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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
na úvod v novém roce 2017 bych Vám rád všem
popřál pevné zdraví, spokojenosti a správná
rozhodnutí v osobním i pracovním životě.
Nechci zde psát dlouhé eseje s novoročním
proslovem, ale chtěl bych se zaměřit na cíle obce
v tomto roce. Tyto cíle zastupitelstvo schválilo
na svém posledním zasedáním 14.12.2016, kdy
odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2017. Tím
byly schváleny projekty a finanční podpory obce
na příští rok. Rád bych zde ty nejdůležitější
uvedl.

Úprava veřejného prostranství u pošty

Jde o výstavbu odpočinkového parku u pošty.
Akci jsme chtěli realizovat již v roce 2016 na
podzim, ale do výběrového řízení na začátku
léta se nám nepřihlásila žádná firma. Proto bylo
výběrové řízení vyhlášeno opět na podzim s
realizací duben-květen 2017. Výběrové řízení
vyhrála firma (Stavby Vanto, s.r.o. a Florystyl,
s.r.o.). Celkové náklady na akci z rozpočtu obce
jsou ve výši 1 655 711,- Kč s DPH.

Zvýšení vydatnosti vodního zdroje a
úpravy vodojemu

Akce je zaměřená na nový vrt V-3 s vystrojením
a výtlakem do vodojemu, rekonstrukce
některých částí vodojemu spolu s výměnou
trubního a technologického vystrojení včetně
stávajícího vrtu V-2. Vodojem bude doplněn o
dálkový přenos dat. Dojde k napojení studny
V-3 na rozvody elektro spolu s jejich úpravami
a rozšířením ve stávajících objektech. Výměna
stávajícího sloupu přípojky NN. Napojením vrtu
V-3 docílíme posílení zásobování vodojemu a
spolu s kvalitativně nevyhovujícím stávajícím
zdrojem vod V-2 bude docházet k mísení vod
na hodnoty odpovídající vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví.
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V této chvíli dobíhá výběrové řízení na
zhotovitele. Realizace díla je plánována na
přelom jara a léta 2017. Předpokládané celkové
náklady na akci z rozpočtu obce jsou ve výši 3
400 000,- Kč s DPH. Obec bude žádat o dotaci z
Pardubického kraje, kde tato dotace může činit
až 50 %.

Rekonstrukce zadní cesty od č.p. 155 po
č.p. 173
Na přelomu roku 2015/2016 byla zpracována
technická studie s názvem „Rekonstrukce zadní
cesty od hranice s k.ú. Čtyřicet Lánů po čp. 173“.
S ohledem na rozsah, v délce cca 2,270 km,
bylo vhodné provést dělení do uceleně menších
etapových úseků, které již budou lépe reflektovat
rozpočtové možnosti obce. Celkové opravy jsou
projektantem rozpočtovány na částku 16 000
000,- Kč. Došlo k vytipování úseků, prvním z
nich je navrhovaný úsek od čp. 155 po čp. 173, v
celkové délce cca 500 m. V rámci rekonstrukce
dojde k proložení navrhované trasy do osy
stávající komunikace, přičemž dojde k drobným
úpravám jak směrového, tak i výškového řešení
– narovnání a pozvolnější zaoblení, které finálně
povedou ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu
užívání komunikace. Ve zpevněné části bude
provedena obměna pouze vrstvy obrusné a
ve zbylém úseku bude provedena kompletní
konstrukční skladba komunikace, obě v šíři 3m.
V této chvíli probíhá lhůta výběrového řízení
na zhotovitele. Doba realizace je plánována na
duben-květen 2017. Předpokládané celkové
náklady na tento etapový úsek z rozpočtu obce
jsou ve výši 3 500 000,- Kč s DPH. Pokračujeme
na projektové dokumentaci dalších úseků, které
budou realizovány dle finanční možností obce.
Revitalizace mokřadů v obci
V roce 2016 byla zpracována Technická zpráva
– Revitalizace mokřadů v obci Hradec nad
Svitavou, která řeší realizaci ochranných
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opatření na podporu místních populací
obojživelníků, plazů a dalších drobných
živočichů v obci Hradec nad Svitavou. Tato
zájmová lokalita se nachází na spodním konci
obce – rybníčky. Práce jsou rozděleny do
několika etap.
První etapa: úprava mokřadu, vytvoření několika
velikostně odlišných tůní s ostrůvkem, úprava
stávajícího vývařiště, úprava hrázky, vyčištění
nápouštěcího kanálku, kamenné zídky pro
plazy, úprava vypouštěcího objektu, výsadba
dřevin a opatření pro ptactvo.
Druhá etapa: vytvoření informačního systému
a odpočinkové plochy. Zde by vznikla naučná
stezka, součástí které by byly vytvořeny hmyzí
hotel, broukoviště, dřevěné varhany, špalkoviště,
lavičky, informační cedule.
Třetí etapa: vytvoření trvalých bariér, které
budou instalovány oboustraně podél místní
komunikace. Tyto bariéry navedou obojživelníky
do stávajících propustků, kudy se migrující
jedinci dostanou bezpečně na druhou stranu
komunikace.
Nyní se zpracovává projektová dokumentace
pro povolení k nakládání s povrchovými vodami.
Předpokládané celkové náklady na projekt ještě
nejsou přesně známé. Na první etapu budou
cca 400 000,- Kč s DPH a obec se bude snažit
získat až 100% dotaci z Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky. Na druhou
etapu počítáme v rozpočtu s částkou 170 000,Kč.
Oprava hřbitovní zdi
V předešlých letech byla zeď v postupných
etapách opravována. Důvodem bylo především
získání co nejvíce finančních prostředků z
Pardubického kraje, z Programu obnovy
venkova, kde je možné získat maximálně 100
000,- Kč. V letošním roce bychom chtěli opravit
poslední část zdi, a to vnitřní úsek od záchodů
po vstupní prostor (schodiště) a vnější opěrnou
zeď, která vede podél komunikace. Celkové
náklady dle zpracovaného položkového
rozpočtu činí 350 000,- Kč s DPH. Obec opět
žádala dotace z Pardubického kraje, z Progamu
obnovy venkova.
Výstavba dětského hřiště u ZŠ a MŠ
V roce 2015 byla provedena odborná technická
kontrola zařízení dětského hřiště při ZŠ a MŠ.
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Na základě tohoto protokolu byly z hřiště
odstraněny veškeré nevyhovující prvky. Byl
vypracován projektový záměr na rozšíření
dětského hřiště, který přináší řešení současného
neuspokojivého stavu prostorů pro trávení
volného času dětí a mládeže, a to vzhledem
k narůstajícímu počtu mladých rodin v obci,
mimo jiné dětí do 14 let žije v obci celkem 283.
Celkové náklady na akci jsou 400 000,- Kč s
DPH. V prosinci roku 2016 bylo zažádáno o
dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace
může pokrýt až 70 % nákladů.
Oprava podlahy v tělocvičně
Již v roce 2006 na základě odborné technické
kontroly sportovního nářadí v tělocvičně bylo
zjištěno: poškození a opotřebovaní parketové
podlahy. Nelze zaručit bezpečné používání
tělocvičny a z důvodu překročení doporučené
životnosti parketové podlahy. Bylo doporučeno
v nejbližším možném termínu provést výměnu
podlahy. Byla vypracována studie, v rámci
které byly provedeny sondy do podlahy v
tělocvičně, abychom zjistili opotřebení roštu a
podkladního betonu. Na doporučení projektanta
budou provedeny práce: parozábrana, dvojitý
pružný rošt, OSB vrstva a nášlapná vrstva –
polyuretanové lité podlahy. Předpokládané
náklady na opravu budou činit až 870 000,- Kč
s DPH. V lednu letošního roku budeme žádat o
vyhlášenou dotaci z Pardubického Kraje a výše
podpory může být až 200 000,- Kč.
Nákup kontejnerů a plastových nádob na
tříděný odpad
Plánujeme nákup 5 ks kontejnerových nádob na
bilogický odpad. Z toho 2 ks zelené barvy určené
zejména na travní porost a 3 ks hnědé barvy
určené pro větve a dřeviny k lepší manipulaci
s nimi. Dále budou jako každý rok nakoupeny
pro doplnění a posílení plastové nádoby na
tříděný odpad v počtu 3 ks. Celkové náklady na
kontejnery a nádoby budou činit 250 000,- Kč s
DPH.
Oprava vstupního prostoru na Formance
V letošním roce bude provedena oprava střechy
a stropu nad vstupním prostorem na Formance.
Plechová stříška je již stará, netěsní a přestává
plnit svoji funkci. Náklady na opravu ještě nejsou
známé, v rozpočtu obce je prozatím vyhrazeno
na opravy částka 100 000,- Kč.
Oprava rozhlasu
Budeme pokračovat ve výměně a modernizaci
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vnitřních desek rozhlasu, jejichž stáří je více
jak 11 let. V loňském roce bylo opraveno 6
nejhorších stanovišť, v letošním roce chceme
opravit a zmodernizovat dalších 6. Schválené
finanční náklady na opravu a modernizaci
rozhlasových desek v rozpočtu obce jsou 100
000,- Kč.
Oprava veřejného osvětlení
V roce 2015 byla zpracována studie koncepce
rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení v obci
a dle posouzení stávajícího stavu veřejného
osvětlení byla navržena kompletní rekonstrukce
stávajících svítidel věřejného osvětlení. Návrh
technického řešení rekonstrukce vychází z
poznatku, že při současném trendu cen el.
energie a při stárnutí technického zařízení
je výhodnější provést nejen nutnou údržbu
stávajících částí, ale zároveň také provádět
postupnou výměnu technicky zastaralých a
nevyhovujících částí el. rozvodů, rozvodnic a
svítidel s velkým el. příkonem a malou svítivostí
za nové, technicky dokonalejší s menším
příkonem el. energie a větším efektem svítivosti.
Je uvažováno s případnou postupnou výměnou
v místech havarijního stavu kabelových vedení,
výměnou svítidel, sloupů a zejména spínacích
rozvodnic, neboť jejich stávající stav je již
technicky zastaralý a je velkým zdrojem poruch
a stálých finančních nákladů na opravy. Náklady
na celkovou opravu jsou vyčísleny na 2 250
000,- Kč. V únoru bychom chtěli podat žádost
o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu z
programu Efekt. Předpokládaná dotace je až do
výše 70%.
AKCE, KTERÉ BUDOU REALIZOVÁNY JEN V
PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACÍ
Výstavba vodovodu - II. etapa
Akce je naplánovaná již mnoho let, ale z důvodu
vysokých finančních nákladů ji prozatím obec
nemůže realizovat bez podpory. V loňském
roce byla podána žádost o dotaci na OPŽP,
kde byla zamítnuta s odůvodněním, že se
nejedná o výstavbu nového vodovodu, ale
skrytou rekonstrukci. V září byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství s
přímluvou a žádostí o udělení vyjímky pro naši
obec hejtmanem Pardubického kraje panem
Mgr. Martinem Netolickým, protože žádosti
mohly podávat obce jen do 1 000 obyvatel.
Také neúspěšně. V letošním roce by měla být
vyhlášena výzva nová, kdy budou moci žádat
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obce do 2 000 obyvatel, do které bychom se
chtěli opět přihlásit. Celkové předpokládané
náklady na II. etapu vodovodu jsou vyčísleny
na 48 000 000,-Kč bez DPH. Z minulých let má
obec připravenou částku 20 000 000,- Kč, bez
úvěrového zatížení rozpočtu obce.
Je nutné dodat, že tyto uvedené akce s
předpokládanou dobou realizace byly schváleny
zastupitelstvem obce 19.3.2015, kdy byl
odsouhlasen Program rozvoje venkova obce
Hradec nad Svitavou. Program slouží obci
pro přípravu projektů a studií na další období.
Program se může se souhlasem zastupitelstva
obce doplňovat nebo upravovat.
OSTATNÍ SCHVÁLENÉ AKCE A FINANČNÍ
PODPORY OBCE
Projektová
dokumentace
na
opravu
silničních vpustí
Je zadané vypracování řešení odtoku dešťových
vod podél chodníku na horním konci obce.
Naneštěstí se při stavbě chodníku neřešily
spády a odtok děšťové vody do již stávajících
vpustí. Správa a údržba silnic zamítla tento
problém vyřešit, protože vznikl při stavbě
obecního chodníku.
Změna územního plánu
Zastupitelé schválili změnu územního plánu,
a to hlavně z důvodu narovnání katastrálních
hranic podle digitalizace.
Pamětní kámen
Zastupitelstvo obce schválilo 5.10.2016 zhotovit
pamětní kámen, na kterém bude současný a
původní název a znak obce. Umístěn bude ve
školní zahradě.
Dále byly schváleny finanční prostředky spolkům
s místem působení v obci, tak působících mimo
obec a charitám. Jde to většinou o prostředky,
kterými obec pravidelně podporuje činnost
dobrovolných organizací.
Nemalé prostředky bude muset obec vynaložit
na sezónní pracovníky obce, bez kterých se
neobejde. Politika Úřadu práce se postupně
mění, státní příspěvky obcím při zaměstnání
nezaměstnaných občanů se snižují.
Závěrem mně dovolte pozvat Vás na jednání
zastupitelstva obce, která jsou veřejná a kde
přivítáme každý Váš podnět nebo názor.
Kamil Pavliš, staroste obce
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ROZPOČET NA ROK 2017 (v tis. Kč)
ROZPOČTOVÉ PŘIJMY
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin.
4000
Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č.		
100
Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.		
400
Daň z příj.právnických osob		
4000
Daň z příjmů práv.osob za obce		
4000
Daň z přidané hodnoty			
8800
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		
1,5
Poplatek-likvidace kom.odpadu		
960
Poplatek ze psů				
35
Popl.užívání veřej.prostranství		
25
Odvod výtěžku z provoz.loterií		
80
Správní poplatek				
10
Daň z nemovitosti				
1200
Neinv.dotace SR souhrn.dot.vztah
349,7
Podpora ostat.produkčních čin./les/
2400
Vnitřní obchod				
50
Pitná voda					200
Kanalizace					
2500
Škola celkem					
974
Kronika					6
Ost.záležitosti sděl.prostředků		
2
Ost.záležitosti kult.círk.,sděl.prostř.
3
Nebytové hospodářství			
66
Pohřebnictví					
2
Komunální rozvoj				
506,3
Využívání a zneškod.kom.odpadů		
70
Pečovatelská služba			
700
Činnost místní správy			
1
Obec.příj.a výd.z fin.operací		
103
Převody vlastním účtům, fondům		
4000
						
Příjmy celkem				
35544,5
			
		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
								
Pěstební činnost				
470
Podpora ost.produkčních čin.		
800
Správa v lesním hospodářství		
230
Vnitřní obchod,služby,a cest.ruch		
223
Silnice/komunikace/				
7620
Ost.záležit.komunikací/chodníky/		
390
Pitná voda					
24160
Kanalizace					
3849
Drobné vodní toky 				
3
Základní škola celkem			
4325
Činnosti knihovnické			
10,5
Obecní kronika				
5,5
Poříz.hodn.míst.kult.nár. a hist.pověd. 70
Rozhlas a televize/obecní rozhlas/
175
Ost.zál.sdělovacích prostředků		
59
Ost.zál.kult. - kult.komise			
100
Ost.těl.činnost TJ Hradec n.Svit.		
150
Ostat.zájmová činnost a rekreace		
27
Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.		
100
Veřejné osvětlení				
1035
Pohřebnictví					
265
Územní plánování				
100
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.		
559,5
Sběr a svoz nebezp. odpadů		
50
Sběr a svoz komunálních odpadů		
1046
Sběr a svoz ostatních odpadů		
450
Ochrana flóry a fauny			
10
Ochrana přírody				
170
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		
2732
Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		
32
Pečovatelská služba			
906
Krizové řízení 				
70
Požární ochrana				
230
Zastupitelstva obcí				
1188
Činnost místní správy			
1772
Obec.příj.a výd.z fin.operací		
20
Pojištění funkčně nespecifik.		
68
Převody vlastním účtům, fondům		
4000
Ostatní finanční operace			
4400
Výdaje celkem			
			

Rozdíl /příjmy-výdaje/:
Financování:
Změna stavu prostředků na bankovním účtu
Úvěr: splátka			
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61870,5

-26 326,00
29 104,00
- 2 778,00
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Zprávy z OÚ a zastupitelstva obce
- výše vodného 32,60 Kč/m3 s DPH. Navýšení
oproti roku 2016 0,10 Kč/m3, a to z důvodu
stavby přepojení na nový vodovodní vrt a tím
spojené určité ztráty
- výše stočného 40,25 Kč/m3 s DPH. U kalkulace
pro stočné musíme vycházet z finanční analýzy,
která nám dovoluje zlevnění (na rok 2017
snížení o 3,8 Kč/m3 s DPH). Obec Hradec nad
Svitavou, jako příjemce dotace z fondu SFŽP,
je povinen závazně dodržovat předepsanou
výši ceny stočného, která vychází z Finanční
analýzy projektu. Ceny v modelu Finanční
analýzy jsou uvedeny ve stálých cenách, a to
v cenové úrovni r. 2008. Stálými cenami tedy
rozumíme výchozí ceny r. 2008, tzn. ceny
očištěny od inflačních změn. Pro naši potřebu
a její přepočet na skutečnou cenu je nutné
využít nástroje uvedeného na internetových
stránkách OPŽP. Stálá cena se musí ošetřit o
roční míru inflace spotřebitelských cen za daný
rok a inflaci použít, dle pomůcky pro přepočet ze
stálých cen na běžné ceny, pro výpočet indexu
spotřebitelských cen (v případě Hradce tu z
roku 2008).

Po přepočtu na běžnou cenu se můžeme dále
odchýlit od střední hodnoty plus mínus 10 %.
Dalším závazkem vůči poskytovateli dotace, je
vytváření předepsané výše příjmů na obnovu
kanalizace. Tyto peníze jsou na opravy, např.
výměna starých čerpadel za nová, nelze tím
tvořit novou síť. Tato částka je součástí ceny
stočného
- místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2017 zůstává ve stejné výši
600,- Kč/občana. Poplatek je splatný do konce
června hotově na podatelně OÚ nebo převodem
na účet č. 1283338339/0800, var. symbol
999+číslo popisné. Od poplatku je osvobozeno
třetí a každé další dítě žijící ve společné
domácnosti, které v kalendářním roce platby
dosáhlo nejvýše 14 let věku.
- poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního a
200,- Kč za každého dalšího a je splatný do
konce května na podatelně OÚ nebo převodem
na účet č. 1283338339/0800, var. symbol
999+číslo popisné.

PLACENÁ INZERCE
Nová veterinární ordinace ve Vendolí
Tým veteriny Tabery čítající tří veterinární
lékaře dosud působil na dvou pracovištích. Od
nového roku přibude k působištím v Lubné a
ve Skutči zcela nová ordinace ve Vendolí č.p.
255, vedle prodejny potravin Hruška. Poskytne
vám komplexní preventivní a terapeutickou
péči (interní medicína, chirurgie, gynekologie)
v oblasti veterinární medicíny psů, koček,
drobných savců, ale i ptáků a dalších druhů
zvířat. Ordinační doba každý pracovní den
16:00 -18:00. Více na www.veterina-tabery.cz a
na facebooku, telefon 607 659 092.
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Je konec kalendářního roku 2016 a já se
opět zamýšlím, co se ve škole podařilo a co
naopak nevyšlo podle mých a našich představ.
Zvažuji jak dále zvyšovat kvalitu školy ve všech
oblastech, do kterých její činnost zasahuje a tak,
jako v uplynulém roce, i nyní hodnotím a buduji
strategii, která povede nejen ke zvyšování
prestiže školy, ale především ke zvyšování
spokojenosti dětí, žáků a jejich rodičů. Není to
jednoduchá práce a výsledek závisí na každém
zaměstnanci školy, jakožto i na rodičích dětí a
žáků.
Nyní za sebou máme téměř půlku školního roku
2016/2017 a já bych ráda představila některé
vybrané novinky-projekty, které jsme ve škole
začali realizovat.
Projekt „Co víme o historii naší obce“
Římský filosof M. T. Cicero kdysi řekl: „Historia
magistra vitae est“, neboli „Historie je učitelkou
života“. V tomto citátu je mnoho pravdy, neboť
historie nás učí vnímat souvislosti a utvářet
si svůj osobní názor. Toto nepochybně platí
i v Hradci nad Svitavou, který je mezi obcemi
Svitavska zcela výjimečný svou historií. Právě
proto jsme ve škole otevřeli projekt „Co víme o
historii naší obce“.
Projekt je rozdělen na tři části. Pod vedením p.
Fadrného, p. uč. Čepičkové a p. uč. Komárkové
budou žáci postupně plnit jednotlivé úkoly a
zpracovávat co nejvíce informací o historii naší
obce.
„e-Twinningový projekt“
Naše škola je autorem mezinárodního
e-Twinningového projektu „Merry Christmas
Mr. Postman“, zaměřeného na prohloubení
mezinárodní spolupráce škol. Aktuálně je
projekt zaměřen na žáky 1. stupně a mezi
jeho účastníky patří školy z Malty, Rumunska,
Itálie, Polska, Turecka a Velké Británie. Díky
vzájemné spolupráci zmíněných škol máme
možnost dozvědět se více o běžném životě,
ale i o školském systému jinde v Evropě a v
neposlední řadě, na základě zaměření projektu,
o kultuře a tradicích daných zemí.
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Při spolupráci využíváme ICT nástroje,
například PowerPoint, video a audio, padlet a
jiné. Hlavním nástrojem je Twinspace – virtuální
třída, ve které zúčastněné školy průběžně
zveřejňují jednotlivé aktivity týkající se projektu.
Jedním z plánovaných výstupů našeho projektu
je výstavka, která umožní všem zájemcům
„nahlédnout pod pokličku“ mezinárodního
projektu.
Vedoucí všech e-Twinningových aktivit je p. uč.
Milena Šemorová, která zapojila naší školu i do
dalšího projektu, ve kterém budou mít vybraní
žáci naší školy, pokud polský realizátor projektu
uspěje ve své žádosti, možnost navštívit Polsko
a Maďarsko.
Projekt „Obědy pro děti“
Naše škola je také partnerem projektu Obědy
pro děti. Je to projekt, který pomáhá rodinám,
které se dostaly do finanční tísně a nemají
dostatek prostředků na pokrytí školních potřeb
svých dětí. Prostřednictvím ředitelky školy je
možné získat finanční prostředky od obecně
prospěšné společnosti Women for Women na
zaplacení obědů dětí v ZŠ. Nutnou podmínkou
pro zapojení se je ovšem skutečnost, že
rodina pobírá dávky v hmotné nouzi. Pokud se
nacházíte v této situaci, neváhejte paní ředitelku
kontaktovat.
Věřím, že v roce 2016 jsme „našlápli“ dobře.
Cesta je někdy opravdu složitá a nová
legislativa ji také vůbec nezjednodušuje. Někdy
je ta cesta ovšem i inspirující, obohacující a
radostná. Děkuji všem za práci a spolupráci!
Za zaměstnance školy mohu slíbit, že budeme i
nadále dělat maximum pro kvalitní rozvoj vašich
dětí a našich žáků.
Nyní mi nezbývá, než Vám, milé děti, rodiče,
občané Hradce nad Svitavou, za sebe i za
všechny zaměstnance naší školy, do nového
roku popřát pevné zdraví, úspěch v osobním i
pracovním životě a splnění všech přání! Hodně
štěstí!
Mgr. Eliška Hartmanová
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RŮZNÉ
Z Úřadu práce ve Svitavách - Přehlídka zaměstnavatelů

Jedná se o ryze informační akci (firma vs. potenciální zaměstnanec), která je určena zejména pro
studenty středních škol a širokou veřejnost - lidi, kteří buď práci nemají, nebo jí mají, ale chtěli by ji
změnit či se obecně informovat – vstup je pro všechny účastníky zdarma.
Na akci by měla být více než desítka firem a spolupracujících středních škol.
Zveme Vás na

Myslivecký ples
v sobotu 28.1.2017 od 20:00 hod.

Hraje ČT2, myslivecká kuchyně,
zvěřinová tombola

Vstupné: 80,- Kč
Rezervace vstupenek
na tel. č. 603 809 060
Hradecký zpravodaj - listopad/prosinec 2016
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SPORT
Zveme Vás na

VIII. Sportovní ples
18.3.2017 od 20:00 hod.
Hraje ČT2, bohatá tombola
Vstupné: 70,- Kč

Rezervace vstupenek na tel. č. 606 416 568

TJ Hradec nad Svitavou
Muži: Před podzimní částí sezóny proběhlo v
týmu poměrně hodně zásadních změn. Do jarní
části již nenastupovali hráči R. Ehrenberger a
J. Kobylík a po nich vzniklou mezeru v našem
týmu bylo pro další ročník nutno adekvátně
zaplnit. Souhrou okolností nám přála nemilá
situace v okolních týmech (Vendolí a Kamenná
Horka) a tým posílili hráči: Čejka M., Dědič
P., Hebelka M., Milota M., Nedoma M. Byť
počátkem sezóny mnoha fanouškům připadalo,
že máme hráčů nadbytek, po pár zápasech
museli tento názor korigovat. Zranění se
našemu týmu nevyhýbala a ke konci podzimní
části bylo hráčů nedostatek. Přes tyto překážky
dokázal náš celek uhrát 4. místo. Horní polovina
tabulky je hodně vyrovnaná a každé zaváhání
může znamenat pád tabulkou o několik míst.
Z porovnání tabulek zápasů v domácím a
venkovním prostředí jasně vyplývá, že nám
naše hřiště nevyhovuje. Ze sedmi zápasů jsme
získali 8 bodů v porovnání s 16 body, které jsme
přivezli z venkovních hřišť (byť z 8 zápasů).
Z jiného pohledu lze konstatovat, že náš tým
„bohatým bral a chudým rozdával“. Velká škoda
je ztracených bodů s Moravskou Třebovou,
Křenovem, Linharticemi a Rohoznou. Nejlepší
střelcem našeho týmu je s 5 góly Bubela P., což
v porovnání s nejlepším střelcem celé soutěže
(Švec D. 19 branek-Jaroměřice) není mnoho.
Ale pozitivem je, že střílení gólů obstarává
rozsáhlejší počet hráčů, než tomu bývalo v
minulých letech.
Žáci: Zatím nebývale úspěšně hráli tuto sezónu
naši žáci. Z dosavadních zápasů 9 vyhráli a
jako jediný neporažený tým s počtem 29 bodů
vedou tabulku okresního přeboru. Tým vychází
ze zajištěné obrany a obdržel nejmenší počet
branek v celé soutěži. Tahouny týmu jsou
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nejlepší střelci Jaromír Ješina 18 vstřelených
branek a Mára Major s počtem 12-ti branek.
Jen tak dál hoši, jsme plni očekávání, zda první
pozici udržíte i po jarní části.
Přípravka: Další velké zlepšení dosažených
výsledků jsme mohli zaznamenat v podzimní
části sezóny u naší přípravky. Úspěchem
týmu v minulém roce bylo vítězství v zápase a
umístění na třetím místě víkendového turnaje.
Letošní rok byl již ve znamení vyrovnaných
zápasů i s nejlepšími týmy soutěže, několikrát
dokázala přípravka obsadit druhé místo
a dokonce poslední turnaj v Jaroměřicích
dokázala vyhrát. Zakončení podzimní sezony
nemohlo dopadnout lépe. Jelikož ještě nemáme
kompletní tabulku této soutěže k dispozici,
zveřejníme ji později. Další úspěch posbírala
přípravka 6.11. na halovém turnaji ve Svitavách,
kde v ostré konkurenci týmů Moravská Třebová
B, Svitavy B, Jaroměřice, Březová nad Sv.,
Kunštát dokázala obsadit pěkné 3.místo. Radost
byla o to větší, že všichni hráči vyhráli svůj první
fotbalový pohár a medaili.
Silvestr: Další tradiční rozloučení se starým
rokem ve sportovním duchu proběhlo na
silvestra na našem hřišti. Do utkání zasáhli hráči
věkového rozmezí od 11 do 70 let. Následně od
13 hodin vyběhla na hřiště přípravka s cílem
přehrát tým trenérů, tentokrát utkání skončilo
remízou.
Hradečtí fotbalisté přejí všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí, životního nadhledu,
úsměvu na rtech a chuti sportovat v novém
roce.
FOTBALU
ZDAR,
TOMU
HRADECKÉMU ZVLÁŠŤ.

NAŠEMU
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TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ - Podzim
1.

Klub 			

Zápasy

Vítězství Remízy

9

3

Prohry

Skóre		

Body

13

8

2

3

33:17 		

26

2.

Dolní Újezd B 		
		
Opatov 		

13

1

34:16 		

30

3.

Jaroměřice		

13

7

3

3

37:21 		

24

4.

Hradec nad Svitavou 13

7

3

3

23:18 		

24

5.

Morašice 		

13

7

2

4

19:9 		

23

6.

Jevíčko 		

13

7

2

4

27:21 		

23

7.

Janov 		

13

7

2

4

29:24 		

23

8.

Bystré 		

13

7

1

5

35:27 		

22

9.

Moravská Třebová B 13

6

1

6

22:24 		

19

10.

Křenov 		

13

4

2

7

16:22 		

14

11.

Linhartice 		

13

3

2

8

24:29 		

11

12.

Březová n. Svitavou 13

3

1

9

16:27 		

10

13.

Sebranice		

13

1

3

9

9:34

6

14.

Rohozná 		

13

0

3

10

10:45 		

3

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU ŽÁKŮ 7+1
1.

Hradec nad Svitavou 11

Klub 			

Zápasy

Vítězství Remízy

9

2

Prohry

Skóre		

Body

2.

Jaroměřice 		

11

8

1

2

50:13 		

25

3.

Rudoltice 		

11

8

0

3

53:21 		

24

4.

Měst.Trnávka/Křenov 11

7

0

4

41:22 		

21

5.

Moravská Třebová B 11

7

0

4

40:28 		

21

6.

Bystré			

11

6

2

3

36:18 		

20

7.

Pomezí		

11

4

1

6

31:28 		

13

8.

Březová n. Svitavou 11

4

1

6

34:22 		

13

9.

Kunčina/Mladějov

11

4

1

6

36:36 		

13

10.

Opatov 		

11

1

3

7

14:51 		

6

11.

Borová			

11

2

0

9

11:82 		

6

12.

Morašice		

11

0

1

10

9:56 		

1

0

43:11 		

29

Silvestrovský
fotbálek

Turnaj ve Svitavách
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Oprava střechy kostelní věže přinesla
zajímavá zjištění o historii naší obce
Většina obyvatel naší obce v podzimních
měsících se zájmem sledovala opravu krovů
a střechy věže kostela sv. Kateřiny. Byla to
událost mimořádná, která se může opakovat
zase až za mnoho desítek let. Zdejší kostel je
významná církevní památka a především věž
si zachovala ještě středověký ráz. Původně byl
kostel opevněn a chránil nejen zdejší vesnici,
ale i kupeckou cestu, která poblíž kostela
překračovala řeku Svitavu. Při opravě věže došlo
k několika významným objevům, které rozšiřují
naše znalosti o historii Hradce nad Svitavou.
Dle výkresů projektové dokumentace je zděná
část věže vysoká 22 metrů. Výška věže po
vrchol střechy je 30,5 metru. Nad střechou věže
je ještě osazen veliký dvouramenný pozlacený
kříž, na kterém je pozlacená báň. Výška věže
až po vrchol kříže je více než 33 metru. Protože
se do těchto výšin hned tak někdo nepodívá,
povězme si něco o kříži a báni, která obsahovala
mimořádná překvapení. Celková délka kříže
včetně trnu je 314 cm. Délka trnu je 60 cm.
Zlacená část kříže je dlouhá 254 cm. Dolní
část kolmé části nad trnem je v délce 140 cm
válcovitého profilu. Horní část je již vykována v
pásovém profilu. Šířka dolního ramene kříže je
97 cm a šířka horního ramene kříže je 70 cm.
Délka zlacené části po dolní rameno kříže je
191 cm a po horní rameno 216 cm. Délka od
horního ramene po zakončení kříže je 32 cm.
Konce ramen i vrcholové zakončení kříže jsou
ozdobeny vykovanými trojlístky. Na dolním
rameni kříže jsou ve středu na koso připevněny
čtyři paprsky, jejichž délka je 18 cm. Zlacená část
kříže je u trnu zakončena kruhovou snímatelnou
zlacenou podložkou se čtyřhranným otvorem.
Báň má přibližně podobu zploštělé koule. Mezi
památkáři se takové báni říká také „knoflík“.
Naše báň má v průměru 60 cm a vysoká je 40
cm.
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Na podzim 2016 byl také zrestaurován a
pozlacen kříž a báň. Firma Klepokol ze Svitav,
která měla celou opravu na starosti, zhotovila i
dvě nová pouzdra či tubusy z měděného plechu.
Do jednoho pouzdra byly vloženy zpět staré
mince a přidány mince z novější doby, různé
papírové bankovky a současné tiskoviny.
Do druhého pouzdra byly uloženy staré listiny
a přidány nové. Samostatný zápis zpracovala
římskokatolická farnost. Další zápis také
připravil obecní úřad a základní škola. Slavnostní
okamžik nastal 29. XI. 2016, kdy byly všechny
dokumenty, staré i nové, vloženy v kostele za
přítomnosti pověřených osob a jejich pomocníků
do tubusů a pracovníci firmy Klepokol tubusy
zaletovali. 30. XI. 2016 dopoledne byly za
sychravého a chladného počasí pozlacený
kříž a báň vyzdviženy pomocí vrátku na věž.
Oba tubusy osobně vynesl na věž starosta
Kamil Pavliš a byl při jejich vkládání do báně.
Velkou odvahu projevila i ředitelka zdejší ZŠ
paní Eliška Hartmanová se svoji kolegyní, které
také vylezly na vrchol věže. Pracovníci firmy
Klepokol během krátké chvíle odborně báň a kříž
osadili. Ze hřbitova vše sledovali žáci vyšších
ročníků ZŠ a další přihlížející. Když byla práce
skončena, všichni přítomní se pracovníkům na
věži odměnili dlouhým potleskem.
Za několik dnů bylo sundáno z věže lešení
a opravená věž se objevila v celé kráse. Na
zimním slunci se náhle leskla nová střecha z
měděného plechu, která kryje věž a nad věží
zlatě svítil opravený kříž s bání. Nezbývá než
poděkovat všem, kteří se na opravě střechy
věže kostela podíleli a postarali se o zachování
naší významné památky pro příští generace.
Mojmír Fadrný, 2. ledna 2017
Hradecký zpravodaj - listopad/prosinec 2016
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HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 18.2.2017 od 20:00 hod. na Formance
Hraje ČT2, bohatá tombola
Vstupné: 70,- Kč

Rezervace vstupenek na tel. č. 605 118 121

KULTURA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 12.11.2016

Nela Odrazilová, Elias Hammoud, Magdaléna Friedlová

Adriana Buchtová, Adam Doubrava

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

listopad

říjen

Diana Gutová
Sebastien Hubek
Norbert Novák
Veronika Buřvalová
Jakub Smolej

Josef Benda

VÝROČÍ
listopad
Petr Jaroslav, Pechan Bohumil, Mach Jaroslav,
Pazdera Přemysl, Peterková Albína, Kleinbauerová
Libuše, Tydrychová Růžena, Hujíčková Emílie,
Daňková Vlasta

prosinec
Prchal František, Bejčková Jana, Ehrenbergerová
Marie, Bürger Jaroslav, Ondráček Ladislav,
Zezulová Mária, Spurná Božena, Vařejková
Zdenka, Odehnalová Františka, Báčová Jarmila

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: Veronika Vařejková, Marie Čepičková. Zdeněk Odehnal
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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