HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

leden - únor 2016

č. 1/2016

vychází dne 4.3.2016

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Záchranný transfer obojživelníků

Kontejnery na textil

ZO Českého svazu ochránců přírody si dovoluje
Vám oznámit, že od 12. 3. do 15. 5. 2016 proběhne
v dolní části obce Hradec nad Svitavou (v okolí
„Hradeckých rybníčků“ – katastry 5209; 5212;
5229) akce „Záchranný transfer obojživelníků“
pořádaná naší organizací.

Obec Hradec nad Svitavou a firma Dimatex
informuje své občany, že společně provozují
kontejnery na textil. Jedná se o tři kusy sběrných
kontejnerů, které jsou umístěné ve vaší obci.

Minulých devět let 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).
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
majetku. Do vlastního tělesa komunikace
se žádným způsobem zasahovat nebude.
Nepředpokládáme ani to, že by fólie měly bránit
případné údržbě vozovky.

Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny
k druhotnému využití textilních materiálů s
pozitivním vlivem na životní prostředí. Dimatex
je partnerem Českého červeného kříže v rámci
projektu Textileco a Charity České republiky
a pravidelně poskytuje ošacení neziskovým
organizacím a lidem v nouzi. Společnost Dimatex
podpořila v roce 2015 neziskové organizace
v rámci oboustranné spolupráce částkou
přesahující 1.750.000 Kč. Společnost Dimatex
chce být Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner
pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů.
Co patří do sběrného kontejneru:
čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil
– záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a
deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných)
igelitových pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty a hračky.
Co nepatří do sběrného kontejneru:
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, tašky, netextilní materiály, komunální
odpad, elektrospotřebiče.

Kontaktní osobou pro tuto akci je Jakub Vrána
(telefon : 739 697 659)
Děkujeme za podporu a případné předávání
informací, které nám usnadní naši činnost.
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Umístění kontejnerů pro biologicky rozložitelný komunální odpad od 1.4.2016
1) U Buršových - bývalá kovárna

2) U bývalé mateřské školy

4) U fotbalového hřiště

5) U „dolní“ JEDNOTY

3) U hasičského cvičiště - u Žabky

6) U „točny“

Březen - měsíc knihy
Obecní knihovna v Hradci nad Svitavou vyhlašuje soutěž pro své členy „O nejpilnějšího čtenáře/
čtenářku“.
Vítězem soutěže se stane čtenář/čtenářka, který od 1.3.2016 do 31.3.2017 přečte největší počet
knih vypůjčených v naší knihovně, ve dvou kategoriích - čtenář(ka) do 15 let a čtenář(ka) nad 15 let.
Po vyhodnocení příští rok na jaře obdrží vítězové zasloužené odměny.
Pokud má někdo zájem se soutěže zúčastnit a není členem obecní knihovny, může se přihlásit
každý lichý pátek mezi 17. a 18. hodinou přímo v knihovně a rozšířit tak řady jejich členů.
Renata Šumová - knihovnice

Poděkování
Rádi bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří jste i v letošním roce znovu přijali a obdarovali
koledníky během Tříkrálové sbírky. V Hradci nad Svitavou se letos vybralo 22.982,- Kč.
													
koledníci
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Slovo paní ředitelky
Vážení občané, rodiče, žáci, milé děti!
Nedílnou součástí naší základní školy je mateřská
škola. Dnes bych se ráda ve svém pojednání
zaměřila na základní informace právě o ní.
Když jsem se stala ředitelkou školy, přiznám,
řízení mateřské školy bylo pro mě velkým
otazníkem, ale zároveň i výzvou.
A když něco nevím, začínám se seznamovat,
studovat, sbírat dobré zkušenosti a rady. V
podzimních měsících jsem se snažila co nejvíce
si objasnit základní principy předškolního
vzdělávání, navštívila jsem ředitelky mateřských
škol, pronikala jsem do problematiky. Dnes
mohu říci, že už v mých znalostech jsem značně
pokročila a dokonce, díky právě návštěvám v
jiných mateřských školách, i mohu hodnotit a
porovnávat činnost naší mateřské školy. Vím, co
je u nás na velmi dobré úrovni a mám představu
o tom, co můžeme zlepšit.
Tak jako v ostatních mateřských školách, tak i
v té naší je činnost dána školním vzdělávacím
programem. To je vlastně, jednoduše řečeno,
závazný a zákonný program, který musí každá
mateřská škola plnit. Náš školní program nese
jméno „Jen se děti rozhlédněte, co je krásy na
tom světě!“. Je rozpracován do čtyř integrovaných
bloků: podzim, zima, jaro, léto. Paní učitelky
v těchto blocích aktuálně k danému ročnímu
období rozvíjejí všechny potřebné kompetence
dětí tak, jak to má být – citlivě, zajímavě, s
využitím různých činností, aktivit – spontánních
či řízených, her, pomůcek…Ke každému dítěti
přistupují individuálně. Snaží se, aby se každé
dítě cítilo ve školce bezpečně a spokojeně a aby
se o krásách světa dozvědělo co nejvíce tou
nejpřirozenější a nejpřijatelnější cestou.
Co plánujeme:
Důležitou součástí činností paní učitelek ve
školce je i základní logopedická prevence.
Preventista ovšem není nápravce. Proto jedním z
mých záměrů je podpora studia zaměstnankyně
právě v této oblasti. Vaše děti pak budou mít

možnost vady řeči napravovat přímo ve školce.
Školka nabízí mnoho aktivit, ale v této oblasti
určitě jsou rezervy. Vedle akcí, na které jste zvyklí
– plavání, lyžařský výcvik (pokud vyjde počasí),
fotbalová školička, Mikulášská a vánoční nadílka,
různá vystoupení dětí, návštěvy divadelních
představení, výlety… chceme nabízet dětem i
jiné aktivity. Bude jen na rodičích, jestli budou
chtít nabídky využít či ne.
V nejbližší době přijdeme s nabídkou návštěv v
solné jeskyni ve Svitavách – chceme podpořit
prevenci proti respiračním onemocněním, posílit
imunitu a umožnit příjemnou relaxaci našich
nejmenších. Další možností bude od příštího
roku nabídka kroužku anglického jazyka pod
vedením paní Kláry van Sas. V jednání je i
návštěva mobilního dopravního hřiště v našem
areálu, kdy chceme zábavnou a praktickou
formou rozvíjet dopravní povědomí dětí. V oblasti
environmentální výchovy se připravuje projekt,
kdy školka bude spolupracovat se Zeleným
Vendolím. Budeme se snažit zabezpečit zájmové
kroužky.
A určitě budeme vybírat z dalších smysluplných
programů a akcí. Přejeme si, aby Vaše děti měly
co nejvíce hezkých zážitků, které přispějí k jejich
rozvoji.
Prostředí, ve kterém děti tráví svůj čas, musí být
inspirující, příjemné. Nemyslím si, že bychom v
této oblasti zaostávali za ostatními mateřskými
školami. Naopak, vybavení školky a její prostředí
je na velmi dobré úrovni. Ale vždy je co zlepšovat
a modernizovat. Do školky přibude interaktivní
tabule, nakupujeme nové pomůcky, literaturu,
hračky. Zmodernizovali jsme svačinové koutky
ve třídách. V současné době probíhá výběr
dodavatele na vybavení školní jídelny stolečky a
židličkami pro MŠ. Čekáme na výsledky grantu,
který jsme podávali na Pardubický kraj, který má
pomoci vyřešit hrací prvky na školním areálu. A je
toho mnoho dalšího, co si přejeme pro Vaše děti
připravit, zbudovat.
Vážení rodiče, občané, děti, jsme otevřeni Vašim
názorům, dobré nápady, návrhy, připomínky
vedoucí ke zlepšení naší činnosti rádi uvítáme.

Mgr. Eliška Hartmanová
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„Co do vody nepatří“

„Sněhové koule ze skartovaného papíru“

Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil
zápis dětí do 1. třídy. Tématem zápisu bylo
Čtvero ročních období. Malé předškoláky uvítaly
nejen tematicky vyzdobené chodby budovy, ale i
žákyně 8. a 9. třídy v rolích Jara, Léta, Podzimu
a Zimy.
Celkem přišlo 25 dětí, které byly přijaty. Rodiče
dvou žáků budou žádat o odložení školní
docházky.
Budoucí prvňáčci dostali chaloupku, ve které
na ně čekalo pět zábavných úkolů. Za jejich
splnění získali do své upomínkové chaloupky
pět razítek. Děti se tak mohly pochlubit rodičům,
jak se jim dařilo.
K zápisu přišla řada šikovných předškoláků.
Určili, zda krmítko na obrázku leží vpravo
nebo vlevo, poznali, že sněhulák nemá
šálu. Nezaskočilo je ani poznávání barev a
geometrických tvarů. Dokázali vyřešit i úlohu, ve
které měli zjistit, zda je na obrázku více berušek
nebo květin. Správně zařadili obrázky vztahující
se k jednotlivým ročním obdobím. Potěšili nás
zpěvem hezké písničky nebo recitací veselé
básničky. A nezapomněli nám na památku
nakreslit milé obrázky.
Za svoje výkony byly děti odměněny pěknými
dárečky.
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KULTURA
Sdělení Kulturní komise
Jako již každoročně, tak i letos proběhne
Pohádkový les, který je plánován na 18. června
2016. Jedná se o velkou akci, která se dostala
do podvědomí všech malých i velkých v širokém
okolí. Příprava není nikterak jednoduchá a
začíná s velkým časovým předstihem. Většinu
přípravných prací zajišťuje Kulturní komise.
Pomocnou ruku podává i Myslivecké sdružení
Hradec nad Svitavou a Pohostinství Žabka.
Každoročně je třeba na 90 dobrovolníků, kteří
přiloží pomocnou ruku.
Přípravy na letošní ročník jsou tedy v plném
proudu už nyní a rozhodně se nejedná o nic
jednoduchého a časově nenáročného. Letošní
cestou pohádkovým lesem nás bude provázet
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„Dvanáct měsíčků“. Už na konci loňského
ročníku jsme přemýšleli, jaké téma dáme pro rok
další, což je vlastně prvotním a nejdůležitějším
krokem pro přípravu ročníku následujícího.
Potom už začíná rozsáhlá příprava, která
zahrnuje plno starostí a fůru času pro hlavní
organizátory včetně dalších lidiček, kteří přiloží
ruku k dílu.
Moc rádi přivítáme jakoukoliv pomoc a především
fajn lidičky, kteří chtějí rozdávat radost dětem,
obětují svůj volný čas a přidají se k nám.
Přihlásit se můžete paní Elišce Gruberové na
tel. 737 875 515, mail: eliska.sy@seznam.cz.
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Zájezd na Floru Olomouc
Dne 23.4.2016 pořádá Kulturní komise zájezd
na výstavu Flora Olomouc. Doprava bude stát
každého účastníka 100,- Kč.
Vstupné si hradí účastníci sami. Běžné vstupné
100,- Kč-plnoplátci, 80,- Kč důchodci, studenti.
Odjezd autobusu 23.4.2016 v 8.00 hodin od
kostela a dále po autobusových zastávkách.
Zájemci o tento zájezd se nahlásí p.Elišce
Gruberové, tel.737 875 515 nebo 461 548 800.
Věříme,že návštěva největší a nejstarší výstavní
akce v ČR se vám bude líbit a přinese i nové
inspirace do vašich zahrádek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

prosinec Nikola Otradovská, Natálie Otradovská

prosinec Marie Břenková

VÝROČÍ
leden
Prchalová Adéla
Hnát Pavel
Pauk Pavel
Pírková Karla
Vrtěna Leoš
Hnát Zdeněk

únor
Dymáčková Jaroslava
Taubr Bohuslav
Kalasová Marie
Chlubna Vlastimil
Štefková Marie
Houserová Vlastimila

Neubauerová Růžena
Sehnalová Růžena
Novotná Anežka
Ehrenberger Josef
Jirásek Miroslav

Dvořáková Charlota
Chmelina František
Kličková Stanislava
Křivinková Herta

OKÉNKO DO HISTORIE
Dne 8.3. se slaví MDŽ. Podnětem pro vznik MDŽ byla stávka amerických švadlen počátkem 20.
století, během které daly ženy najevo svou celkovou nespokojenost s postavením v práci i ve
společnosti. V roce 1975 OSN oficiálně uznala MDŽ jako svátek ve všech zemích a poukazuje
na rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Jakmile u nás došlo k Sametové revoluci a velkým
změnám ve společnosti, MDŽ se přestal slavit. Ovšem změna nastala v r. 2004 - prezident podepsal
novelu zákona o státních svátcích a MDŽ se opět objevilo v kalendářích. Někdo MDŽ slaví dodnes,
někdo jej neslavil nikdy. Ale každá žena bude jistě mile potěšena, když v den MDŽ dostane nějaký
dárek.
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 600 výtisků. Domácnostem bezplatně. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
Příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce
Redakční rada: Zdeněk Odehnal, Veronika Vařejková, Marie Čepičková.
Příspěvky zasílejte do 25. dne každého sudého měsíce na e-mail: veronikavykydalova@seznam.cz, z.odehnal@seznam.cz
Tisk: Svitavská tiskárna s.r.o.
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