentgenová prohlídka zavazadel
a průchod rámy a pak nalodění do průhledné
kopule, která nás vyvezla do výšky 162 metrů.
Viděli jsme téměř celý Brighton a okolí. Další
zastávkou bylo brightonské molo s pauzou
na oběd (možnost koupit si slavné „fish and
chips“). S plnými žaludky jsme pak zamířili do
podmořského akvária Sea Life Centre, kde jsme
mohli projít i proskleným podmořským tunelem.
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Čtvrtek byl posledním dnem ve Velké Británii,
který jsme zahájili ve čtvrti Greenwich, kde jsme
se šli podívat na nultý poledník a Greenwichskou
observatoř. Pak jsme se metrem dopravili do
nejznámější části Londýna – Westmisteru.
První zastávkou byl Buckinghamský palác, ale
protože se v Londýně zrovna chystaly oslavy 70.
výročí panování královny Alžběty II. a všude byly
uzavírky, Buckinghamský palác jsme viděli pouze
z dálky. Pokračovali jsme na náměstí Piccadily
Circus, kde jsme vykoupili místní obchůdky se
suvenýry a McDonald’s. Procházka pokračovala
na náměstí Trafalgar Square a pak ulicí Whitehall
kolem Downing Street až k Parliament Square,
kde na nás konečně čekal Big Ben a the Houses
of Parliament a už jsme se davem probírali k
poslední turistické atrakci celého výletu – the
London Eye, což je obrovské ruské kolo. Pak už
nás čekala jen plavba lodičkou od London Eye
až k 02 aréně, kde na nás čekal autobus.

Zkušeností a vzpomínek v nás zůstalo jistě
hodně. V Británii jsme poznali nejenom britské
památky, ale také britský způsob života, který
není horší nebo lepší než náš, je prostě jen jiný.
Čím si můžeme být ale jisti, je, že se nám tímto
zájezdem určitě rozšířil pohled na svět a že jsme
nabyli nové zkušenosti. A o to šlo v první řadě.
Máme na co vzpomínat.
Mgr. Marcela Bartošová
Krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou
přejí všichni zaměstnanci školy.

Útesy Beachy Head

Tower Bridge

Prázdniny se blíží
Děti z naší mateřské školky se účastnily
sportovních her ve svitavské sportovní hale.
Závodilo zde celkem šest týmů v pěti disciplínách.
Děti skákaly do dálky, házely tenisovým míčkem,
běhaly na čas, překonávaly překážkovou dráhu
a skákaly v pytlích. Děti se na závody několik
týdnů pravidelně připravovaly a za trénink byly
odměněny třetím bronzovým místem. Velkou
podporou pro náš soutěžní tým byli také všichni
kamarádi ze školky, kteří závodníkům hlasitě
fandili. Všechny děti si sportovní dopoledne
báječně užily a těší se na příští ročník.

V rámci programu Digitalizace škol jsme v
mateřské škole rozšířili vzdělávací pomůcky.
V příštím školním roce čekají na děti tablety s
interaktivními výukovými programy Barevné
kamínky a programy pro logopedickou prevenci.
Pro předškolní přípravu budeme využívat Albi
tužky s velkým výběrem vzdělávacích knih.
Rozšířili jsme také audio techniku o nový
reproduktor s mikrofony, který obohatí naše
možnosti při různých akcích a vystoupeních pro
rodiče.
Všem dětem a rodičům přejeme krásné
prázdniny a těšíme se v příštím školním roce.
kolektiv MŠ
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HASIČI
Mladí hasiči už naplno trénují venku a koncem
března začali se soutěžemi.
Jako vždy vše zahájily Hlinecké piškvorky, tedy
netradiční soutěže družstev v tělocvičně. Na
soutěž odjela dvě družstva žáků, jedno družstvo
tvořily dívky a jedno chlapci. V konkurenci deseti
týmů byla děvčata po šesti disciplínách třetí a
chlapci sedmí.
Letos jsme se rozhodli, kromě klasických závodů
Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku,
zúčastňovat se také závodů jednotlivců, které
jsou zároveň kvalifikací na Mistrovství ČR, které
bude v září v Benešově. Jako přípravu na tuto
kvalifikaci jsme pojali závody v České Třebové,
kde Martin Stružinský byl 2., František Šperka
11. a Natálie Jasanská 13.
První kvalifikace proběhla za účasti více jak 220
závodníků v Chocni, nejpočetnější kategorií
byly starší žákyně (více než 90 závodnic), v ní
obsadila Natálie Jasanská 38. místo. V žácích
se nejlépe vedlo Martinovi Stružinskému (4.),
František Šperka pak skončil (23.) a Vojta Šmíd
(27.).
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Hned za týden pokračovala kvalifikace
jednotlivců ve Skutči, kde Martinovi utekla
medaile o 5 setin, Fanda byl 20. a Náťa 36.
O další týden později se v sobotu rozběhla liga
v požárním útoku, jako už tradičně v Jevíčku.
Podařilo se nám dát dohromady dvě družstva
starších žáků a na úvod sezony obě družstva
předvedla hezké útoky, A tým zaběhl čas 16:58
a skončil třetí, B tým hned za nimi časem 17:34
čtvrtý. V Jevíčku se také běhají jednotlivci, ale
mimo kvalifikaci na MČR, zde se nám moc dařilo,
Martin Stružinský byl druhý, František Šperka
čtvrtý a Vojta Šmíd pátý. Natálie Jasanská starší
dívky vyhrála.
Nabitý program pokračoval hned druhý den v
neděli, kdy jednotlivci měli kvalifikaci v Holicích.
Martinovi se konečně podařilo protrhnout smůlu
čtvrtých míst a skončil 3., Franta 8., Vojta a
Natálie 18.
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Jednotlivci tedy mají za sebou tři ze čtyř kvalifikací,
poslední bude v září v Kamenci. Nejlépe je
na tom Martin Stružinský, který drží průběžně
čtvrté místo a jelikož se nejhorší výsledek škrtá,
neměla by ho účast na Mistrovství ČR minout!
21. května ještě proběhla Okrsková soutěž ve
Vendolí, které se zúčastnilo také družstvo mužů,
které bylo šesté, starší žáci obsadili první a
druhé místo.
Poslední květnový víkend se v Trstěnici konaly
dvoudenní závody hry Plamen. My jsme na tyto
závody vyrazili už o den dříve a se spaním ve
stanech vydrželi až do neděle. Po všech pěti
disciplínách jsme obsadili krásné čtvrté místo z
dvaceti týmů.
Do prázdnin nás čeká ještě závod ligy v Poličce
a poté zasloužená „dovolená“.
Za hasiče vám přejeme hezké léto a hodně
sluníčka.
Pavel Jasanský
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Z HISTORIE
Když se zamýšlíme nad historií naší obce,
zjišťujeme, jak málo toho z minulosti obce
víme. Velkým problémem zůstává přetržená
kontinuita obce, kdy noví čeští obyvatelé, kteří
osídlovali obec po roce 1945 nenavázali na
práci zdejších německých historiků, kronikářů
a etnografů. Dílčí poznatky o starší historii
obce byly sice v poválečné době převzaty a
publikovány v knihách a sbornících o Svitavsku,
ale jen ojediněle se objevovaly odborné práce,
která významně rozšiřovaly naše poznání nejen
o naší obci, ale i o zdejším regionu. V této mé
úvaze tentokrát nebudu mnoho připomínat z naší
historie, ale pokusím se podívat do budoucnosti,
jakých senzačních objevů a zjištění se budoucí
generace mohou dočkat.
Zdejší kostel sv. Kateřiny ze 13. století je sám
o sobě unikátní stavbou, kde se zatím nikdy
nekonal odborný stavební a archeologický
průzkum. Poslední větší přestavba a výzdoba
kostela proběhla koncem 19. století, a byl tak
setřen i starší barokní vzhled včetně vnitřního
vybavení. Ale je docela možné, že pod mnoha
vrstvami omítek se jednou najdou malby třeba
z 15. a 16. století. Jestliže se v našem kostele
dochoval gotický portál ze 13. století, je možné
že se v obvodových zdech najdou také zazděná
gotická okna, která byla v 18. století nahrazena
dnešními
obloukovitými
okny.
Naprostý
unikát jsou dochované masivní oplechované
a železnými pásy pobité dveře z roku 1643
v gotickém portálu. Od pana Miloše Cvrkala
jsem několikrát slyšel vyprávět, že pod dlažbou
kostela jsou zazděné nějaké krypty, kde mohou
být uloženy ostatky významných osob. S vekou
pravděpodobností tam mohou být pohřbeni
zdejší faráři či rychtáři a další významní
obyvatele obce. Rychtáři byli až do 16. století
many olomouckého biskupa a lze je považovat
za drobnou šlechtu (vladykové, zemani, rytíři),
která držela rychtu a s ní i další majetky jako
biskupské léno. Tyto osoby, jak bylo tehdy
zvykem, byly pohřbíváni v kostele. Možná jsou
někde v kostele zazděné i náhrobní kameny
zde pohřbených osob. Mnoho tajemství skrývá
i věž kostela, která si dochovala středověký
charakter, kdy byl kostel opevněný. Určitou
stavební změnou prošel jen vrchol věže, kde
jsou zavěšeny dva vzácné zvony ze 16. století.
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2022

Lze předpokládat, že ve středověku byla věž
zakončena bedněním, které bylo na krakorcích,
a mělo i obranný charakter. Nad ním se
pravděpodobně vypínala štíhlá vysoká střecha,
jakou můžeme vidět například na kostele sv.
Barbory v Baníně či u zvonice v Kamenné Horce.
Dnes, kdy se kolem kostela rozkládá hřbitov, už
není možné zde dělat nějaký větší archeologický
průzkum. Ale kostel byl opevněný, a tak lze bez
nadsázky tušit, že zde jsou někde v zemi zbytky
valů, příkopu a palisád, které kostel obkružovaly.
Vzácně dochované jsou ve věži úzké střílny pro
lučištníky či střelce z kuší. U nich můžeme dobře
vidět značnou sílu zdí obranné věže.
V dolní části obce se nachází barokní sloup
Nejsvětější Trojice z roku 1725. Podobných sloupů
bychom na Svitavsku a Moravskotřebovsku
našli více. Náš sloup má však také svoje
tajemství. Zatím co ostatní sloupy vykazují
rukopis sochařských dílen ze Svitav a Moravské
Třebové, tento sloup má blízko k sochařské
výzdobě poutního areálu Kalvárie v Jaroměřicích
u Jevíčka, kterou prováděly sochařské dílny z
Olomouce. Umělecky cenné jsou především
reliéfy s biblickými náměty na soklu sloupu. Také
použitý pískovec má jinou strukturu a zabarvení
než pískovce z lomů Mladějov a Maletín u
Moravské Třebové, které byly hojně blízkými
sochařskými dílnami používány. Autora našeho
sloupu zatím neznáme. Ale snad se v budoucnu
podaří i jméno tohoto sochaře, který pro naši
obec zhotovil tak působivé dílo, odhalit.
Je ještě mnoho otazníků v historii naší obce,
které se jistě podaří dalším generacím postupně
odhalit. Věřme, že se objeví mladí patrioti, kteří
se budou o minulost obce zajímat a poodhalí
mnohá tajemství z její bohaté historie.
Mojmír Fadrný

Střílna ve věži kostela Sv. Kateřiny
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Gotický portál v kostele
sv. Kateřiny v Hradci n. Svit.

Sloup Nejsvětěší Trojice

Kostel. sv. Barbory v Baníně

SPORT
Naši nejmladší fotbalisté hráli v sobotu 21.5. v Jaroměřicích, kde obdrželi krásné 2. místo, v boji s
Jaroměřicemi, s Bystrým a Jevíčkem. Gratulujeme.

Vydává Obec Hradec nad Svitavou, 569 01 Hradec nad Svitavou 230
tel.: 461 548 156, e-mail: obec@hradecnadsvitavou.cz, www.hradecnadsvitavou.cz
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 14325. Náklad 700 výtisků.
Domácnostem bezplatně. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
Příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce
Za redakční radu: Veronika Vařejková
Příspěvky zasílejte do 20. dne každého sudého měsíce na e-mail: veronikavykydalova@seznam.cz
Tisk: Svitavská tiskárna s.r.o.

str. 10

Hradecký zpravodaj - květen/červen 2022

SDH HRADEC NAD SVITAVOU
POŘÁDÁ

20. SRPNA 2022

DEN S PIVEM
AREÁL ZA FORMANKOU
ZAČÁTEK 13:00 HOD.

· ZÁBAVNÝ SOUTĚŽNÍ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
· PIVNÍ SOUTĚŽE
· SKÁKACÍ HRAD PRO
DĚTI ZDARMA
· ZÁPASNICKÁ HRA - GLADIÁTOR
· reprodukovaná HUDBA PO CELÝ DEN
· OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
· ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

