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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Hezký dobrý den ze školy.
Školní rok je v plném proudu a již máme dva
měsíce školy za sebou. Pojďme se ohlédnout,
co všechno jsme už zvládli.

stal žák naší školy Matěj Binder.

Zahájili jsme velmi slavnostně školní rok,
prvňáčky přivítal pan senátor Mgr. Radko
Martínek. Naší škole popřál, aby pokračovala v
nastaveném směru, aby se dále dobře rozvíjela
a měla co nejlepší výsledky.
Do školky přišlo 17 nových dětí, do školních lavic
zasedlo 25 prvňáčků. Ve škole je celkem 191
žáků a žákyň, školku navštěvuje 48 dětí. Hlavním
cílem pedagogů je předat všem dětem dobré
znalosti a vědomosti ve školním a předškolním
vzdělávání, rozvíjet jejich osobnost. Toto je
zároveň základní cíl vzdělávání a výchovy v naší
základní škole.
Vzniklo zde školní poradenské pracoviště, které
nabízí kvalifikované služby v případech, kdy se
u žáků začíná projevovat jakýkoliv problém ve
škole nebo když potřebují podpořit a rozvinout
mimořádné nadání.

Soutěž „ Ukážeme vám, co ve vás vězí“
Vybraní žáci 9. třídy se zúčastnili soutěže
„Ukážeme vám, co ve vás vězí“, kterou pořádala
Masarykova střední škola Letovice. Cílem bylo
postavit most ze dvou balíčků špejlí tak, aby unesl
co nejvyšší zatížení. Naši žáci byli rozděleni do
dvou skupin. Děvčata (Vanessa Cachová, Eliška
Boháčková a Nela Otrubová) postavila most,
který unesl 5 kg (což činilo 38násobek váhy
mostu), a získala tak 3. místo v soutěži.

Vzdělávání dětí a žáků je podpořeno i
mimoškolními aktivitami, např. zájmovými
kroužky, návštěvami vzdělávacích institucí a
programů, kulturních vystoupení, besedami,
účastí žáků v různých soutěžích…. A které to
byly? Z množství aktivit dnes vybírám některé
soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili:

Soutěž ve školní družině
V měsíci září se žáci ve školní družině zapojili
do soutěže, kterou pořádal internetový portál
veverusak.cz ve spolupráci se společností
Supraphon. Cílem bylo zaslat básničku, povídku
nebo obrázek, kde se bude vyskytovat slavný
taťka Hurvínka - Spejbl. Hlavním výhercem se
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Soutěž „Hej ty, víš to?“
V rámci Technohrátek, kterých se naše škola
pravidelně zúčastňuje, probíhala vědomostní
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soutěž „Hej ty, víš to?“ V této soutěži se naši žáci umístili na pěkném čtvrtém místě. V praktických
soutěžích obsadili deváté místo. V těchto aktivitách získávají nové zkušenosti a mohou se
seznamovat se školami a učebními obory přímo v praxi. Rozšiřuje se tak jejich rozhled v oblasti
budoucího profesního zaměření po ukončení školní docházky.

Sportovní soutěže
V naší škole podporujeme rovněž sportovní aktivity žáků. V září se chlapci zúčastnili turnaje ve
fotbale, ale přestože hráli velmi dobře, sportovní štěstíčko jim tentokrát moc nepřálo. Mladší žáci
skončili pátí, starší do finále nepostoupili. To ale chlapce zajisté neodradí a příště dají určitě odvetu.
Je toho ještě mnoho, co by mohlo být o aktivitách školy napsáno, ale prostor je omezený a nové
informace přineseme zase příště. Více informací o naší škole naleznete na webových stránkách
školy: www.skolahradecns.cz.

Dobrý den z mateřské školy…
Nejen základní, ale i mateřská škola žije aktivním
životem.

školní zahradě, Dravci, Dlabání dýní a sběr
podzimních plodů a spoustu dalšího.

Již od začátku září se některé děti účastní
plaveckého kurzu ve Svitavách. Celkem
proběhne 10 lekcí po 60 minutách. Trénink
pravidelně probíhá v dětském bazénu a ve výuce
dětem pomáhají speciální pomůcky a hračky.
Každé dítě dostane po úspěšném absolvování
„Mokré vysvědčení“.
Instruktoři pracují s dětmi individuálně, s ohledem
na jejich zdatnost. Cílem je nenucenou formou
naučit děti orientaci ve vodě, potápět hlavu a
posléze plavat třemi způsoby - kraul, znak, prsa.

Dále nás navštívila Policie ČR spolu s psovody.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých a
potřebných informací, např. jak se chovat k
cizím psům, jak se stát správným účastníkem
silničního provozu, jak bezpečně jednat jako
chodec...
Z dalších aktivit např. Bylinkové království na
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vítání občánků
12. 11. 2016 proběhne v Domě s pečovatelskou
službou od 9:00 vítání občánků. Rodiče dětí,
kterých se to bude týkat, budou obeznámeni
pozvánkou.

Čištění kanalizačních šachet
Letos v srpnu obec zakoupila nízkotlakou
cisternu včetně tlakového mytí v kontejnerovém
provedení pro vozidlo Multicar. Asi většina z
Vás postřehla pohyb cisterny po obci. V rámci
údržby kanalizačních šachet je nutno tyto
šachty jedenkrát v roce očistit, hlavně plováky a
čidla uvnitř. Je podivné, když najdeme některé
šachty téměř čisté a na druhou stranu úplně tzv.
„zarostlé“. Hlavní důvod je, jak se ke kanalizaci
chováme. Každý kdo se na kanalizaci připojil,
podepsal Smlouvu o odvádění a čištění odpadní
vody a její součástí je Provozní řád, kde se
uvádí, co do domovní čerpací stanice tlakové
kanalizace nelze vypouštět. Největší problémy a
poruchy jsou z důvodu vypouštění živočišných a
rostlinných tuků a pružných materiálů – vlhčené
ubrousky. Pokud bude docházet k opakovaným
závadám na čerpadle a technologii šachty
nedodržováním zásad, budou po majiteli
připojené nemovitosti požadovány úhrady
nákladů spojených s odstraněním těchto závad.
Děkujeme všem, kdo do kanalizační šachty
vypouští jen to, co tam patří.

Takto vypadá plovák a
čidlo zanešené tukem
z domácnosti v jedné
kanalizační šachtě

Oprava kostelní věže – co skrýval starý
tubus?
20. 9. 2016, těsně před polednem, byla sundána
báň z opravované kostelní věže. Uvnitř byl
zacínovaný a zapečetěný tubus. Báně je
dvakrát prostřelená, zřejmě z II.světové války.
V tubusu je německy psaný text, s uvedeným
datem 13.8.1936, další starší dokumenty, které
jsou nyní na prozkoumání a 24 kusů mincí, mezi
nimi česká koruna s rokem 1927. Protože nám
zpráva o sundání báně byla oznámena tentýž
den půl hodiny před samotnou akcí, zúčastnil se
„narychlo“ tohoto aktu za obec jen kronikář obce.
Pokud by měl někdo z občanů zájem o zaslání
německého textu a jeho překladu, zašlete na
obec@hradecnadsvitavou.cz emailovou zprávu
a úřednice obce Vám tyto dokumenty přepošle.

Shrnutí v bodech
- v rámci dotace z POV bylo zažádáno na opravu
hřbitovní zdi. Jedná se o úsek od záchodů po
hlavní vchod.

- z mikroregionu byla zažádána dotace na
úpravu spodních rybníčků. Pod vedením pana
Provizorní zajištění havarijního náspu u RNDr. Leoše Štefky se zpracovává projektová
dokumentace, která řeší celou lokalitu v rámci
obce Hradec nad Svitavou – žkm 225,0
akce „Realizace ochranných opatření na
Z důvodu havarijního stavu drážního tělesa bylo podporu místních populací obojživelníků a plazů
potřeba provést jeho zajištění. Jedná se o zřízení a dalších drobných živočichů.“
zatěžovací lavice o šířce 5 m od paty svahu
a délce asi 50 m. Uvedené řešení je dočasné - proběhlo výběrové řízení na Úpravu veřejného
přibližně na dobu 3 let, kdy bude zpracována prostranství u pošty v Hradci nad Svitavou.
projektová dokumetace s povolením na Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
provedení rekonstrukce náspového tělesa. Po bude výsledek výběrového řízení předložen ke
provedení rekonstrukce budou dotčené plochy schválení. Realizace by měla proběhnou duben
uvedeny do původního stavu.
– červen 2017, dle podmínek pro výsadbu.
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Blahořečení P. Engelmara Unzeitiga
V německém Würzburgu proběhlo 24. září 2016
blahořečení rodáka z Hradce nad Svitavou
– Pátera Engelmara Unzeitiga. Poutě se
zúčastnili i zástupci naší obce, nynější starosta
Kamil Pavliš, bývalá starostka paní Stanislava
Vaněčková, ředitelka základní školy Mgr. Eliška
Hartmanová a farníci z Hradce i blízkého okolí.
Samotné blahořeční bylo zahájeno v sobotu
ve 14 hodin, v německém Würzburgském
Dómu a zúčastnilo se jej na 1600 lidí. Hlavním
celebrantem byl biskup, Dr. Friedheim Hofmann.
Mezi významné hosty patřil papežský delegát –
kardinál Angelo Amato SDB. z Vatikánu či český
ministr kultury Daniel Herman. Přímý přenos
celého blahořečení vysílala bavorská televize.
Po církevním obřadu proběhlo setkání všech
zúčastněných. Na druhý den se konala v
klášteře Mariannhillských misionářů slavnostní
bohoslužba ke cti blahoslaveného P. Elgelmara
Unzeitiga CMM. Mši celebroval provinční P.
Michael Maß CMM a účastnilo se ho 500
poutníků.
Při církevní ceremonii byla vynesena urna s
ostatky P. Elgelmara Unzeitiga z jeho hrobky
a umístěna v obětním stole. Od zúčastněných
poutníků z místa rodiště P. Elgelmara Unzeitiga
byl předán dar v podobě deskového reliéfu s
vyobrazením zdejšího rodáka, obklopeného
ostnatým drátem, paprsky světla a růží, od
řezbáře Petra Steffana z Městečka Trnávky.
Dřevořezby jsou vyrobeny dvě, jedna pro
mariannhilské, ke kterým P.E.U. patřil a druhá
jako dar samotnému papeži Františkovi do
Vatikánu. Dar byl přijat s velkým ohlasem.
Po liturgickém obřadu bylo přátelské setkání
na zahradě za katedrálou s představiteli
mariannhillských.

Hlavním celebrantem byl Mons. Pavel Posád
z Českých Budějovic. Po bohoslužbě byl zvon
převezen do kostela Sv. Jiljí.
Závěs zvonu je zhotoven z masivního dubového
dřeva s ručně kovanými třmeny. Samotný zvon
je odlit zvonařem Michalem Votrubou z Myslkovic.
Srdce zvonu, druhou nejdůležitější část, ukoval
umělecký kovář a restaurátor Jakub Hylák z
Vyškova. Akademický sochař Václav Hrůza ze
Soběslavi zhotovil čtyři reliéfy, které zvon zdobí
– čelní plastika P. Engelmara ve vězeňském
úboru, zadní plastika ostnatého drátu, který byl
oficiálním logem blahořečení. Boční plastiky
představují kostel v Hradci nad Svitavou a kostel
ve Zvonkové. Zvon zdobí nápisy, jedním z nich
je citát z posledních dopisů od P. Unzeitiga,
které psal v koncentračním táboře – „Láska
znásobuje síly i činí tvořivým, vnitřně osvobozuje
a rozradostňuje.“ – A. D. 2016 BEATUS
ENGELMAR – MISERICO RDIAS DOMINI IN
AETERNUM CABTABO.
Na závěr pozvánka od Římskokatolické církve, p.
Václava Doláka v Hradci nad Svitavou – Oslava
blahořeční P. Elgermara Unzeitiga v jeho rodišti,
která se bude konat 19. listopadu 2016 od
10:30 hod. v kostele sv. Kateřiny. Jste všichni
jeho jménem srdečně zváni.

Killiansdom

Celou organizaci poutě do Würzburgu
zorganizoval a zabezpečil pan Miloslav Cvrkal,
za což mu patří velké poděkování.
V pořadí druhou slavností, které se jako
zástupce obce zúčastnil a poutníky pozdravil
starosta Hradce nad Svitavou, pan Kamil Pavliš,
byla mše svatá – s žehnáním zvonu BEATUS
ENGELMAR, která se konala 8. října 2016, ve
farním kostele na náměstí ve Svitavách.
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vitráž Engelmara Unzeitiga je k vidění
v kostele Sv. Josefa ve Svitavách
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Kontrola kotle
Povinností provozovatele stacionárního
zdroje je provádět jeho opakovanou
kontrolu, která plyne z § 17 odst. 1
písmeno h) zákona 201/2012 o ochraně
ovzduší:
Hlavním paragrafem, který nařizuje povinnost
všem provozovatelům stacionárních spalovacích
zdrojů je § 17 odst. 1 písm. h).
Kdo je povinen mít kontrolu „kotle“ podle
paragrafu § 17 jsou to kotle, které jsou všichni,
kdo mají stacionární spalovací zdroj o
tepelném příkonu od 10 do 300 kW, a jsou
připojeni na teplo vodnou soustavu ústředního
vytápění.
To znamená, že každý, kdo má doma kotel, nebo
krbovou vložku s výměníkem a připojenou do
ústředního topení a jmenovitým příkonem od
10 do 300 kW, je povinen mít jednou za dva roky
revizi od oprávněné osoby. První kontrola musí
být do konce roku 2016.
Tato povinnost se týká i kotlů, které budou do
provozu uváděné i po roce 2016, ty musí mít
také kontrolu a to při instalaci a následně ve
stanovené zákonné lhůtě. Povinnost kontroly je
pro všechny provozovatele tedy jak pro fyzické
tak právnické osoby a firmy.
Když se koukneme na nařízení detailněji,
hlavním parametrem je příkon kotle, pozor na

ilustrační foto

toto slovíčko - příkon není výkon.
Příkon spočítáme: výkon kotle krát účinnost.
Oba tyto údaje naleznete na štítku kotle nebo v
návodu.
Co se stane po konci roku 2016 a nebude mít
revizi? Pokud přijde oprávněný úředník a tuto
kontrolu bude vyžadovat, Vy jste povinni tuto
kontrolu předložit. To že budete tvrdit, že nemáte
kotel, nebo že není připojen do teplovodní
soustavy Vám moc nepomůže, oprávněný
úředník má právo tuto skutečnost ověřit a vy
jste povinni mu to umožnit. Pokud tak neučiníte,
můžete dostat pokutu až 20.000 Kč.
Kdo může kotel kontrolovat? Pouze proškolená
osoba výrobcem na konkrétní typ kotle, která
má příslušné oprávnění. Seznam oprávněných
osob můžete nalézt na stránkách www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php. Každý technik má certifikát
vydaný výrobcem, který je na požádaní povinen
doložit.

HASIČI
Na začátku října jsme ukončili hasičskou sezónu
jako každoročně v Mladějově na Moravě.

Rozhodně nesmíme opomenout ani muže a to
jejich druhým místem v Dětřichově.

Mladší žáci absolvovali všech sedm závodů
okresní ligy, kde celkově obsadili 12. místo z
38 týmů. Mimo to se zúčastnili mnoha dalších
závodů a některé dokonce vyhráli, pohárovku
v Hradci nad Svitavou a Sušicích. Také se
každoročně účastníme závodů jednotlivců v
Hlinsku, kde jsme získali druhé místo v kategorii
starší přípravka.

Mimo sportování hasiči již tradičně uspořádali v
srpnu Den s pivem, který se velmi vydařil.

Na několika závodech se také objevilo nové
družstvo žen, které bylo druhé na okrskové
soutěži v Dětřichově a v Březině a vyhrály v
Hradci a Sušici.
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Nastávajícím podzimem se nám tréninky opět
přesunuly do tělocvičny, kde jsme se připravovali
na podzimní soutěž požárnické všestrannosti,
kde se děti také mimo uzlů , musely naučit střelbu
ze vzduchovky, topografické značky, orientaci v
mapě a zdravovědu. Tímto jim musíme sklonit
velkou poklonu, protože to byl jejich první závod
s tímto zaměřením, kterého se ujaly se ctí a ze
40 hlídek se umístily na krásném 13. a 14. místě.
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Zničená německá vojenská technika na Když ale došlo 7. května 1945 k prolomení fronty
u Olomouce, nastal panický útěk německého
konci války v Hradci nad Svitavou
V Okresním archivu v Litomyšli se nacházejí
archivní fondy, které se týkají i historie naší
obce. Jsou zde uloženy i různé listiny, protokoly
a zápisy z roku 1945 a 1946, kdy správu naší
obce převzaly české orgány. Většina českých
obyvatel se přistěhovala do Grándorfu až po
válce a není už moc pamětníků, kteří by si tuto
dobu pamatovali. V tomto příspěvku se zaměřím
na některé stopy, které zde zanechala válka.
S blížícím se koncem války se naší obcí stále
ve větší míře přesunovaly německé jednotky.
Situace pro německou armádu byla velmi
kritická, protože koncem dubna 1945 sovětská a
rumunská osvobozovala jižní Moravu a počátkem
května 1945 začal mohutný útok Rudé armády
od Ostravy směrem na Olomouc. Do té doby
byl ústup německé armády západním směrem
celkem organizovaný a spořádaný.
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Wehrmachtu před Rudou armádou. Jedna z
důležitých ústupových cest od Olomouce vedla
přes Jevíčko a Křenov směrem na Grándorf.
Odtud se pak prchající německé jednotky
chtěly dostat přes Vysočinu dál na západ do
amerického zajetí. Po silnici i vedlejších cestách
se pohybovalo mezi 7. a 10. květnem 1945 několik
desítek tisíc německých vojáků a s nimi prchalo
i mnoho tisíc německých civilistů ze Slezska a
severní Moravy. Německé armádě docházely
pohonné hmoty a tak všechna nepoužitelná
motorová vozidla byla ničena. Stejně byly ničeny
zbraně a další vojenský i nevojenský materiál,
který by mohl sloužit vítězům. Kolem silnic se
povalovalo velké množství odhozených ručních
zbraní, ručních granátů, pancéřových pěstí,
min, různé munice a dalšího materiálu. Když
12. května 1945 přišli první čeští partyzáni do
Grándorfu a převzali zde moc, nebyla jejich
situace jednoduchá.
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Revoluční správa v Grándorfu ihned nastolila
nutná tvrdá opatření proti německému
obyvatelstvu. V obci proti přicházejícím
Čechům panoval vzdor a nepřátelská nálada.
Mezi německým obyvatelstvem bylo mnoho
zbraní a hrozilo nebezpečí sabotážních akcí.
Jedno z prvních nařízení bylo, že německé
obyvatelstvo musí pod přísnými tresty odevzdat
veškeré zbraně včetně dýk. Jakmile se situace
v obci poněkud stabilizovala, bylo německé
obyvatelstvo posíláno sbírat odhozené zbraně a
vojenský materiál a svážet jej na určená místa.
Avšak větší zničená německá technika dál
zůstávala kolem cest i na polích.
V Okresním archivu v Litomyšli se dochoval
dokument z 23. 8. 1945, který nám sděluje, kde
se v té době ještě nalézala zničená německá
vojenská technika. Bezpečností referát Správní
komise v Grándorfu předává Sboru národní
bezpečnosti seznam této vojenské techniky.
Věc: Hlášení konečného stavu výbušnin,
munice a ostatního vojenského materiálu.
1.) Za kostelem jedna polní kuchyně bez kol.
Hromada ohořelého telefonního kabelu, jeden
zaměřovač.
2.) Asi 400 m od kostela směrem k Radiměři,
200 m vlevo od silnice jeden poškozený tank.
Dále od něj 2 polní kuchyně a asi 250 m dále
jedna polní kuchyně.
3.) Asi 100 m od odbočky silnice z Grándorfu do
Vendolí vlevo na louce vyhořelý automobil.
4.) U č. p. 173 vyhořelé auto.
5.) Na okraji lesa směrem k Radiměři jeden vůz
a poškozené auto.

7.) U č. p. 46 tři auta.
8.) U č. p. 12 nákladní auto.
9.) U č. p. 9 nákladní auto.
10.) U č. p. 57 dva automobily.
11.) U č. p. 168 (hostinec Weiberkränke)
3 nákladní auta a jedna lafeta od 2 cm
protiletadlového děla.
12.) Asi 300 m od státní silnice směrem na
Sklené vlevo od silnice 1 tank.
13.) U č. p. 186 jedno nákladní auto.
14.) U č. p. 202 jedno nákladní auto.
15.) U č. p. 408 jedno osobní auto.
16.) U č. p. 513 dvě polní kuchyně.
17.) Asi 2 km od č. p. 168 po státní silnici k
Březové jedno nákladní a jedno osobní auto.
18.) Nádraží: Větší množství poškozených
vozidel všeho druhu a mnoho jiných součástek
a materiálu.
Za Správní komisi je na tomto seznamu podepsán
bezpečnostní referent Doležal a za Sbor národní
bezpečnosti strážmistr Hampl.
Na dokumentující fotografii je zničené německé
samohybné dělo ráže 15 cm „Hummel“. Tento
typ se začal vyrábět v roce 1943 a poprvé byl
použit v bitvě u Kurska.
Mojmír Fadrný, říjen 2016

6.) V těsné blízkosti pomníku padlých jeden vůz,
dvě nádoby na kyslík (bomby) a větší množství
součástek a materiálu.

samohybné dělo Hummel
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2016
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KULTURA
Rozsvícení vánočního
stromu
a Pekelná jízda

V pondělí 5. prosince 2016 se můžete těšit
na tradiční rozsvícení vánočního stromu
a Pekelnou jízdu, které předchází vánoční
dílny pro děti ve vestibulu ZŠ. Začátek dílen
v 16:00 hodin, rozsvícení v 17:00 hod.

Vánoční koncert
pěveckého sdružení DALIBOR
pod vedením sbormystrině
PaeDr. Miroslavy Ducháčkové

16. 12. 2016 v kostele sv. Kateřiny
od 18:30 hod.
Před koncertem vystoupí opět děti z místní školy
s vánoční hrou.
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1. Lampionový průvod
Dušičky jsou čas vzpomínek a světýlek a taky trošku strašení, tento zachmuřený podzimní čas
přímo vybízí k tomu uspořádat strašidelný lampionový průvod. Nachystali jsme dobroty k jídlu i pití.
Vyzdobili trasu nejrůznějšími strašidly, pavouky, duchy, myšky se spouštěly ze stromů. Nejkrásnější
atmosféru, ale jste vykouzlili vy, tím že jste přišli a rozsvítili svá světýlka.
Děkujeme. Hradečtí, z.s.

SPORT

Zveme Vás na
SILVESTROVSKÝ
FOTBÁLEK
Místní hřiště 31. 12. 2016 v 10:00 hodin
občerstvení
dobrá nálada
a komické situace tradičně zajištěno
Hradecký zpravodaj - září/říjen 2016
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 18.9.2016 oslavil své životní jubileum pan Štěpán Matoušek.

Přejeme hlavně pevné zdraví.

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

srpen Odrazilová Nela, Hammoud Elias,

srpen
září

Friedlová Magdaléna

VÝROČÍ
září

Chladil František
Hnát Václav
Benda Josef
Stechurová Božena
Šimon Jaroslav
Říhová Jarmila

Toman Jaromír
Češková Anna
Paclíková Irena
Steinhauserová Marie
Voborná Anežka
Janele František
Matoušek Štěpán
Králíčková Jaroslava

říjen

Marie Bednaříková, Jiří Charouz
Pavel Faršolas

Vala Vlastimil
Kabát Miroslav
Kabát Jan
Hnátová Eva
Charouzová Božena
Charouzová Jaroslava

Čelko Oldřich
Korábek Rudolf
Dvořáček Jiří
Šumová Olga
Chlup Lubomír
Bednář Drahomír
Korec Jaromír
Matonohová Marie
Satrapová Marie
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