HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

leden - únor 2017

č. 1/2017

vychází dne 9.3.2017

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Záchranný transfer obojživelníků

Poděkování - Tříkrálová sbírka

ZO Českého svazu ochránců přírody „Rybák“
Svitavy si Vám dovoluje oznámit, že od 11.3. do
13. 5. 2017 proběhne v dolní části obce Hradec
nad Svitavou (v okolí „Hradeckých rybníčků “
– katastry 5209; 5212; 5229) akce „Záchranný
transfer obojživelníků“ pořádaná naší organizací.

Vážený pane starosto, vážení občané obce
Hradce nad Svitavou, milí tříkráloví koledníci,

Minulých deset 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
majetkem. Do vlastního tělesa komunikace
se žádným způsobem zasahovat nebude.
Nepředpokládáme ani to, že by fólie měly bránit
případné údržbě vozovky. V případě nutnosti
zasáhnout do míst (např. i z důvodu lesních
těžeb a podobně), prosíme o tuto informaci.
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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v době 1. 1. 2017 – 15. 1. 2017 proběhla v
celé naší republice nejrozsáhlejší sbírka roku,
Tříkrálová sbírka. Dovolte mi, abych Vás touto
cestou seznámila s výsledky a hlavně poděkovala
všem, kteří se na této sbírce jakýmkoli způsobem
podíleli. Ať už organizačně, či jako štědří dárci
nebo jako koledníci, kteří věnovali svůj volný
čas, aby přinesli lidem radost, požehnání a také
možnost pomoci potřebným. Na Svitavsku se
vydalo do terénu 99 skupinek. V Hradci nad
Svitavou koledovalo 8 skupinek.
Díky těmto bojovníkům s mrazy se zde
vykoledovalo 27.823,-.
Celkem bylo na Svitavsku vybráno 453. 553,-.
Sbírkou získané finanční prostředky byly
bezprostředně po sečtení odeslány na účet
Charity České republiky a dále budou dle
přesně stanoveného klíče rozděleny a použity
na financování konkrétních projektů z oblasti
sociální služeb a humanitární pomoci. Jejich
větší část, 58%, se přitom vrací do míst, kde
byly získány, v našem případě na Svitavsko.
Rádi bychom tyto prostředky použili na přímou
pomoc a na bezbariérové zpřístupnění nového
objektu Charity Svitavy nejen pro klienty. V
budově budou umístěny různé dílny a prostory
pro dramaterapii.
Miriam Holubcová
pastorační asistent, Charita Svitavy
!!! ÚZEMNÍ PLÁN OTEVŘEN JEN DO 31.3. !!!
Žadatelé o změnu v Územním plánu nechť se
obrátí s žádostí na OÚ nejpozději do 31.3.
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Poplatek za odpady

Poplatky za psa

Sazba 600,- Kč za kalendářní rok na osobu.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. června.
Platba na č.ú.: 1283338339/0800, VS 999 +
číslo popisné

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 č.ú.: 1283338339/0800, VS 999 +
číslo popisné

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

ilustrační foto

Z Městského úřadu ve Svitavách
Řidičské průkazy - výměny po 10 letech
od první vlny povinné výměny
Velká část výměny je v období dovolených
(červen - srpen) a doporučujeme, aby si řidiči
včas zkontrolovali dobu platnosti řidičského
průkazu a předešli tak nepříjemným problémům
například před odjezdem na dovolenou.
Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat,
aby se vyhnuli zbytečným frontám. O nový
řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před
skončením platnosti a je zcela zdarma, lhůta pro
vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání
do pěti dnů si řidiči připlatí 500 korun.

proběhne:
ve čtvrtek 11.5.2017 od 10:00 do 18:00 h.
v pátek 12.5.2017 od 7:00 do 13:00 h.
Sběrné místo: střed obce (za Formankou)
Občan si zde může za poplatek 100,- Kč
nechat zhotovit průkazkové foto. Fotografie je
vyžadována zejména k žádosti o řidičský průkaz,
ale i na další průkazy - slevový průkaz ČD,
zbrojní průkaz, průkazy některých sportovních
organizací, studentské průkazy a podobně.
Při zhotovení fotografie je občan po celou dobu
provázen zvukovou a obrazovou navigací a
pořídit si fotku tak není problém ani pro starší
nebo technicky nenadané osoby.
Přístup k fotokabině je po celou dobu pracovní
doby úřadu - není omezen na úřední hodiny a
fotku lze pořídit například v době polední pauzy.

Dopravní omezení

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít
s platným průkazem totožnosti na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností (podle
místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu
průkazovou fotografii a současný řidičák. Pokud
řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí již za
řízení s propadlým řidičákem pokuta, která je
na místě do 2 tisíc korun, v případě správního
řízení až 2 500 korun.

Od března 2017 začnou některá dopravní
omezení:

Fotokabina

I/34 - Vjezd do ulice Horova (podchod u prodejny
Albert) - Máchova alej - velký kruhový objezd. V
období květen - červenec zde bude prováděna
obnova živičného krytu a přestavba obou
kruhových objezdů.

Na začátku měsíce byla v prostoru recepce,
v budově Dvořáková, Svitavy, instalována
samoobslužná fotokabina.
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II/366 - rekonstrukce silnice od kolejí, ulice
Pražská a Sokolovská po přechod pro chodce
ke gymnásiu - březen - konec dubna
I/43 - Lačnov výstavba chodníku - konec května,
začátek června. Provoz bude řízen semaforem.
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
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Projekt e-Twinning

Projekt V4

Děti z prvního stupně se v říjnu 2016 zapojily do
mezinárodního e Twinningového projektu, který
jsme zmiňovali v minulém zpravodaji. Projekt
vznikl u příležitosti Mezinárodního dne pošty, a
je tedy zaměřen na odpovídající tématiku. Minulý
měsíc se žáci všech partnerských škol – Česká
republika, Polsko, Itálie, Malta - zúčastnili výtvarné
soutěže, která proběhla v rámci projektu. Jejich
úkolem bylo vymyslet a namalovat poštovní
známku. Z pěti oceněných míst jsou první čtyři
místa naše. Jsme velice hrdi na naše děti a všem
gratulujeme.

Naše škola se úspěšně zapojila do grantového
projektu s názvem „Music Knows No Borders“ –
„Hudba nezná hranic“. Jedná se o mezinárodní
projekt. Našimi partnery jsou školy z Polska,
Slovenska a Maďarska. Stali jsme se tak přibližně
pátou organizací v ČR, která v současnosti
čerpá z tohoto grantového fondu, a považujeme
to za velký úspěch. Komunikačním jazykem je
angličtina. Žáci se pod vedením učitelů budou
věnovat aktivitám, které povedou k naplnění
výstupů projektu. Ti šikovní budou mít možnost
pracovat osobně na společných aktivitách, a
sice při několikadenních pobytech na školách v
Polsku a v Maďarsku.
Pro přiblížení, The Internation Visegrad Fund
(Mezinárodní visegrádský fond) byl založen
v roce 2000. Zakladateli byly vlády členských
zemí Visegrádské čtyřky – V4. Záměrem fondu
je podporovat vzájemnou spolupráci jak mezi
jednotlivci, tak mezi institucemi a organizacemi.
Fond poskytuje několik grantových programů
zaměřených na rozvoj vědy, kultury a turismu,
uděluje stipendia na zahraniční studijní pobyty,
postgraduální stáže, a finančně podporuje další
aktivity přispívající k rozvoji a integraci zemí V4 a
dalších zemí Evropy.
Mgr. Milena Šemorová

karneval ve školce

společný lyžařský výcvik dětí z MŠ a ZŠ spolu s instruktory
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Staré zápisy v báni věže kostela rozšiřují naše znalosti
o historii Hradce nad Svitavou
Tento článek navazuje na informaci z minulého
čísla Hradeckého zpravodaje o opravě střechy
a krovu věže kostela sv. Kateřiny. Nálezy
v báni kostela jsou natolik zajímavé, že si
zaslouží naši pozornost. Když byla v září 2016
sejmuta z věže báň, bylo zjištěno, že někdy v
minulosti byla prostřelena, avšak uvnitř báně
se nacházelo nepoškozené válcovité kovové
pouzdro, jehož obsah všechny překvapil. V
pouzdru byly uloženy staré, německy psané
listiny, mince a bankovky. Naprostou senzací je
nález listiny z roku 1628. V listině s ozdobným
nadpisem datované 4. srpna 1628 jsou zapsány
některé události z počátku třicetileté války. Je
zde jmenován císař Ferdinand I. a také kardinál
a olomoucký biskup František z Dietrichsteina.
Na listině je podepsán tehdejší hradecký rychtář
Veit Werner, který je pravděpodobně autorem
tohoto zápisu. Na druhé straně listiny je připsán
další zápis, psaným odlišným inkoustem i
písmem. Je však obtížně čitelný. Tento zápis je
ze 17. července 1665. Tehdy byl kostel zřejmě
také opravován. Je zde nakreslen zemský
glóbus, dva šlechtické erby a čtyři poháry,
zřejmě na víno. Podle barvy inkoustu i písma
by se však tyto kresby daly přiřadit k zápisu
z roku 1628. Další listina je až z roku 1777.
Letopočet je zapsán římskými číslicemi. V této
listině je zmiňována císařovna Marie Terezie,
její syn a následník trůnu Josef II. a také první
olomoucký arcibiskup Maxmilián z Hamiltonu.
Je zde uvedeno více jmen a také je připomínán
letopočet 1702. Listinu zřejmě sepsal tehdejší
rychtář Paul Wolf, který je zde podepsán. Třetí
zápis je z 6. září 1856. V úvodu je zmíněn farář
Anton Kuhn ze Svitav, který pravděpodobně
tento zápis sepsal. Je zde například připomínán
císařský patent (konkordát), kterým byla v roce
1855 uzavřena úmluva mezi Svatou Stolicí a
Rakouským císařstvím.
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Pius IX., kteří konkordát tehdy uzavřeli. V textu
je zmiňován rok 1823 a jméno zdejšího sedláka
Andrease Leichera. Vedle této listiny je z roku
1856 další listina, kde jsou uvedeni představitelé
obce, ceny některých potravin a další zajímavé
informace. Zde je zpráva o výstavbě železnice v
naší obci v roce 1847 či nástupu císaře Františka
Josefa I. na rakouský trůn v roce 1848. Zajímavé
je připomenutí maďarského povstání v roce
1849, v jehož čele tehdy stál Lajos Kossuth. V
roce 1856 byl zdejším starostou Franz Mandlik.
Poslední německý zápis je z 13. srpna 1936.
Ten byl již nyní alespoň ve stručnosti přeložen
do češtiny. Je zde popsán nelehký život
obyvatelstva v tehdejším Grándorfu v době
krize, vznik Československé republiky v roce
1918, politická situace i technický pokrok, který
se nevyhnul ani naší obci. Němečtí obyvatelé,
kteří měli v paměti strádání z Velké války 1914
- 1918 byli vděčni, že panuje mír, ale v zápisu
se píše o politickém napětí ve světě a také o
zhoršujících se mezilidských vztazích. Snad je
ani ve snu nenapadlo, že za pouhé dva roky
se stanou příslušníky Velkoněmecké říše, za
tři roky vypukne další válka, která přinese i
zdejšímu obyvatelstvu nesmírné utrpení a ztráty
na životech a za deset let budou odsunuti po
prohrané válce do Německa. V pouzdru bylo
uloženo také více starých mincí. Nejstarší
mince byla z roku 1718. Mince různých hodnot
zahrnovaly období od I. poloviny 18. století až
do zániku Rakouska - Uherska v roce 1918. V
roce 1936 byly přidány i mince Československé
republiky. Zajímavostí byly vložené bankovky,
vydané uherskými povstalci v roce 1849 v
Budapešti a Komárně.
Mojmír Fadrný, únor 2017
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listina z roku 1628

staré mince

KULTURA
Zájezd na Floru Olomouc
Dne 22.4.2017 pořádá Kulturní komise zájezd
na výstavu Flora Olomouc. Doprava bude stát
každého účastníka cca 100,- Kč.
Vstupné si hradí účastníci na místě sami.
Odjezd autobusu 22.4.2017 v 8.00 hodin od
kostela a dále po autobusových zastávkách.
Zájemci o tento zájezd hlaste na
tel. 777 149 482 nebo 736 450 523.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

prosinec Orlichová Vendula

leden

leden

Pohanka Jaroslav
Buršová Marie
Klíčová Ludmila
Andrlík Josef
Tauberová Marie
Grézl Jan
Pírková Karla
Vrtěna Leoš
,

VÝROČÍ

Hnát Zdeněk
Dymáčková Jaroslava
Taubr Bohuslav
Kalasová Marie
Chlubna Vlastimil
Štefková Marie
Houserová Vlastimila

Kašpárková Marie

únor
Fadrný Mojmír
Krištof Josef
Šauer Josef
Štěpánková Zdeňka
Pazderová Jarmila
Pinkava Tibor
Sotona Karel
Janko Josef

Sehnalová Růžena
Novotná Anežka
Ehrenberger Josef
Jirásek Miroslav
Dvořáková Charlota
Chmelina František
Kličková Stanislava
Křivinková Herta

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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