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vychází dne 20.3.2015

číslo 1/2015

Hradec nad Svitavou č.p. 230
PSČ 569 01
IČ: 579 530

ÚŘEDNÍ HODINY:
PONDĚLÍ A STŘEDA
7:00-12:00
13:00 - 16:30

Telefon: 461 548 156
e-mail:
obec@hradecnadsvitavou.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Návštěva europoslankyně
Dne 2.února 2015 proběhl poslanecký den europoslankyně za KSČM
ing. Kateřiny Konečné na Svitavsku. V rámci tohoto dne navštívila i naši
obec, kde se na Obecním úřadě setkala s občany. Přiblížila nám, jak to chodí v
europarlamentu, co na naši republiku europoslanci chystají, a také jsme
prodiskutovali otázky týkající se dopravy v regionu, novinek v likvidaci
odpadů a možností čerpání evropských dotací pro další rozvoj obce.
Karel Nečas, místostarosta obce

str. 1 - informace z OÚ
str. 2 - na skok do školy, chodníky
str. 3 - jiné informace
str. 5 - čerpací stanice, spol. kronika
str. 6 - turistika a odpočinek
str. 8 - kultura

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za odpady
Sazba – 600,- Kč za kalendářní rok na osobu.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.
Platba na účet: č. ú.: 1283338339/0800,
VS 999 + číslo popisné

Poplatky ze psů
Sazba

a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč. Roční poplatek je splatný
do 31. května běžného roku.
Platba na účet: č. ú.: 1283338339/0800,
VS 999 + číslo popisné
leden - únor 2015
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NA SKOK DO ŠKOLY

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Dne 5. 2.2015 probíhal zápis dětí do prvního ročníku pro
rok 2015/2016. Vzhledem k velké nemocnosti dětí jsme
vyhlásili ještě náhradní termín dne 13.2.2015. Zápisu se
zúčastnilo dvacet dětí se svými rodiči, z toho 13 chlapců.
Do konce května mají rodiče možnost podat žádost o
odklad školní docházky.
Tento rok jsme během zápisu „navštívili“ zoologickou zahradu. Žáci naší školy vyzdobili svými výtvarnými pracemi
chodby a třídy tak, aby se budoucím prvňáčkům u nás líbilo. Děti předváděly své znalosti v oblasti komunikace –
vyprávěly pohádku, příběh nebo nějaký zážitek. Přednesly básničku, představily své matematické dovednosti,
poznávaly náslovnou hlásku, plnily různé úkoly, např. postřehovací, paní učitelky zkoušely jakou mají děti paměť.
Můžeme zhodnotit, že děti jsou dobře připraveny na vstup do školy a těšíme se, že se jim bude v první třídě dařit.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Ve dnech 2. až 6.2. 2015 probíhal lyžařský výcvik v Čenkovicích. Výcviku se zúčastnilo 6 dětí z mateřské školy a
26 žáků prvního stupně. Původně bylo přihlášeno 35 dětí, bohužel nemoc jim zabránila v účasti.
Celý týden nám přálo počasí a všichni byli opravdu šikulky. Ti, kteří v pondělí stáli poprvé na lyžích, v pátek jezdili na
vleku a sjížděli velkou sjezdovku. Ti, kteří už byli zdatnější lyžaři, měli individuální program na velkých sjezdovkách
už od pondělí a zdokonalovali se v lyžařských dovednostech.
Velká pochvala patří lyžařským instruktorům, kteří to s dětmi opravdu umí. Byli milí, kamarádští a současně měli
přirozenou autoritu a respekt.
V pátek po obědě proběhl karneval na lyžích za velké účasti rodičů. Mnozí nevěřili vlastním očím, co jejich děťátka
zvládla. Těšilo nás, že se celý týden líbil i dětem a příští rok chtějí jet zase.
foto: M. Turinská

Parkování motorových vozidel na chodníku
V uplynulém roce 2014 byl v horní části obce vystavěn chodník. Od samého začátku si však občané obce zvykají na jeho tělese
parkovat svá motorová vozidla. Vlivem častého parkování, ať již částečně nebo celou šíří vozidla, bude docházet k porušení
konstrukčních vrstev a tím k celkovému poškození vytvářením prohlubní apod. (konstrukční vrstvy řeší TP170-Navrhování
vozovek pozemních komunikací). Oprava takového poškození bude obec stát určité nemalé finanční prostředky (zcela zbytečně) a
je třeba zdůraznit, že již jednou opravované místo nebude mít takové vlastnosti jako při celkové výstavbě. Dále hrozí, že bude
docházet k porušení a poškození vlivem změn povětrnostních podmínek, neboť každý dodatečný zásah oprav s sebou nese již určitá
rizika.
Připomeňme, že chodník je veřejně přístupnou místní komunikací sloužící výhradně pro pěší dopravu a je ve vlastnictví obce § 12
odst. 4) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Komunikace pro chodce mají mimo jiné zajistit vysokou bezpečnost
provozu, minimalizaci subjektivního pocitu ohrožení, bezbariérový a plynulý pohyb, dostatečnou svobodu pohybu (míjení,
přecházení, změnu rychlosti) a co nejmenší rušení jinými účastníky silničního provozu! Základní technickou normou na
požadavky chodníku je ČSN 73 6110-Projektování místních komunikací.
Upozorňujeme tedy, že dle § 53 odst. 2) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jiní účastníci provozu na
pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku užívat a řidič takového vozidla se vystavuje právnímu postihu, neboť se
dopustí přestupku podle § 125c odst. 1, písm. k) cit. zákona, za který lze uložit blokovou pokutu do výše 2000,-Kč podle § 125c
odst. 6) cit. zákona.
por. Bc. Martin Pavliš, dopravní inženýr, Policie ČR, DI, Svitavy
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Z OBCE A JEŠTĚ ZE ŠKOLY

Proč byl podán návrh na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou?
Na úvod bychom chtěli uvést na pravou míru, proč byl podán školskou radou návrh na odvolání paní ředitelky. Na
školské a obecní radě dne 3.3.2015 bylo projednáno vyjádření paní ředitelky k chodu školy a dále byla vedena diskuze,
na jejímž základě byly zjištěny závažná pochybení, která v zápětí paní ředitelka potvrdila. Byly porušeny základní
povinnosti ředitele školy, které byly v rozporu se Zákoníkem práce.
Návrh na odvolání, na němž se většina členů školské a obecní rady shodla, byl podán na základě závažných zjištění.
Nutno podotknout, že paní ředitelka byla pro svá pochybení opakovaně pozvaná do obecní rady s tím, aby nedostatky
odstranila.
Velice nás mrzí, že celá záležitost je prezentována veřejnosti neprofesionálním přístupem a dotkla se především dětí.
Petra Dománková, Veronika Vařejková, Vít Vařejka
V Hradci nad Svitavou, dne 7.3.2015
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JINÉ INFORMACE
Ovládací automatika pro řízení chodu čerpadla pro tlakovou kanalizaci
1. Ovládací prvky automatiky
Hlavní vypínač – slouží k vypnutí celého zařízení včetně ovládacího obvodu
Proudová ochrana motoru – chrání motor před jeho zničením v případě vniknutí mechanických nečistot do
řezacího ústrojí čerpadla, před jeho přetížením, nebo při výpadku jedné z fází
Spínač provozních stavů ( modrý čtvereček ) – slouží k vyčerpání do minimální hladiny pro účel čištění a
údržby. Po sepnutí spínače se čerpadlo uvede v chod po dobu nastavenou pro čerpání při hladině provozní. Úplné
vyčerpání signalizuje žlutá kontrolka minimální hladiny a dojde k zablokování čerpadla.
Počítadlo provozních hodin – slouží k číselné signalizaci počtu odpracovaných hodin čerpadla

2. Význam světelných kontrolek na ovládací automatice

Pořadí
(bráno od
nejvýše
umístěné diody)

Barva

Označení

I.

zelená

zapnutí automatiky

Poukazuje na zapnutí hlavního vypínače a
připravenost zařízení k provozu

II.

zelená

chod čerpadla

Po zapnutí této diody je v chodu čerpadlo

III.

žlutá

hladina min.

Tato dioda svítí, pakliže je v nádobě
odpadní voda ve výšce minimální hladiny

IV.

červená

hladina max.

Tato dioda svítí, pakliže je v nádobě
odpadní voda ve výšce maximální hladiny

V.

červená

porucha motoru
čerpadla

Význam

Tato dioda poukazuje na poruchu
motoru,popř.jiný poruchový stav

Vypracoval : Lukáš Vykydal

Pozná je někdo?
Žádáme naše spoluobčany o pomoc
při rozpoznání jmen jednotlivých
hráčů na přiložené fotografii z let
1951-53 tj. počátku fotbalu v naší
vesnici. Budeme rádi i za neúplné
informace, které můžete sdělovat
těmto osobám:
J. Smolej tel.: 605 878 170
M. Veselý tel.: 602 102 372
nebo na obecním úřadě.
Za předané informace děkujeme.
Za TJ Hradec nad Svitavou
Milan Veselý
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Provozní řád
domovní čerpací stanice tlakové kanalizace – Obec Hradec nad Svitavou
Každý uživatel tlakové kanalizace je povinen řídit se těmito pokyny.
1. Do domovní čerpací stanice tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny
a prádelny.
2. Do domovní čerpací stanice tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění ze dvorů, chodníků,
teras, bazénů apod.
3. Do domovní čerpací stanice tlakové kanalizace nelze přepouštět obsah stávajících septiků a žump.
4. Do domovní čerpací stanice tlakové kanalizace nelze vypouštět odpadní vody s příměsí látek, které nejsou
odpadními vodami. Jedná se zejména o :
- hrubé nečistoty – např. štěrk, písek, střepy
- kovové předměty – např. žiletky, hřebíky, dráty
- pružné materiály – např. vlhčené ubrousky !!!, hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva, pleny, hygienické potřeby
- ostatní předměty – např. tuby, zubní kartáčky, klacky, apod.
- rozpouštědla – např. ředidla
- ropné látky – oleje, nafty
- žíraviny – louhy, kyseliny
- jedovaté, výbušné a hořlavé látky – např. benzín, pesticidy
- živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství – např. obsah fritovacích hrnců
- kejdu, silážní šťávy, močůvku
- jiné látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně nebo hořlavě
- infekční látky
- látky, které vytvářejí překážky při odtoku
- odpady – např. popel, shnilé ovoce
5. K čerpacím šachtám musí být zajištěn přístup a možnost příjezdu techniky provozovatele za účelem pravidelné
údržby a nezbytných havarijních zásahů. Majitel nemovitosti musí zajistit přístup pracovníků provozovatele, pokud
je DČS umístěna na jeho soukromém pozemku.
6. V případě, že by docházelo k opakovaným závadám na čerpadle a technologii šachty nedodržováním
uvedených zásad, budou na majiteli připojené nemovitosti požadovány úhrady nákladů spojených s
odstraněním těchto havárií.
7. Odstraňování poruch – v případě zjištění poruchy čerpací stanice ( signalizováno blikající červenou kontrolkou ),
odběratel zavolá na linku provozovatele ( obce )
V případě poruchy volejte na jedno z níže uvedených telefonních čísel :
Lukáš Vykydal – 602 / 356 491
Pavel Vojta – 728 / 992 855
Jiří Neudert – 739 / 560 987
Kamil Pavliš – 605 / 118 121
Vypracoval : Lukáš Vykydal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození: René Etzler, Nikola Gloserová, Tereza Sokolová
Úmrtí:

Marie Vojtová, Josef Zugar, Milan Hejtmánek, Irena
Maivaldová

Výročí:

Trávníček Ladislav, Pírková Karla, Chlubna Vlastimil
Štefková Marie, Houserová Vlastimila, Lamačová
Anežka, Šafařík Josef, Novotná Anežka, Ehrenberger
Josef, Jirásek Miroslav, Chmelina František, Kličková
Stanislava, Pavlišová Jana, Křivinková Herta

Foto: Z. Rolníková
leden - únor 2015
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Zahájení turistické sezony
Turistickou sezonu zahájíme v sobotu 25. dubna v 9 hodin na náměstí Míru u staré radnice. Při této příležitosti
bude slavnostně otevřena nová půjčovna a úschovna kol. Letos vám chceme představit nejen přírodu v
bezprostředním okolí, ale blíže vás seznámit s městem Březová nad Svitavou.
Tentokrát bude 20 km dlouhá pěší i turistická trasa stejná. Ve 14 hodin bychom se měli sejít v Březové nad Svitavou.
Na tomto posledním stanovišti mohou účastníci navštívit prameniště podzemní vody, I. a II. březovský přivaděč
vodáren s komentovanou prohlídkou v časech 14:15, 15:15 a v 16:15. hodin. V Březové budete mít také možnost
navštívit informační centrum, základní školu nebo se rozhlédnout z Cimrmanovy rozhledny Pro děti bude zajištěn
doprovodný program. Mikroregion Svitavsko se bude podílet na akci tím, že pro účastníky zařídí postavení
partystanu, ve kterém se bude možné schovat před případným nepříznivým počasím. Nakonec si návštěvníci mohou
poslechnout hudební vystoupení, zakoupit něco dobrého ve stáncích a odpočinout si.
Ze Svitav do Březové si můžete udělat zastávku v Hradci nad Svitavou, kde bude otevřen od 11 do 13 hodin kostel
sv. Kateřiny a účastníci si jej mohou bezplatně prohlédnout.
Na přiložené mapě je zaznamenána trasa. Mapy budou k dispozici v informačním centru. Všechny podrobnosti
najdete také na webových stránkách: www.ic.svitavy.cz nebo na facebooku města Svitavy.
Organizátoři pro vás zajistili i autobusovou
dopravu. Budou vypraveny dva spoje ze Svitav do
Březové nad Svitavou v 11:30 a ve 12:15 hod.
Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další
nástupní stanoviště bude u sportovní haly Na
Střelnici a z parkoviště u restaurace Družba.
Autobus, který bude vyjíždět v 11:30, bude mít v
Hradci nad Svitavou třicetiminutovou zastávku na
prohlídku kostela. Autobusem se bude možné
dopravit i z Březovského náměstí k vodárně na
všechny tři plánované prohlídky.
Cestu zpátky můžete zvládnou po svých, na kole,
nebo budete mít možnost jet vlakem v 15:47, 17:14 a
17:47 hod. Pro ty, kteří se chtějí zdržet déle, jede
poslední vlak v 19:47 hod. Přijďte strávit příjemný
den spolu s námi.
Alice Štrajtová Štefková
foto: Z. Rolníková

Úprava veřejného prostranství u pošty v Hradci nad Svitavou
Pro období 2015/2016 se počítá se zvelebením terénu u pošty v Hradci nad Svitavou. K dětskému hřišti totiž patří i
příjemné prostředí, které bude díky svému charakteru spíše připomínat parčík, kam si rádi zajdete zarelaxovat nebo jen
tak na procházku.
Již byl vypracován prvotní propočet, jehož cena je cca 880.000,- Kč bez DPH. Na tuto částku bude obec žádat dotace.
Co bude v parčíku k vidění?
- altán
- záhony trvalek, keře
- stávající výšlapy nahrazeny
nášlapnými kameny
- dřevěné molo s lavičkami s výhledem
na viadukt
- trojúhelníkové molo v sedací výšce
- cibuloviny
- trávník s příměsí bylin
- stojan na kola
- plocha pro parkování
Podrobná mapa s legendou
je k nahlédnutí na obci.
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MAPA PARČÍKU
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Pozvánka na mimořádnou hudební událost
Svitavské vokální seskupení SYxtet fungující pod uměleckým vedením Veroniky Plívové zve všechny příznivce
kvalitní hudby a neotřelých hudebních interpretací v pátek 27. března 2015 (19.30 hodin) do krásného prostředí
barokního kostela v Radiměři na společný koncert dvou zajímavých vokálních uskupení – svitavského SYxtetu a
brněnského ansámblu OctOpus Vocalis, který tvoří osm výborných zpěváků. Pomyslným pojítkem mezi oběma
soubory je Martin Franze; umělecký vedoucí OctOpus Vocalis, který pochází ze Svitav. Pod jeho vedením zazní
skladby českých i světových autorů několika hudebních epoch a stylů (H. Purcell, W. Byrd, A. Tučapský, V. Miškinis a
další). Celý koncert bude pojat jako klidné velikonoční rozjímaní, avšak příznivci vokální hudby se rozhodně nudit
nebudou. SYxtet, v jehož řadách zahlédnete známé tváře z pěveckého sboru Iuventus Svitavy, představí například
výběr z tvorby Zdeňka Lukáše.
Vstupné na koncert bude dobrovolné. Všichni účinkující se těší na Vaši návštěvu.
Podrobné informace: www.octopusvocalis.cz
Lenka Kořínek Bolcková
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