HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

březen - duben 2017

č. 2/2017

vychází dne 10.5.2017

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na webových stránkách obce
- v sekci V obci-historie obce jsou informace a
fotograﬁe z opravy věže kostela a blahořečení
p. E. Unzeitiga.
Odkazy:
http://www.hradecnadsvitavou.cz/v-obci/
historie-obce/oprava-strechy-kostelni-veze
http://www.hradecnadsvitavou.cz/v-obci/
h isto r i e -o b c e /bl a h o recen i -p-e n g e l mar aunzeitiga
- na úvodní stránce na spodní liště je nová
aplikace Gobec, kde jsou informace o vedení
inženýrských sítích, územního plánu obce,
záplavovém území nebo přímý vstup do
katastru nemovitostí a další užitečné aplikace a
informace.

Sběrná místa na větve jsou tyto:
1. U Buršů – horní konec
2. za Žabkou - střed obce
3. Za spodní Jednotou – dolní konec
V průběhu měsíce května zde přibudou
kontejnery hnědé barvy, které budou sloužit jen
na větve. Ostatní sběrná místa budou zrušena.

Nejlepší čtenář
Dne 13.4.2017 proběhlo v místní knihovně na
obením úřadě vyhlášení soutěže o nejlepšího
čtenáře. Soutěž byla vyhlášena od 1.3.2016 do
31.3.2017.
V kategorii dospělí se umístili:
1. místo Marie Tauberová – 59 knih
2. místo Petr Svoboda – 56 knih
3. místo Jaroslava Soudková - 36 knih
V kategorii čtenář do 15 let se nelépe umístila
Adéla Holíková – 38 knih. Vítězům byla předána
sladká odměna.

Odpad
Prosíme občany, aby při likvidaci tříděného
odpadu dbali na pořádek kolem odpadových
nádob a kontejnerů. Každý rok obec dokupuje
nádoby na tříděný odpad pro posílení sběrných
míst, proto i v letošním roce přibudou 3 kusy.
Dále budou pořízeny k nynějším 8 kusům
kontejnerů na BRKO 2 kusy na trávu a 3
kusy na větve. PROSÍME OBČANY, ABY
NEVHAZOVALY VĚTVE DO ZELENÝCH
KONTEJNERŮ!!!
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Vítání občánků
V sobotu 13.5.2017 se bude v Domě s
pečovatelskou službou konat Vítání občánků.
Rodiče dětí, kterých se to bude týkat, budou
obeznámeni pozvánkou.
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Úklid břehů řeky Svitavy

Černá skládka

Při sobotní akci (1.4.2017) – úklid břehů řeky Svitavy,
bylo celkově vysbíráno 1670 kg komunálního
odpadu a 25 ks pneumatik.
Byly vyčištěny úseky od Rozhrání po Půlpecen, od
Brněnce po bývalý jez mezi Brněncem a Březovou,
dále úsek Svitavy v Hradci nad Svitavou u rybníčků
a Lačnovský potok ve Svitavách.

Dovolím si upozornit vedení obce, že na obecní
parcele 7090 se objevila černá skládka.

Celkem se zúčastnilo
- v Hradci nad Svitavou 4 dobrovolníci
- v Brněnci celkem 18 dobrovolníků
- v Lačnově 17 dobrovolníků

Přijde mi neuvěřitelné, že se v Hradci nad Svitavou
vyskytují obyvatelé, kterým stojí za to vyjet za
obec a zkrášlit ji tímto způsobem, když kterákoliv
popelnice kolem přístupové cesty je blíž než místo,
kde je odpad složen.

Eva Kunčáková, obyvatelka obce

Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas
úklidu okolí toků děkujeme za spolupráci.
Věříme, že v příštím roce tuto akci zopakujeme ještě
ve větším počtu.

Ing. Pavel Boucník, úsekový technik

Vandalismus v obci
V poslední době se v obci začíná čím dál více
objevovat vandalismus a výtržnictví, které hraničí s
trestním činem. V měsíci březnu byly po páteční noci
nahlášené ohnuté a vyvrácené dopravní značky,
roztrhané a rozházené informace z veřejných
tabulí, vytrhané patníky nebo odhozený označník
vodovodu v řece. V dubnu před Velikonocemi, kdy
měli školáci prázdniny, na spodním konci obce
někdo poničil
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kryty elektroniky kanalizačních přípojek, jednu
dokonce celou vyvrátil, dále byl odhozený
odpadkový koš od čekárny v řece. Největší škoda
cca 50 000,- Kč vznikla v úterý 25.4., kdy jsme
dostali zprávu po 4. hodině ranní, že hoří kontejner
na plasty před bývalou prodejnou p. Chlupové.
Byl totálně zničen plastový kontejner na papír,
na bílé a barevné sklo a plechový kontejner na
plasty. Prosíme proto všechny spoluobčany, kteří
jsou svědky jakéhokoliv ničení veřejných, ale i
soukromých věcí, nechť se obrátí s touto informací
na policii ČR nebo na obecní úřad
(i anonymně). Děkujeme.
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Poplatek za odpady
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.

Poplatky za psa
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
Proběhne
ve čtvrtek 11.5.2017 od 10:00 do 18:00 hod.
v pátek 12.5.2017 od 7:00 do 13:00 hod.
Sběrné místo: střed obce (za Formankou).
Na jiná místa po obci není možné tento
odpad ukládat!!!
Děkujeme Vám, že tyto odpady neukládáte
na jiných místech obce a tím obec udržujete
v čistotě a chráníte i naši přírodu.
Nebezpečné odpady – jsou odpady, které mají
nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do
popelnice, např. monočlánky, upotřebené oleje,
olejové ﬁltry, nemrznoucí a brzdové kapaliny,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z
domácnosti, znečištěný textil, železné a plastové
obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory
(včetně elektrolytu). Veškeré zařízení musí být
kompletní, např. lednice včetně kompresoru.
Pneumatiky, lepenka nejsou předmětem
nebezpečného odpadu. NEBEROU SE!!!

Žádáme občany, aby od 15.6 do 23.6.
hlásili stavy vodoměrů:
- tel. č.: 461 548 156
- mail: obec@hradecnadsvitavou.cz
- osobně na OÚ nebo lísteček do schránky
OÚ
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Pracovní doba na obecním úřadě:
Po 6:30 – 12:15 12:45 – 16:30
Út 6:30 – 12:15 12:45 – 15:00
St 6:30 – 12:15 12:45 – 16:30
Čt 6:30 – 12:15 12:45 – 15:00
Pá 6:30 – 12:00
Úřední dny pro veřejnost:
Po 7:00 – 12:00 13:00 – 16:30
St 7:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Čt
13:00 – 15:00

PLACENÁ INZERCE
Ve Svitavách můžete využít služeb
terapeutické poradny ENERGETICKÉ
PSYCHOLOGIE a pomocí metody EFT
(Techniky emoční svobody) vyřešit
mnoho svých problémů a těžkostí.
EFT je psychoterapeutická metoda,
vycházející ze znalostí Tradiční čínské
medicíny.
Spojuje
akupresuru
s
psychologií.
Efektivně dokáže řešit např. strachy
a fobie, fyzické i psychické bolesti,
úzkosti, panické poruchy, soc. fobii,
deprese, závislosti, nadváhu, kouření,
alkoholismus, traumata, poúrazové
a pooperační bolesti, sebevědomí,
vztahy, chron. nemoci, migrény, alergie,
problémy s otěhotněním, sex. problémy
atd.

Kontakt: 605 519 943
www.terapie-svitavy.cz
www.eft-svitavy.cz
Hradecký zpravodaj - březen/duben 2017
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Strategie MAS schválena
Vážení příznivci Místní akční skupiny Svitava,
s radostí Vám oznamujeme, že Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD) byla
schválena řídícím orgánem Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), Programu rozvoje
venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost
(OP ZAM).
Z celkového počtu 180 strategií MAS v ČR, byla naše
SCLLD schválena jako 59. Aktuální verze SCLLD
schválená ŘO je uveřejněna na webových stránkách
MAS.
http://www.massvitava.cz/schvalena-verzestrategie-clld-ro-032017

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: květen 2017

Integrovaný regionální operační program
IROP 1 – Bezpečná doprava, alokace 5.000.000 Kč
IROP 2 – Bezpečnost v území MAS, alokace 500.000
Kč
IROP 3 – Podpora vzdělávání, alokace 6.000.000 Kč
Předpokládaný termín vyhlášení výzev: červen 2017

Operační program Zaměstnanost
ZAM 1 – Komunitní a sociální služby, alokace
9.300.000 Kč

V současné době pro nás řídící orgány připravují
Akceptační dopisy pro programové rámce SCLLD, na
jejichž základě můžeme začít vyhlašovat první výzvy.
Přidělená rezervovaná alokace pro výzvy MAS Svitava
do roku 2023 byla schválena ve výši přes 75 mil. Kč,
s tím, že největší část alokace připadá na opatření
IROP (41, 552 mil. Kč); PRV (19,186 mil. Kč) a OP ZAM
(14,470 mil. Kč).

ZAM 3 – Prorodinná opatření, alokace 2.170.000 Kč

V roce 2017 připravujeme vyhlášení výzev na tato
opatření:
Program rozvoje venkova
Fiche 1 – Podpora zemědělských podnikatelů,
alokace 2.000.000 Kč

Vyzýváme všechny zájemce, kteří chtějí požádat
o dotaci v prvních výzvách MAS, aby se obrátili na
pracovníky kanceláře MAS a své projektové záměry
s nimi zkonzultovali.

Fiche 2 – Rozvoj nezemědělského podnikání,
alokace 1.800.000 Kč
Fiche 4 – Rekreační funkce lesa, alokace 300.000
Kč

Předpokládaný termín vyhlášení výzev: červen/
červenec 2017
Podrobnější informace k jednotlivým opatřením si
můžete vyžádat u pracovníků kanceláře MAS nebo
je naleznete v dokumentu SCLLD v kapitole 3.5
Akční plán.

Petr Škoda, DiS.
manažer
Místní akční skupina Svitava z. s.

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Radovánky v mateřské škole - Co jsme
prožili a co nás ještě čeká.
Zima byla jako každý rok dlouhá, ale pro nás ne.
Paní učitelky byly připravené a měly dostatek
činností, které mohly dětem nabídnout.
Přes šikovnost všech, se děti vzdělávaly a plnily
školní vzdělávací plán činnostmi, které jim byly
nabízené, např. rozeznávání čtvero ročního obd.,
určování základních barev a geometrických tvarů,
seznamování s dopravními prostředky, zvířátka a
jejich mláďátky atd.
Měly možnost využívat různého didaktického
materiálu pro všestranný rozvoj.
Děti si velmi oblíbily práci s kulisy a dřevěným
divadelním představením. Samy zdramatizovaly
pohádku „Boudo, budko“.
Jdou vidět pokroky nejen u dětí starších, ale i u
těch mladších. Vzájemně se mezi sebou doplňují.
Od září jsme ušli kus cesty, dnes, i děti nejmladší
se zapojují do činností nabízenými p. učitelkami.
Předškolní a starší děti pracují při interaktivní
tabuli. Menší - mladší děti zapojujeme na
rozvoj grafomotoriky, správného držení tužky a
uvolňování zápěstí. Využíváme interaktivních
programů „Barevné kamínky“ od p. Přikrylové,
oblíbené jsou „Písmačkovy úkoly“.
Další nabízené aktivity v průběhu zimy byly
např. námětové hry k tématům, krmení ptáčků,
pozorování magnolie, environmentální výchova
- Falgbery Borová u Poličky, lyžařský výcvik v
Čenkovicích, karneval ve školce a další…
Nyní jsme společně přivítali jaro a to procházkou
po okolí. Pozorovali jsme první rozkvetlé květiny
a všímali si zvířátek, které jsme cestou potkávali
a pojmenovávali jej.
Navštívili jsme místní knihovnu na Obecním
úřadě v Hradci nad Svitavou. Děti byly nadšené.
Hrajeme mnoho společných her, učíme děti
přijmout prohru. Pochopit, že výhra není vše.
Společně se učíme, rozvíjíme a radujeme, byť z
maličkostí.
Hradecký zpravodaj - březen/duben 2017

Navštěvujeme různá divadelní představení ve
Svitavách, představení jsou tématicky zaměřená.
Mají svůj význam, např., že děti mají pečovat o
své zoubky nebo že by neměly ubližovat druhému
apod.
K neposlední řadě jsme připravili Velikonoční
dílničky pro rodiče.
K poměrně dost velké nemocnosti jsme několikrát
odložili besídku dětí, určitě plánujeme vystoupení
pro maminky.
Další aktivity, které bychom dokonce školního
roku chtěli zvládnout:
- pokračujeme v návštěvě solné jeskyně,
knihovna ve Svitavách, dopravní hřiště Svitavy
- vystoupení v domě pro seniory, ve Světlance Svitavy
- Vítání občánků
- společné fotografování
- zápis do MŠ
- dopolední průvod „Čarodějnic a čarodějů“
- kino ve Svitavách
- jednotlivá představení ve Svitavách
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou
poradnou
- angličtina v MŠ
- návštěva minifarmy Falgbery Borová u Svitav zakončení environmentální výchovy
- den dětí - karneval nebo procházka k lesu s
úkoly a opékáním špekáčků
- návštěva Poličky „Hračka století - lego modely“
- vláčkem
- rozloučení s předškoláky
- školní akademie - vystoupení dětí z odd.
Berušek a Žabiček (starších dětí)
- 35. výročí školy - vystoupení dětí z odd. Berušek
a Žabiček (starších dětí)
- rozloučení dětí ke konci školního roku
- 30. 6. 2017 - ukončení školního roku
- v době od 3. 7. do 18. 8. 2017 - uzavřená MŠ
- 21. 8. 2017 - zahájení provozu MŠ
za kolektiv MŠ
Veronika Baráková, DiS.
(Tomášková)
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HASIČI
Touto cestou bychom nejdříve rádi poděkovali
paní ředitelce za umožnění tréninků ve školní
tělocvičně, kde jsme mohli nacvičovat na
březnové závody Piškvorek v Hlinsku, zde
přípravka obhájila již potřetí první místo.
Bohužel počasí nám zatím neumožňuje trénovat
venku, letos to je opravdu aprílové počasí,
takže se připravujeme ještě stále v tělocvičně.
Ale liga se nám kvapem blíží a už 7.května nám
začíná prvním závodem v Pomezí a týden na to
v Jevíčku.
Pokud by měl někdo zájem stát se malým
hasičem, přijďte se za námi od května

KULTURA

Hradecký zpravodaj - březen/duben 2017
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Kde byl přepaden olomoucký biskup Záměrem knížete Konráda bylo biskupa Zdíka
zajmout či zabít. Během nočního přepadení se
Jindřich Zdík?
Máte rádi neobjasněné záhady a tajuplné
příběhy z dávných dob? V historii Svitavska a
pravděpodobně i Hradce nad Svitavou má své
místo událost, která se stala před více než 870
lety a která dodnes není historiky spolehlivě
objasněna. Počátkem roku 1145 byl někde na
česko – moravském pomezí přepaden a oloupen
olomoucký biskup Jindřich Zdík. O této události
nás nejpodrobněji informují Vincenciovi letopisy,
sepsané několik let po této události zřejmě podle
vyprávění očitého účastníka. Ve Vincenciově
podání se v lednu 1145 vydal olomoucký biskup
Jindřich Zdík spolu s olomouckým knížetem Otou
III. na cestu do Prahy a z Prahy měl biskup Jindřich
Zdík dále pokračovat ve své cestě k papeži do
Říma. K pochopení celého příběhu je dobré
znát hlavní postavy. V Praze tehdy vládl celkem
slabý kníže Vladislav II. Proti němu vedli odboj
držitelé moravských údělů z přemyslovského
rodu. V jejich čele stál Konrád Znojemský, ale
významnou roli na tehdejší politické scéně hráli
i Vratislav Brněnský, olomoucký Ota III. Dětleb,
Vladislavův bratr Děpold a další moravští
předáci. Olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126
– 1150) byl oporou vlády českého knížete
Soběslava i jeho nástupce Vladislava II. (1140
– 1174) na Moravě a je považován za největší
osobnost moravských dějin 12. století. Byl to
člověk na svoji dobu velmi vzdělaný, zbožný, ale
také neúnavný organizátor církevní správy na
Moravě.
Z Olomouce počátkem ledna 1145 vyrazila ku
Praze společně družina biskupa Zdíka a Oty III.
Dětleba. Podle Vincenciovy zprávy se v zemské
bráně k této výpravě připojil znojemský údělný
kníže Konrád, který chtěl biskupa údajně požádat
o přímluvu u knížete Vladislava v Praze. Stalo se
to na místě celnice kdesi na českomoravském
pomezí. Po jednání s biskupem se měl kníže
Konrád jakoby navracet zpět – zřejmě do
Znojma, ale následující noc přepadl dvorec a
ves, kde biskup se svým doprovodem nocoval.

ale podařilo biskupu Zdíkovi narychlo někde
skrýt. Zachránil jej člověk z té vsi, která byla
biskupovým majetkem a to tak, že biskupa Zdíka
posadil na dobytče, zabalil do houní a během
noci za mrazu a v hlubokém sněhu jej dopravil
do premonstrátského kláštera v Litomyšli.
Tématem, kde byl přepaden biskup Jindřich
Zdík, se zabývalo mnoho historiků již od první
poloviny 19. století. V latinském textu četli název
celnice „Vzobren“. To přivedlo po pol. 19. století
historiky Hermenegilda Jirečka a Wilhelma
Wattenbacha k závěru, že za slovem celnice se
vyskytuje jméno lokality Úsobrno v severní části
Malé Hané. Toto řešení akceptovalo mnoho
dalších historiků. Jiní historici vytvářeli krkolomné
konstrukce a pokoušeli se celnici lokalizovat
do Jevíčka, Jaroměřic, Biskupic, samozřejmě i
do Úsobrna, ale také až do Svitávky. Až ve II.
polovině 20. století se začaly objevovat náznaky
nových řešení a byl odmítnut názor, že celnice se
nacházela ve vsi Úsobrno. V raných počátcích
českého státu podle nejnovějších zjištění
existovala moravská provincie „Uzobren“, která
měla podle některých badatelů zahrnovat území
Malé Hané, újezd sebranický, újezd lysický,
na východě měla být ohraničena Drahanskou
vrchovinou a na západě pomezním hvozdem.
Historik Jaroslav Mackerle roli správního centra
této provincie přiřkl velkomoravskému a raně
středověkému hradišti Mařín u Křenova. To se
prý jmenovalo Uzobrengrad a kontrolovalo cestu
z Moravy od Olomouce do Čech i další cestu v
tomto prostoru z jihu na sever.
Badatelka Gabriela Čechová ve své práci z roku
1978 umisťuje dokonce úsobrnskou celnici do
Hradce nad Svitavou.
(Pokračování příště)

Mojmír Fadrný

Olomoucký biskup Jindřich Zdík
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Strážní opevněný dvorec z 12. století

Pečeť olomouckého biskupa
Jindřicha Zdíka na dobové listině
Opevněný dvorec s osadou řemeslníků z 12. století

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavily paní Milada Šauerová a Milada Hávová.

NAROZENÍ

únor Tobiáš Korec

ÚMRTÍ
únor

Kocourek Pavel
Zouharová Naděžda
Joseﬁová Drahoslava
Matoušek Štěpán

březen Bednář Drahomír

Přejeme hlavně pevné zdraví.

VÝROČÍ
březen

Rambová Růžena
Pytel Miroslav
Šauerová Mirjam
Bednařík Josef
Šimonová Anna
Hávová Milada

Nováková Růžena
Doskočilová Daniela
Stodolová Vlasta
Dobiáš Josef
Bednářová Božena

duben
Havelková Marie
Chmelinová Libuše
Pavlišová Božena
Slintáková Olga
Šauerová Milada

Kučera František
Leskourová Jaroslava
Bednaříková Marie
Chlupová Marta
Binder Herbert

Bednářová Věra
Tydrych Zdeněk
Boudová Eva
Krška Josef

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.

Hradecký zpravodaj - březen/duben 2017

str. 11

