HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

květen - červen 2016

č. 3/2016

vychází dne 5.7.2016

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kniha o obci k zakoupení na OÚ
V sobotu 28. května 2016 jsme na hradecké
pouti slavnostně pokřtili knihu „Hradec nad
Svitavou 1270-2016“. Kniha připomíná historii
a tradici samostatné správy obce Hradec
nad Svitavou, mapuje vlastní historii a tradice
obce od první písemné zmínky v roce 1270,
přes osamostatnění obce v roce 1990, až po
současnost. Knihu křtili hlavní autoři a stejně tak
jak oni, tak i my přejeme mnoho čtenářů. Kniha
je k zakoupení na OÚ za částku 290,- Kč.

Shrnutí v bodech
- 31. května proběhlo jednání nad chystanou
projektovou dokumentací na podporu místních
populací obojživelníků, plazů a dalších drobných
živočichů pro lokalitu na dolním konci – rybníčky.
Budeme žádat dotaci regionální pracoviště
AOPK ČR, další finanční podporu jsme získali
z dobrovolného svazku Mikroregion Svitavsko.
- získali jsme dotaci od Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova na opravu hřbitovní
zdi ve výši 100.000,- Kč. Jedná se o poslední
část zdi od Mohaexu směrem k Radiměři. Ve
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel, který by
měl zeď opravit do konce tohoto září. Celkové
náklady budou činit 240.000,- Kč s DPH.
- z výběrového řízen také vzešel vítěz na opravu
autobusové čekárny u kostela. Je to poslední
neopravená čekárna v obci. Rekonsrukce by
měla být hotova též do konce září. Celkové
náklady jsou vysoutěženy za 53.600,- Kč.

Dotace měla být v maximální výši 400.000,- Kč.
Hlavním důvodem rozhodnutí zastupitelstva je,
že z tohoto dotačního titulu chce obec čerpat na
další plánované a schválené akce, které by se
tímto posouvaly na další období. Na akci je již
vydáno stavební povolení a v současné době se
chystá zadávací dokumentace na dodavatele
stavebních prací.
- dalším zklamáním je neúspěch s žádostí v
Operačním programu životního prostředí na akci
„Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou
– II. etapa“. Po několika jednáních a schůzkách
na fondu jsme byli vyřazeni. Posuzovací komise
vidí ve stavbě skrytou rekonstrukci, kterou fond
nepodporuje. Obec bude dále žádat o dotaci
na Ministerstvu zemědělství, kde jsme dotaci
získali na I. etapu a kam se žádosti podávají
do konce září. Sjednali jsme si na konci června
konzultační schůzku na ministerstvu – odbor
vodovodů a kanalizací, kde jsme se dotazovali,
zda obec má šanci při podání žádosti uspět.
Šance je 50 na 50.

- obec neuspěla s žádostí na Ministarstvu
- obec vyzývá občany, kterým zeleň z pozemku
pro místní rozvoj o dotaci na akci: „Úprava
přerůstá přes plot do obecních komunikací, aby
veřejného prostranství u pošty v Hradci nad
ji do 20. července ořezali. V opačném případě
Svitavou“. Zastupitelstvo dne 7.6.2016 na svém
bude ořezáno pracovníkem OÚ.
13. zasedání tedy rozhodlo akci zrealizovat z
O letních prázdninách bude místní knihovna
peněz obecního rozpočtu.
otevřena dne 5. 8. 2016 17 - 18:00 hod.
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Školní družina - noc bez maminky
Letošní noc bez maminky proběhla ve školní
družině v pátek 10. června. Tentokrát jsme se
vrátili zpět do pravěku. Pro děti byla připravena
čtyři stanoviště, ve kterých si vyzkoušely práci
s keramickou hlínou, výrobu pravěké sekery,
jeskynní malby a mletí kukuřice.
Večer jsme se vydali po stopách mamuta a
nakonec ho i ulovili. Tradičně nechyběla ani pizza
(letos i langoše), lampionový průvod a diskotéka,
po které jsme usnuli a spali až do rána.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách této akce: panu učiteli Dokoupilovi a
žákům 8. třídy za pomoc při výrobě mamuta, Evě Dlábkové, Janě Němcové a Elišce Strakové za
večeři, Mirkovi, Martě a Sylvě s Adélkou a Lucinkou za pomoc při organizaci.

Školní družina vyhrála soutěž
Děti z naší školní družiny se v měsíci květnu
zúčastnily soutěže s Pohádkami pro společné
čtení.

PLACENÁ INZERCE

Vyhlášení vítězů proběhlo na knižním veletrhu
Svět knihy v Praze. Za naší školní družinu
obsadil stupně vítězů Vojtěch Šmíd a Miloš
Hejtmánek.
Ocenění žáci i další účastníci byli pozváni dne
6. 6. 2016 do Svitav, kde v rámci workshopu
Pohádkového čtení a hraní převzali od paní
Aleny Vorlíčkové krásné ceny.
Těší nás úspěch dětí a rádi bychom čtenářskou
gramotnost ve školní družině podporovali i příští
školní rok v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
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SPORT
TJ - Hradec n. Svitavou
- Hodnocení jara 2016
MUŽI – Do jarní části sezony jsme již vstoupili ŽÁCI – Ze stabilní sestavou a s jedinou posilou
bez trenéra Jiřího Stejskala, který odešel ze z přípravky Davidem Zbořilem se tým pod
zdravotních důvodů a bez podzimních posil vedením Luďka Vrány a Marka Zouhara umístnil
Jiřího Kobylíka a Radka Ehrenbergra. Odešel na pěkném 5. místě. Z tohoto umístění je
i Petr Hřebíček na hostování do svitavského vidět, že zde pro hradecký fotbal vyrůstá nová
dorostu.Ke kádru se vrátil náš dřívější hráč generace nadějných fotbalistů. Tak doufáme, že
Honza Lopaur a po zranění Davida Jachana se jim to vydrží i nadále.
začlenil do sestavy Michal Zelinka. Na lavičce
máme mladé naděje. Mezi nejvýraznější patří PŘÍPRAVKA - V letošním ročníku se zapojili
Matěj Čížek, který poctivě trénuje a jeho čas do soutěže i nejmladší hradecké naděje pod
určitě ještě příjde. Hradecké mužstvo doplnil vedením Milana Veselého, Jaroslava Hřebíčka
Martin Plesinger ze Svitav a návratileci Aleš a Pavla Bílého. A nevedli si špatně, když se
Lopaur s Pavlem Vymazalem, kteří se k mužstvu po rozpačitém začátku hráči otrkali a herně
připojili na konci sezony. Jarní část soutěže sehráli, odehráli velice pěkná a bojovná utkání,
nám začala stejně jako ta podzimní a to šesti v některých i z vítězným koncem.
výhrami v řadě. Po dobře rozehrané úvodní
části soutěže nám bohužel začal docházet MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – Zde se děti zdokonalují
dech. Ke konci zápasů mnohdy ubývalo sil s ve své fyzické zdatnosti a obratnosti fornou her
koncentrací a zbytečnými chybami jsme dobře a cvičení pod vedením Zdenka Wolfa. Trénink
rozehrané zápasy jen remizovali, nebo mnohdy probíhá každy pátek v tělocvičně místní základní
ztráceli. V tomto případě je konečné 7. místo ve školy.
vyrovnaném okresním přeboru úspěch.
Děkujeme tímto fanouškům, rodičům, obecnímu úřadu a všem co podporují fotbal v Hradci
nad Svitavou jak formou fandění, tak i pomocí při různých akcích. Výbor T.J.
Pro další plánované akce sledujte naše internetové stránky.

ZÁVĚREČNÉ TABULKY SEZONY 2015-2016
MUŽI
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ŽÁCI

str. 3

str. 4

Hradecký zpravodaj - květen/červen 2016

Hradecký zpravodaj - květen/červen 2016

str. 5

KULTURA
Pohádkový les s pohádkou O dvanácti měsíčkách - 18.6.2016

Třetí červnová sobota byla ve znamení
„Pohádkového lesa“ v Hradci nad Svitavou. Tato
akce nabírá v posledních letech na velikosti,
zejména díky účasti dětí a jejich doprovodů nejen
z Hradce nad Svitavou, ale i širokého okolí.

Rádi bychom za pořadatele poděkovali všem,
kteří přidali ruku k dílu a pomohli s organizací
takto náročné akce, ale také dětem a jejich
rodičům, že za námi přišli. Protože právě kvůli
nim a pro ně tyto akce pořádáme.

děti při útoku - Římané

Děti při plnění úkolů

Celé odpoledne pořádal zakládající se spolek
Hradečtí ve spolupráci s Kulturní a školskou
komisí v Hradci nad Svitavou. Hradečtí, spolu s
myslivci, se postarali o trasu lesa, kde děti plnily
nejrůznější úkoly, komise pak připravila program
v areálu Žabky.

Všichni máme radost, když se děti mají možnost
pobavit za pěkného počasí, projít přírodou, strávit
vzrušující odpoledne. Letos se dostavilo téměř
500 dětí s doprovodem, můžeme předpokládat,
že na trase „Pohádkového lesa“ se objevilo
pravděpodobně ne méně, než tisíc lidí.

Král Pohádkového lesa 2016
Tomášek Dobrovský z Hradce nad Svitavou

Více foto na obecních stránkách www.hradecnadsvitavou.cz
nebo facebooku www.facebook.com/hradecnadsvitavou.
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Do Radiměře na Moravanku

Rádi byste navštívili tuto akci a
nemáte možnost odvozu? Naše
obec zajistí autobus, který Vás
odveze i přiveze zpět.
Odjezd z Hradce n. Svit. ve 14:30
h, příjezd

zpět po vystoupení

Radima Schwaba, tedy cca po
19:00 h. Podle zájmu a naplnění
autobusu svoz upřesníme.

Vstupné na akci - 120,- Kč
na místě.

Zájemci se hlaste do
15. července 2016 na
tel. č. 777 149 482
Hradečtí
V těchto dnech vzniká v naší obci nový spolek.
Několik dobrovolníků se společnými zájmy,
se rozhodlo založit spolek, který si dal za cíl
podporovat a uskutečňovat akce pro děti a dávat
tak alternativu pro trávení volného času rodičů a
dětí.
Spolek ponese jméno Hradečtí z.s. , jeho
zakládajícími členy jsou Miroslava Vítková,
Dagmar Gloserová, Michaela Nečasová, Petra
Doubková a Michaela Bednářová. Předsedou
spolku byla zvolena Michaela Bednářová, která
za spolek vystupuje a jedná.
V první řadě je potřeba říct, že spolek je
nezisková společnost a jeho členové nejsou nijak
odměňováni za práci pro spolek vykonanou.
Spolek občanů je povinen vést účetnictví a
výsledek hospodaření je zveřejněn. Stanovy
spolku a informace o něm jsou uveřejněny na
facebookových stránkách spolku.
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Spolek zakládáme, abychom mohli pružně
reagovat na dění v obci a potřeby rodičů a dětí.
Do budoucna plánujeme úzkou spolupráci s
Kulturní a školskou komisí obce Hradec nad
Svitavou. A rozšíření volnočasových aktivit pro
děti, které u nás v obci vyrůstají. Chceme stavět
na základech, které se nám podařilo vystavět
pod záštitou obce.
Rádi přijmeme každý podmět či nápad, jež by
jsme mohli realizovat, který vám rodičům v naší
obci chybí a pokusíme se řešit ke spokojenosti.
Hradečtí z.s. , Michaela Bednářová
Srdečně vás zveme na netradiční rozloučení s
prázdninami v podobě dětského sportovního
odpoledne plného zábavy a sladkých odměn
:-D
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 21.5.2016

Thea Vařejková, Denisa Lacková, Amálie Procházková

Matěj Kuba, Lilien Matušeková, Nikola a Natalie Otradovská

Filip Binder, David Sauer, Denis Masařík,
Jáchym Horák, Ester Grodlová, Adam Pospíšil

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

květen Adriana Buchtová, Markéta Sajlerová, Adam Doubrava

duben Josef Šafařík

VÝROČÍ
květen

Charouz Vladimír
Švrčina Jan
Pekařová Eva
Dvořáčková Marie
Marková Marie
Telínová Marie

červen
Fedrzelová Květoslava
Stodola Miloslav
Dymáček Zdeněk
Tast Antonín
Stodolová Marta
Buřvalová Anežka

Klíč Josef
Gažák Štefan
Trčka Josef
Havelka Zdeněk
Kuchyňka Josef

Čelková Olga
Kopecká Helena
Těšínská Božena
Švrčinová Růžena
Sauerová Blažena

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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