HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

březen - duben 2016

č. 2/2016

vychází dne 3.5.2016

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Blahořečení německého rodáka z Hradce
nad Svitavou (dříve Greifendorf)
24. září tohoto roku bude v německém městě
Würzburg blahořečen páter Engelmar Hubert
Unzeitig za svou obětavou a nezištnou činnost,
kterou vykonával v koncentračním táboře
Dachau koncem druhé světové války. K této
příležitosti se pořádá autobusový zájezd do
Würzburgu, který organizuje svitavská farnost.
Páter Engelmar se narodil 1.3.1911 v Hradci
nad Svitavou v chudé rodině. Měl jednoho
bratra, který zemřel v prvním roce života a tři
sestry. Po dokončení studia na gymnáziu a
teologické fakultě ve Würzburgu byl v roce 1939
vysvěcen na kněze. Poté působil v rakouském
městě Riedegg a na Šumavě ve Zvonkové. V
roce 1941 byl neočekávaně zatčen gestapem a
obviněn z kázání proti nacistickému režimu.
Byl deportován do koncentračního tábora
Dachau, kde strávil 4 roky. V prosinci 1944 vypukl
v táboře skvrnitý tyfus. Přestože ošetřování
nemocných znamenalo téměř jistou smrt, byl
jedním z 20 duchovních, kteří se dobrovolně
přihlásili k ošetřování nakažených. Páter
Engelmar onemocněl tyfem a umírá 2.3.1945 ve
svých 34 letech. Popel z jeho ostatků byl tajně
propašován z tábora ven a uložen na městském
hřbitově ve Würzburgu.
Naše obec a farnost si hluboce váží našeho
rodáka, který se obětoval pro druhé a prokázal
osobní odvahu a lásku k bližnímu.
Václav Rodina

Vítání občánků
21. května proběhne vítání občánků. Rodiče
dětí, kterých se to bude týkat, budou začátkem
května obeznámeni.
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Křest knihy
28. května ve 14:00 hodin se bude při příležitosti
Hradecké pouti, v areálu u chovatelů, konat
křest knihy Hradec nad Svitavou 1270 - 2016.
Knihu si budete moci přímo na místě zakoupit.

Poplatek za odpad - UPOZORNĚNÍ
Do konce června je třeba uhradit poplatky za
svoz odpadu. Po tomto datu bude občanům
účtováno 50% penále.

Pracovní příležitosti v regionu
Na webových stránkách města Svitav (www.
svitavy.cz) je v pravém sloupci odkaz na volné
pracovní místa - Pracovní příležitosti v regionu.
Odkaz slouží pro podnikatelé i fyzické osoby,
které zde mohou umísťovat poptávky.
Nabídka volných míst na webových stránkách
města slouží především k prvotní rychlé
informaci o nabídkách zaměstnání v regionu.
Proto i formulář je velmi jednoduchý a stručný
(za správnost údajů odpovídá vkladatel).
Do kontaktních údajů prosím uveďte jméno
kontaktní osoby, její telefon, e-mail, eventuelně
webové stránky firmy, či odkaz na nabídku na
vašich stránkách.

Burza volnočasových aktivit
Pod městem Svitavy je založena skupina pro
„Volnočasové aktivity“, která řeší volný čas dětí
různého věku. Předběžně sdělujeme, že 1. září
proběhne „Burza volnočasových aktivit“, kde
se budou jednotlivé organizace prezentovat
veřejnosti. Pokud by nějaká organizace v naší
obci měla zájem se burzy zúčastnit, prosím
kontaktujte pana Mgr. Roberta Snášila,
rsnasil@svitavy.cz, tel. 731605950.
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Poplatky ze psů

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

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

proběhne:
ve středu 11.5.2016 od 10:00 do 18:00 hodin
ve čtvrtek 12.5.2016 od 10:00 do 18:00 hodin
v pátek 13.5.2016 od 7:00 do 13:00 hodin
Sběrné místo: střed obce (za Formankou)

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

Co patří do nebezpečného odpadu:
ledničky,
mrazničky,
televizory,
zářivky,
akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, nemrznoucí
a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla,
spotřební chemie z domácností, vyřazené léky,
znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami
Pneumatiky, lepenka nejsou předmětem
nebezpečného odpadu. NEBEROU SE!!!

Co do kontejnerů pro biologicky rozložitelný komunální odpad patří x nepatří?
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o rozmístění kontejnerů pro biologicky rozložitelný
komunální odpad. Po rozmístění si někteří z Vás kontejner „spletli“ a využili jej např. na vyřazené
koženkové dveře, zbytky dlaždic, igelitové pytle apod. Na každém z kontejnerů je umístěn text s
tím, co do něj můžete vhodit. Prosíme, čtěte jej pozorně a dodržujte důsledně pokyny. Při jejich
nedodržení budou občané pokutováni. Níže rekapitulace:

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, kuchyní a stravoven
- ovoce a zelenina ze zahrad
- květiny
- tráva, plevel, drny se zeminou, mech
- košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
- listí
- seno, sláma, štěpka
- popel ze spalování dřeva
- zbytky z kuchyní jako ovoce a zelenina, slupky

Dřevo a větve dávejte vedle kontejnerů - bude se štěpkovat.
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Beseda ve školní družině
V pátek 18. 3. navštívil naši školní družinu Mgr. Jan Švrčina. Cílem jeho návštěvy bylo seznámit žáky s
historií obce Hradec nad Svitavou. Děti měly možnost listovat v kronice a zjistit tak zajímavé informace
z minulosti i současnosti obce. Největší úspěch měly zápisy z vítání občánků, skoro každý se zde totiž
našel a zjistil, že je řádně zapsaným občanem Hradce nad Svitavou. Děkujeme panu Švrčinovi za čas
a ochotu a těšíme se na příští setkání.

MYSLIVOST
Zkoušky loveckých psů
v Hradci nad Svitavou
Myslivecká kynologie je jednou z hlavních
částí myslivecké praxe. V minulosti platívalo,
že myslivec bez psa, je jen poloviční myslivec.
Česká myslivecká kynologie má významné
a uznávané postavení v rámci celé Evropy,
díky historickým i současným tradicím chovu
a výcviku loveckých psů. Nejznámější český
kynolog Karel Podhájský působil v nedaleké
Litomyšli.
Okresní myslivecký spolek Svitavy každý rok
pořádá řadu zkoušek, které lovečtí psi musí
splnit, aby mohli být využíváni při myslivosti na
poli, v lese i na vodě. V letošním roce se podílí
Myslivecké sdružení Hradec nad Svitavou na
organizaci dvou akcí.
7.května proběhnou v Hradci nad Svitavou Jarní
zkoušky ohařů a malých plemen a dále 10.září
Podzimní zkoušky.
Akce jsou veřejné, veřejnost je srdečně zvána.
Občané Hradce nad Svitavou i další, se mohou
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již v sobotu 7. května podívat, jak v areálu
restaurace „Formanka“ proběhne od 8,30
hod. nástup všech přihlášených pejsků, zazní
lovecké fanfáry, organizátoři představí rozhodčí,
proběhne veterinární prohlídka psů a poté se
vůdci se svými svěřenci rozjedou do honitby,
kde lovečtí psi předvedou, jak poslouchají
svého vůdce, reagují na jeho pokyny a jaké mají
vrozené vlastnosti při vyhledávání a sledování
stop zvěře, aby se kolem 14.-15. hodiny vrátili
zpět na Formanku. Všichni psi, kteří zkoušky
úspěšně absolvují, obdrží diplom a do průkazů
původu, jim budou zapsány absolvované
disciplíny.
Hradečtí myslivci se podílí na organizaci
zkoušek loveckých psů opakovaně, pro všechny
zúčastněné je zajištěno občerstvení v průběhu
celého dne. Akce je zajímavá i pro nemyslivce,
zejména dětem se líbí různé druhy loveckých
pejsků, slavnostně vystrojení myslivci a celá
atmosféra soutěže. Zveme všechny, které
zajímá příroda, kynologie a myslivecké tradice,
aby navštívili letošní Jarní zkoušky ohařů a
malých plemen v naší obci.
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INZERCE
Charitní pečovatelská služba
je tu pro Vás a Vaše blízké
Potřebujete Vy, případně Váš blízký, pomoc při
každodenní péči o sebe a o domácnost, protože
Vaše vlastní síly na to nestačí kvůli věku, nemoci
nebo zdravotnímu postižení?
Charitní pečovatelská služba, kterou provozuje
Charita Svitavy, organizace s dlouholetou tradicí
a mnoha spokojenými klienty, Vám nabízí svoje
služby. Pomohou Vám pracovníci s náležitými
zkušenostmi a kvalifikací.
Pracovníci Charitní pečovatelské služby
Vám:
- pomohou s běžnými denními činnostmi, jako je
oblékání a svlékání, pohyb po bytě nebo venku,
přesun z lůžka na vozík
- pomohou s osobní hygienou, a to jak u Vás
doma, tak i v naší bezbariérové koupelně

- zajistí, přivezou, připraví a podají stravu
- pomohou uklidit, vyprat a vyžehlit

To vše s úctou k Vašemu soukromí a s ohledem
na Vaše přání, potřeby a schopnosti. Jsme tu
pro Vás každý den (včetně víkendů a svátků)
od 6 do 20 h. Služby poskytujeme za úhradu a
lze je platit z příspěvku na péči, o který můžete
požádat příslušný úřad práce. Přijedeme za
Vámi do Vaší domácnosti. Působíme v Brněnci,
Březové nad Svitavou, Dětřichově, Hradci
nad Svitavou, Javorníku, Kamenné Horce,
Koclířově, Opatově, Opatovci, Pohledech,
Radiměři, Rudné, Skleném, Svitavách, Vendolí
a Želivsku.
Obracejte se na Zlatuši Pešlovou, vedoucí
Charitní pečovatelské služby, a to buď osobně
v úředních hodinách, které jsou v pondělí od 8
do 12 h, nebo v ostatní pracovní dny telefonicky
případně e-mailem.
Kontakt:

Charita Svitavy
Charitní pečovatelská služba
Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
461 534 897, 731 003 394
chps@svitavy.charita.cz
www.svitavy.charita.cz

Svitavy

- nakoupí nezbytné věci
- zajistí odvoz a doprovod k lékaři, na úřad nebo
jiná veřejná místa. Dva z našich automobilů
mají speciální úpravu pro osoby s omezenou
schopností pohybu a pro osoby na vozíku

KULTURA
Brigáda se postarala
o krásnou čarodějnickou hranici
Dne 30.4. se v areálu na Žabce opět sešli
všichni ti, co nezapomněli uctít magickou
Filipojakubskou noc z 30. dubna na 1. květen
- Pálení čarodejnic. Než však mohl být zapálen
oheň, tak se opět známá parta dobrovolníků
vydala v neděli 17.4. do lesa s panem hajným
připravit domluvené dřevo. Týden na to postavili
hranici, která byla opět o něco vyšší než v
loňském roce. Pak už nic nebránilo tomu, aby
se v sobotu 30.4. mohl zapálit hlavní oheň a
čarodějnický rej mohl začít.
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Velikonoční rej masek
První dětská akce v letošním roce se
tentokrát vázala k velikonočním svátkům, a
proto byla nazvaná „Velikonoční rej masek“.
Děti přicházely v krásných karnevalových
maskách a celé sobotní odpoledne bylo
pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.
Soutěžilo se, tancovalo, vyrábělo, nechyběla
ani bohatá tombola, ukázka zumby a další
doprovodný program.
O výzdobu se postarala školní družina při
ZŠ Hradec nad Svitavou, které patří velké
poděkování a uznání za krásnou a veselou
dekoraci. Dále děkujeme všem dětem,
rodičům, žákům 7. a 9. třídy, především
naším pomocníkům za skvělou spolupráci a
v neposlední řadě sponzorům za finanční a
věcné dary.
Těší nás velká účast, což je pro nás impulsem
pro další dětské akce.
Za pořadatele
				
Michaela Nečasová
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Flora Olomouc - jarní výstava
V sobotu 23.4. se uskutečnil zájezd do Olomouce na výstavu Flora. Účastnilo se jej přes 40 lidí. Při zpáteční cestě
si účastníci tohoto zájezdu mohli v Lošticích nakoupit sýry a různé pochoutky z místní prodejny Olomouckých
tvarůžků. Díky kladným ohlasům bychom rádi akci zopakovali i příští rok.
Za spolupráci při organizaci tohoto zájezdu, který původně plánovala Eliška, bych chtěl ještě jednou velice
poděkovat paní Míle Ištvánkové.
Vít Vařejka

Tichá vzpomínka
Řadu z nás zaskočilo na konci měsíce března náhlé úmrtí paní Elišky Gruberové.
Smutná zpráva, že nás opustil někdo, kdo se nesmazatelně a navždy vryl do
našich srdcí.
Odešel velký člověk, který neodmyslitelně patřil k životu většiny z nás. Pro naši
obec vykonala mnohé a za to jí patří nejen velký dík, ale i patřičná úcta.
Ještě dlouhá léta se budeme potkávat s Eliščinými stopami v celé obci, kde
strávila svůj profesní i soukromý život a nemalým podílem přispěla k blahu obce.
Eliško, nikdy na Tebe nezapomeneme. Čest Tvojí památce.
Za pořadatele kulturních akcí, Michaela Nečasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

únor Denisa Lacková, Jáchym Horák

únor Helena Křivinková

březen Štěpán Federle, Ester Grodlová, Adam Pospíšil,

březen Jindřiška Hejtmánková,

Amálie Procházková, Filip Binder

Eliška Gruberová

VÝROČÍ
březen

Říhová Věroslava
Kratochvílová Vlasta
Šimonová Anna
Nováková Růžena
Doskočilová Daniela
Charouz Jiří

Stodolová Vlasta
Dobiáš Josef
Bednářová Božena
Havelková Marie
Sehnalová Marie
Chmelinová Libuše

Pavlišová Božena
Slintáková Olga
Šauerová Milada
Hávová Milada

duben

Bílý Petr
Štůlová Ludmila
Binder Herbert
Bednářová Věra

Boudová Eva
Křška Josef
Tydrych Zdeněk

OKÉNKO DO HISTORIE
1. květen jako Svátek práce v současné podobě vznikl na konci 19. století. Odboráři, socialisté a
anarchisté uspořádali 1. května 1886 v Kanadě a USA celodenní stávku, kterou si chtěli vynutit
osmihodinovou pracovní dobu. V Českých zemích se tento svátek slaví od roku 1890. První oslavy
se konaly na Střeleckém ostrově v Praze.
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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