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vychází dne 19.7.2017

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž Vesnice roku - naše obec získala v krajském kole Oranžovou stuhu
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.
Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří
se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského
života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž
o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo
v roce 2007.
Hlavní ocenění:
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných
oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz
vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství,
péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.
Modrá stuha za společenský život
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem
společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V
oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje.
V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v
blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na
staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové,
autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým
místem života obce.
Bílá stuha za činnost mládeže
Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu
o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce
s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou
úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní
činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se
zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je
výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité
je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2017

str. 1

veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci
navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen
důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších
generací.
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se
samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě
venkovského prostoru. Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských
subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční
dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů
energie a nezemědělské aktivity.
V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit:
Diplomy: za moderní knihovnické a informační služby, za vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových
tradic, za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena), za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce.
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích,
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - ocenění realizovaných stavebních děl na venkově.
V krajském kole může být stuhou oceněna maximálně 1/3 přihlášených obcí. To znamená, že
nemusí být vždy rozdáno všechno ocenění. Každé ocenění může být uděleno v daném kraji vždy
pouze jedenkrát.
Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku. I když
jsem věděl, že práce to nebude jednoduchá, hlavně po administrativní stránce, pustil jsem se do
toho. Naštěstí se ke mně přidali pomocníci, a to zejména pan Mojmír Fadrný a jeho dcera Marie
Straková. Naše obec je a byla vždy zemědělsky zaměřená, připravovali jsme strategii spíše do
Oranžové stuhy. Dokumenty ale musely být zpracovány ve všech směrech. Po vypracování povinné
přílohy, která v konečné podobě obsahovala 30 stránek povídání o obci, jsme 28. dubna podali
přihlášku a čekali.
V letošním roce bylo celkem přihlášeno 213 obcí a nejpočetnější zastoupení měl Pardubický
kraj s 27 soutěžícími obcemi. Na konci května přišlo oznámení o termínu návštěvy hodnotící komise
pro Pardubický kraj, a to 16. června v 11:30 hod. Začaly přípravy, program pro komisi a prezentaci
naší obce, která trvá maximálně 2 hodiny. Hodnotící tým byl 10ti členný, předsedou byl starosta
obce Vysočina, vítězné obce krajského kola roku 2015, pan Tomáš Dubský, místopředsedkyní
starostka obce Sebranice, vítězné obce krajského kola 2016 paní Lenka Karalová. Dále to byli
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva kultury, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Pardubického kraje. I přes
počáteční nepřízeň počasí vše proběhlo v pořádku, komise odjela hodnotit další obce v kraji a nám
nezbývalo než čekat na výsledky hodnocení obce. 23. června ve 23:30 hod mě vzbudil telefon od
předsedy komise pana Dubského, že komise právě dokončila krajské hodnocení, kde se shodli na
udělení Oranžové stuhy Pardubického kraje pro obec Hradec nad Svitavou a postup do celostátního
kola. Obec nezískala pouze titul krajského vítěze Oranžové stuhy, ale s oceněním spojenou finanční
odměnu.
Nevěřili jsme, že hned při první účasti v soutěži dostaneme ocenění. Spíš to mělo být
oťukávání a seznámování se samotným průběhem akce. Děkuji všem, kteří se podíleli nebo se
přímo účastnili na přípravách a prezentaci obce.
Držte nám palce při hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2017, které by se
mělo uskutečnit mezi .
Kamil Pavliš, starosta obce
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Třídění odpadů v obci za 1. čtvrtletí
EKO-NOM a.s. nám zaslala informace o množství odpadů z obalů, které v období 01.01.2017 31.03.2017 naše obec vytřídila a předala k využití, z čehož jsme získali následující odměny:
Odměna celkem (zaokrouhleno) 			
23 969,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
8 570,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Papír 				
Plast 				
Sklo 			
Kovy 				
Nápojový karton
Celkem 			

1,937 t 			
2,177 t 			
3,335 t 			
0,000 t 			
0,000 t 			
7,449 t 		

2 105,13 Kč
9 794,76 Kč
3 499,75 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
15 399,64 Kč

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění
a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 %
občanů České republiky. Děkujeme.
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2017
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto
programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli
všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také
výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení
žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit
podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době
není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory
pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné
říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na
malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji,
odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory
všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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KULTURA
Pohádkový les
Pohádkový les v obci se stává tradicí, na
které se každoročně podílí mnoho místních i
přespolních dobrovolníků, živnostníků, firem,
spolků a organizací včetně obce. Všichni
pomáhají vytvořit jedinečnou akci, na kterou se
sjíždějí příznivci z širokého okolí. Přináší to také
mnohá úskalí, ale to už je součástí plánování
a organizování tak velké akce, a mnohdy se
nepodaří vše podle našich představ a očekávání.
Velkou radost nám dělá především nadšení a
zájem z řad mladších dobrovolníků, kteří nám
pomáhají tuto akci udržet a dále rozvíjet.
Moc děkujeme „starým veteránům“, kteří mají
stále ještě chuť, sílu a ochotu obětovat svůj
volný čas pro radost druhých. Všem, na které
se můžeme kdykoliv spolehnout a víme, že
stačí jedno zavolání či oslovení a budou vždy
ochotni přiložit ruku k dílu. Poděkování patří i
těm, kteří jakkoliv přispívají, aniž by je někdo
předem požádal. Možná nevěříte, ale takových
„laskavých duší“ je mezi námi mnoho. Ať už
přispějí věcným darem, finanční částkou, zlatými
českými ručičkami nebo radou nad zlato.
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Letošní ročník provázely obavy ze špatného
počasí, které se nakonec naplnily. Devátý ročník
pohádkového lesa doprovázelo, oproti rokům
předešlým, ne moc vydařené a především
chladné počasí. Proto nás mile překvapila
poměrně velká účast návštěvníků na trase
samotné. A určitě se děti cítily společně s jejich
doprovodem, ve večerníčcích, jak jinak než
pohádkově. Les se hemžil, nejen večerníčkovými
postavami, ale samotnými malými i většími
Večerníčky. Všichni zažili spoustu legrace.
Pohádkový průvod zpříjemnil zábavný program
na Žabce, avšak jen v omezené míře z důvodu
špatného odpoledního počasí. Za pochvalu
stojí i bohaté občerstvení v areálu Žabky a
rovněž na myslivecké chatě. Díky nadšení dětí,
obětavosti velké pohádkové rodiny, přípravnému
týmu, zajišťujícímu chod celé akce, štědrým
sponzorům a laskavému počasí se odpoledne
vydařilo. Ještě jednou moc děkujeme všem,
kteří si udělali čas, neodradilo je chladné počasí
a zavítali do pohádkového lesa nebo se jakkoliv
podíleli na přípravách a samotné akci.
Více k samotné akci a především poděkování
na facebooku Hradečtí z.s..
M.Nečasová
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Zájezd na podzimní Floru Olomouc
Dne 7.10.2017 pořádá Kulturní komise a
Svaz tělesně postižených zájezd na podzimní
přehlídku ovoce a zeleniny, tentokrát v
mezinárodním měřítku. Doprava bude stát
každého účastníka cca 100,- Kč.
Vstupné si hradí účastníci na místě sami.
Odjezd autobusu v 8.00 hodin od kostela a dále
po autobusových zastávkách.
Zájemci o tento zájezd hlaste na
tel. 736 450 523 nebo 777 149 482.

HASIČI
Od května nám opět začala liga, první závody
byly v Pomezí a Jevíčku. Následovala dvoudenní
hra Plamen v Litomyšli, kde děti v požárním
útoku zaběhli druhé místo s naprosto úžasným
časem 17:53. Stříbrné umístění je čekalo pak i
v Poličce
Díky skvělému výsledku v jednotlivcích se
pro Vojtu Šmída a Káju Pechanovou naskytla
možnost odjet na krajskou soutěž do Mladkova,
kde si vyzkoušeli atmosféru těchto závodů.

V polovině června proběhla okrsková soutěž
v Opatově, kde se zúčastnilo družstvo mužů a
žen. Kde si krásné první místo odvezly ženy a
muži byli pátí.
Nastává čas prázdnin a tedy i trochu oddychu,
protože další závody nás čekají až v srpnu v
Březinách. Takže jediná slova nakonec jsou ... krásné léto.

OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Kde byl přepaden olomoucký biskup
Jindřich Zdík? (druhé pokračování)
K úsobrnské celnici jako místu setkání biskupa
Zdíka a knížete Konráda roku 1145 se nepojí
jen problematika lokalizace celnice, ale i
druhá, neméně důležitá otázka, a sice v jakém
vztahu byla tato celnice k místu přepadení. Z
Vincenciova textu vyplývá, že setkání biskupa
Zdíka a knížete Konráda a Zdíkovo přepadení
se odehrálo na dvou různých místech. To si
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dlouho celá řada badatelů nepřipouštěla.
Vincencius o místu přepadení biskupa Zdíka píše
jako o dvoře ve vsi, kde biskup nocoval a o jeho
zachránci – sedlákovi, který hledal své zaběhlé
voly. Dále Vincencius píše, že biskup znal svého
zachránce a dokonce znal jméno i jeho otce. Tuto
pasáž nelze vykládat jinak, než že onen sedlák
pocházel ze vsi, která i s dvorem, kde došlo k
přepadení, patřila do majetku olomouckého
biskupství. Biskup zde zřejmě nepobýval poprvé
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2017

a osobně se mohl s místními lidmi znát. Zdíkovy
důvody k přenocování na biskupském majetku
mohly být zcela praktické. Dvůr ve vlastní vsi mu
skýtal jistě dobré ubytovací podmínky, avšak je
velmi pravděpodobné, že k přenocování biskupa
Zdíka a jeho doprovodu byl původně zamýšlen
litomyšlský klášter nebo jiný opevněný dvorec
možná na území Poličky, které již bylo v majetku
českého knížete Vladislava II. Přenocování v
této vsi bylo možná také jen nouzové řešení,
které vyplynulo z vývoje událostí prošlého dne.
Nabízejí se dvě lokality, kam mohla po odchodu
z mařínského hradiště Zdíkova družina za
krátkého lednového dne dorazit. Jsou to dnešní
Svitavy či Hradec nad Svitavou. Vzhledem k
tomu, že většina historiků je přesvědčena, že
Svitavy či přesněji ves Stará Svitava patřila
litomyšlskému klášteru, je zde ještě možnost,
že další brod přes řeku Svitavu v dnešním
Hradci nad Svitavou kontroloval strážní hrádek s
opevněným dvorcem, který patřil olomouckému
biskupovi.

Z líčení Vincenciova vyplývá, že jednání knížete
Konráda Znojemského bylo přátelské „jen na
oko“ a spočívalo v údajné žádosti o biskupovu
přímluvu u knížete Vladislava. Tak lze dojít k
závěru, že znojemský údělný kníže Konrád byl
od samého počátku setkání rozhodnut odstranit
olomouckého biskupa, který hatil jeho politické
zájmy na Moravě. Přepadení biskupa Zdíka mělo
svoji politickou dohru. Biskup Zdík doputoval přes
Prahu do Říma a o situaci v českém knížectví i
svém přepadení informoval samotného papeže.
Papež Eugenius III. vyhlásil 3. června 1145
klatbu nad Konrádem, Vratislavem a Děpoldem
z přemyslovského rodu, ale i nad dalšími
osobami. Proti Konrádovi Znojemskému musel
kníže Vladislav II. roku 1146 podniknout novou
vojenskou výpravu, při níž se zmocnil Znojma.
Konrád Znojemský uprchl k římskoněmeckému
králi Konrádovi III. a na jeho přímluvu byl
Konrádovi Znojemskému jeho úděl vrácen a
dosáhl milosti, když se ovšem knížeti „pokořil“.
Mojmír Fadrný

Další Vincenciova informace je zajímavá tím,
že se zmiňuje o nočním přesunu biskupa Zdíka
z místa přepadení do kláštera v Litomyšli.
Cesta na dobytčeti (soumaru) lesem v zimním
období, v noci, za mrazu a hlubokým sněhem
musela být velmi náročná, a tak i zmiňovanou
ves a litomyšlský klášter musela dělit přiměřená
vzdálenost. Navíc Zdíkův zachránce musel znát
dobře cestu do Litomyšle a nemohl riskovat, že
někde v neznámém terénu zabloudí. Je proto
nereálné, aby tato dramatická cesta během
jedné noci proběhla někde z prostoru vzdálené
Malé Hané přes Hřebečský hřeben či dokonce
Svitávky.

Mařín střední val

Mařín valy

Mařín valy
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Přiblížil se konec školního roku 2016/2017 a Naši žáci v Polsku
nastal čas ohlédnout se za ním. Naše škola žila
nejen školními povinnostmi, ale i mnoha dalšími Žáci naší školy navštívili v rámci projektu V4
„Hudba nezná hranic“ jednu z partnerských zemí.
zajímavými událostmi.
Pět skvělých dní strávili v Polsku, v malé obci
Dabrowa nad Czarnou. Byli ubytováni v místní
Pojďme si některé z nich připomenout.
škole, která má pro své hosty vybudované útulné
Oslavy 35 let školy
podkrovní pokoje. Děti ze všech účastnických
států, tj. Polska, Maďarska, Slovenska a Čech
V sobotu 20. 5. 2017 oslavila škola 35 let od
zde nejen pilně pracovaly na projektu, ale
zahájení prvního školního roku v současné
zažívaly také spoustu jiných příjemných aktivit.
budově školy. Událost zahájily a návštěvníky
Změřily svoje síly při volejbale a stolním fotbale,
zároveň přivítaly slavnostní fanfáry a poté
hrály různé hry, a v neposlední řadě navštívily
následovalo kulturní vystoupení dětí ze školky
koncert v Lodži.
a ze školy. Po krátkém projevu ředitelky školy
vystoupil i senátor Radko Martínek, který přijal Návštěva vyvrcholila vystoupením všech
pozvání na tuto slavnost. V tento den se přišlo do účastníků na místním festivalu. Našich 6 žáků
školy podívat a zavzpomínat na školní léta zhruba zde zazpívalo pro veřejnost píseň Ewy Farne
250 návštěvníků, kteří si se zájmem prohlédli „Boky jako skříň“, se kterou sklidili veliké ovace.
nejen prostředí školy, ale i malou výstavku Po jednotlivých vystoupeních ostatních, všichni
fotek pedagogických sborů a absolventů školy. společně zazpívali píseň „Thank you , music“
Příjemné setkání pak pokračovalo pohoštěním pod vedením místní umělkyně. Komunikačním
a posezením s hudebním vystoupením na jazykem byla angličtina.
Formance.
Za těch pár dní se zrodila nová přátelství. A
všichni se přesvědčili o tom, že hudba skutečně
Pasování na čtenáře
nezná hranic.
Je krásnou tradicí, že naši nejmenší žáci mohou
ukázat, co vše se ve škole naučili a jak krásně
umí číst.
Dne 7. června navštívili žáci první třídy
Ottendorferův dům ve Svitavách. V tomto
krásném prostředí je čekala velká událost –
„Pasování na čtenáře“. Děti zde měly velký
úkol: před rytířem, rodiči, paní učitelkou, p.
ředitelkou a dalšími hosty přečíst nové básničky
o jednotlivých písmenech abecedy. S výkonem
malých čtenářů byl rytíř spokojený a po složení
čtenářského slibu neváhal všechny děti pasovat
na čtenáře. Věříme, že i tato událost napomůže
žákům v objevování zajímavého světa knížek.

Akademie
Stalo se už hezkou tradicí naší školy, že se v
jednom červnovém odpoledni sejdeme společně
na Formance – žáci, učitelé, rodiče, prarodiče,
přátelé a kamarádi a další hosté – a děti a žáci z
naší školky a školy vystoupí se svým programem.
Tento rok školní akademie vyšla na 22. června.
Program byl sice kratší než obvykle (vzhledem
k tropickému počasí to nebylo na škodu), ale to
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mu neubralo na atraktivitě.
Před zaplněným sálem Formanky se předvedly
děti z mateřské školy, poté nastoupily jednotlivé
třídy od první do deváté. Žáci deváté třídy se
zároveň s publikem rozloučili, příští rok už budou
pouze diváky. Na školní akademii také zazněla
píseň od Ewy Farne „Mám boky jako skříň“ v
podání čtyř dívek z druhého stupně. Děvčata
s touto písní vystupovala koncem letošního
školního roku v obci Dabrowa nad Czarnou v
rámci projektu Hudba nezná hranic, a stejně jako
v sále hradecké Formanky i tam zaznamenala
velký úspěch.
Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv formou
podíleli na přípravě letošní akademie a těšíme
se na další setkání.

Děti měly možnost navštěvovat solnou jeskyni.
Připravily si program pro maminky ke Dni dětí,
toto vystoupení zakončily rozdáváním dárečků.
Mateřská škola se podílela také na akcích
pořádaných Obecním úřadem (Vítání občánků,
Vesnice roku). Některé děti vystoupily na
slavnosti 35. výročí založení školy v Hradci
nad Svitavou. Měly možnost po celý školní rok
navštěvovat kroužek anglického jazyka (www.
hellogoodbye.cz).
Spolupracovali jsme se zdejší základní
školou, s p. uč. Stavělovou a jejími žáky, kteří
pro nás zorganizovali např. Den dětí, udělali
jsme si společný den v areálu Žabka v Hradci
nad Svitavou... Třídy se zúčastnily hudebněvýchovného představení v areálu MŠ. Navštívily
dopravní hřiště ve Svitavách, a dokonce vyjely na
dva polodenní výlety (Lego – Polička, Minifarma
Falgbery – Borová u Poličky). Společně se
vyfotografovaly.
Zorganizovaly jsme loučení s předškoláky, jehož
součástí bylo JO-JO představení. Rozloučení bylo
dojemné, ale ani humor nechyběl. Vyvrcholením
bylo šerpování – pasování budoucích školáků,
předání dárečků.

Během školního roku jsme se účastnili mnoha
dalších vzdělávacích, sportovních a kulturních
akcí (ať už jsme je sami připravili, nebo jsme
využili nabídky jiných institucí). O některých jste
se mohli dočíst na našich webových stránkách a
ty ostatní určitě zůstanou ve vzpomínkách těch,
kteří byli jejich součástí.
Mgr. Eliška Hartmanová

Konec školního roku ve školce
Prázdniny se blíží a děti mají téměř za sebou další
školní rok. Některé se chystají po prázdninách
do prvních tříd, jiné zůstávají ve školce a budou
si dál užívat bezstarostné dětství. Pro ty první,
které naši školku opouštějí a odcházejí do
prvních tříd základní školy, je to čas loučení a
zároveň napjatého očekávání toho, co že je ve
škole vlastně čeká.
Pojďme se společně a krátce poohlédnout do
školky...
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2017

V závěru školního roku děti vystoupily na Školní
akademií. Ani mladší děti nebyly ošizeny, nabídku
jsme přizpůsobovaly jejich věku, ať ve třídě nebo v
areálu MŠ (případně v okolí Hradce nad Svitavou).
Důležité informace a výsledky našich aktivit
průběžně zveřejňujeme na webových stránkách
školy www.skolahradecns.cz nebo na vchodové
dveře MŠ.
Je nám trochu líto, že školní rok pomalu končí, ale
všichni už se těšíme, co hezkého nám přinese ten
nový.
Děkuji všem p. učitelkám za jejich dobře
odvedenou práci. Všem přejeme krásné prázdniny
a pohodovou dovolenou.
Mateřská škola bude v době od 3. července do 18.
srpna 2017 uzavřena. Provoz bude dále pokračovat
od 21. srpna v pravidelné době od 6:00 do 16:15
hodin, provoz školky bude omezen na jednu třídu.
Nový školní rok 2017/2018 začne 4. září 2017.
Za kolektiv MŠ
Veronika Baráková (Tomášková), DiS.
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Noc bez maminky ve školní družině

Úspěch v soutěži - školní družina

Letošní noc bez maminky proběhla ve stylu
Vánoc. Pro děti byly připraveny zimní soutěže
na školním hřišti, štědrovečerní večeře a přišel
i Mikuláš, který každému nadělil dárek. Se
setměním jsme se vydali na lampionový průvod
a nechyběl ani ohňostroj a večerní diskotéka.
Celé odpoledne proběhlo ve spolupráci s žáky
9. třídy, pro které paní učitelka Krásová a pan
učitel Dokoupil připravili noční stezku odvahy
spojenou s vyšetřováním kriminálního příběhu.
Za organizaci a pomoc děkujeme paní Strakové,
Dlábkové a Němcové, Martě, Mirkovi, Vladovi a
Ríšovi.

V měsíci březnu se děti školní družiny zúčastnily
výtvarné soutěže „Posviťme si na bludičku“
v rámci projektu Reflexní děti. Do letošního
ročníku soutěže se přihlásilo 20 soutěžních
kolektivů z celé ČR, celkem více než 1500 dětí,
hodnoceno bylo 125 výkresů. Věk soutěžících
byl od 3 do 14 let. Velmi nás těší úspěch našich
žáků, kteří obsadili první tři místa. Na 1. místě
se umístil a diplom za TOP obrázek získal
Vojtěch Šmíd, 2. místo obsadila Tereza Novotná
a 3. místo patří Davidu Smolejovi. Vítězové
získali diplomy, reflexní pásky a nažehlovačky s
motivem vítězného obrázku. Ostatní soutěžící z
naší školy obdrželi diplomy za účast.

SPORT

Setkání bývalých fotbalistů
Hradce n. Svitavou při
příležitosti oslav 70 let
TJ Hradec nad Svitavou

Stará garda Baníku Ostrava na
hradeckém hřišti. Pro tentokrát
vyhráli 6:2. Na fotu i s fanoušky
Baníku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13.5.2017

Diana Gutová, Sebastien Hubek, Norbert Novák, Veronika Buřvalová, Adéla Žličařová

Lenka Kaňovská, Jakub Smolej, Vendula Orlichová, Tobiáš Korec

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

duben Peterka Jakub, Žličařová Adéla, Boucník Michal

duben Krška Josef
květen Pazderová Jarmila

VÝROČÍ
červen

květen
Telínová Marie
Dvořáčková Marie
Klamík Alojz
Dymáček Zdeněk
Fedrzelová Květoslava Pekařová Eva
Stodola Miloslav
Tast Antonín
Klíčová Karla
Luňáček Ladislav
Stodolová Marta
Marková Marie

Těšínská Božena
Čelková Olga
Hruška Jan
Kopecká Helena
Havelka Zdeněk
Ondráčková Markéta

Červeňan Ján
Gažák Štefan
Jirásková Marta
Trčka Josef
Sauerová Blažena
Dvořáková Anna
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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
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Příspěvky zasílejte do 25. dne každého sudého měsíce na e-mail: veronikavykydalova@seznam.cz
Tisk: Svitavská tiskárna s.r.o.
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SDH HRADEC NAD SVITAVOU
POŘÁDÁ

19. SRPNA 2017

DEN S PIVEM

AREÁL ZA FORMANKOU
ZAČÁTEK 13:00 HOD.

· ZÁBAVNÝ SOUTĚŽNÍ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
· PIVNÍ SOUTĚŽE
· NAFUKOVACÍ SKLUZAVKA PRO
DĚTI ZDARMA
· MOŽNOST SVEZENÍ NA KONI
· HUDBA PO CELÝ DEN A VEČER,
večer Československá diskotéka
· OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

