HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

červenec - srpen 2017

vychází dne 11.9.2017

č. 4/2017

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Sběr nebezpečného odpadu
proběhne ve čtvrtek 28.9.2017 od 10:00 do
18:00 hod. a v pátek 29.9.2017 od 7:00 do
12:00 hodin. Sběrné místo za Formankou
(střed obce).

461 548 156 ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě přijedou 2 členové
okrskové volební komise s přenosnou volební
schránkou k voliči do domu.

Co patří do nebezpečného odpadu
- ledničky, mrazničky, televizory, zářivky,
akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, nemrznoucí
a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla,
spotřební chemie z domácností, vyřazené léky,
znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami
Do
nebezpečného
odpadu
nepatří
pneumatiky, vzdušnice, asfaltové směsi!!!

Volby
do
Poslanecké
Parlamentu České republiky

sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se budou konat v pátek 20.
října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
V naší obci bude zřízen 1 volební okrsek se
sídlem v zasedací místnosti obecního úřadu
v Hradci nad Svitavou čp. 230. Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.
Volič může volit i na voličský průkaz, který mu
vystaví obecní úřad v místě trvalého pobytu,
může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky či u zastupitelského
úřadu v zahraničí.
Volební lístky budou voličům doručeny na adresu
místa trvalého pobytu do úterý 17. října 2017.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad na tel. č.
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Jedná se o ryze informační akci (firma vs.
potenciální zaměstnanec), která je určena pro
širokou veřejnost.
Účast potvrdilo již zhruba 20 významných zaměstnavatelů
z celého okresu Svitavy. Např. SAINT-GOBAIN ADFORS
CZ s.r.o., REHAU Automotive, s.r.o., Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Westrock Packaging Systems
Svitavy, s.r.o., MACH DRŮBEŽ a.s., MILACRON Czech
Republic spol. s r.o., STV GROUP a.s., FLÍDR s.r.o., INA
Lanškroun, s.r.o., TOS Svitavy, a.s., Středisko sociálních
služeb Salvia z.ú., EVT Stavby s.r.o. a další.

PLACENÁ INZERCE
Kominictví Zugar

Čištění komínů a spalinových cest podle vyhl.
č. 34/2016 Sb. (roční kontroly), opravy komínů
a hlav, vložkování, výstavba a frézování
komínů, připojování kotlů
Kontakt: 722 613 212
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Příběhy z horkého léta roku 1945 v Hradci pšenice, 3 pytle žita, 1 pytel chlebové mouky a 1
pytel pšeničné mouky. Dále si vzali 7 kusů špeku
nad Svitavou
Léto 1945 v naší obci bylo bohaté na události,
které si již dnešní generace jen těžko dokážou
představit. V Okresním archivu v Litomyšli se
nacházejí archivní fondy, které se týkají i historie
naší obce z této doby. Jsou zde uloženy i různé
listiny, protokoly a zápisy z roku 1945 a 1946, kdy
správu naší obce převzaly české orgány. V té
době žilo v Grándorfu stále německé obyvatelstvo
a postupně přicházeli noví čeští osídlenci, kteří
se stěhovali do přidělených domů. Někdy se v
písemnostech místo slova osídlenci také tehdy
používalo slovo kolonisté. Žádný divoký odsun
Němců, jak se dnes často uvádí, se zde ani
v okolí nekonal. Československými orgány
bylo pátráno po mužích, kteří za války aktivně
podporovali německou nacistickou ideologii a
před válkou usilovali o rozbití Československa
a byli tedy vlastizrádci. Jiné německé rodiny již
před koncem války utekly z Grándorfu například
do Rakouska a odtud si po válce žádaly o
československé občanství. Někteří zdejší muži,
ale někdy i celé rodiny byly z různých důvodů
umístěni do sběrných táborů a odtud posílány
na výpomoc do zemědělství ve vnitrozemí.
Zajímavý je dopis z obce Sebranice u Litomyšle
na MNV v Grándorfu z října 1945. MNV v
Sebranicích žádá, aby určité německé rodině z
Grándorfu bylo posláno nějaké zimní oblečení,
pevné boty a peřiny. Ta rodina si sebou mohla
vzít do Sebranic v létě 1945 jen letní oblečení,
ale již se výrazně ochladilo a ona neměla teplé
oblečení pro podzimní práce.
Německé obce přicházeli osídlovat v drtivé
většině lidé s poctivými úmysly, ale také se
vyskytly skupiny lidí, kteří sem přicházeli
drancovat a krást. V archivu se nalézají protokoly
k události, která se stala 16. 7. 1945 v naší obci.
Tento příběh se pokusím ve stručnosti podle
zachovalých dokumentů popsat. Dopoledne
toho dne přijelo s koňským potahem do statku
německého sedláka Kučery (Kutschera) č. 40
(dnes č. 79, p. Kunčák) asi 6 osob. Zde prohlásili,
že jsou od hospodářské komise ze Svitav a
jdou hledat ukryté zásoby. Všechny místnosti a
komory prohledali a zabavili 7,5 kg sádla, 2 pytle
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(asi 5 kg) a jedny poniklované nůžky na krájení
drůbeže. Rolník Kučera, jeho manželka a český
správce Adolf Šaur, kteří byli přítomni, neví, kdo
ti lidé byli a nikoho z nich neznají. Selka Anna
Šnejderová (Anna Schneider) z Grándorfu č.
55 (statek zbourán) udala, že 16. 7. 1945 před
polednem přišli do jejího domu 3 muži (dva
jako čsl. vojáci a jeden civil, který dobře mluvil
německy). Představili se, že jsou od hospodářské
komise ze Svitav a předložili nějaké papíry,
kterým selka Šnejderová nerozuměla, protože
neumí česky. Sdělila jim, že již vše odevzdala a
nic doma neukrývá. Tito lidé nakonec prohlídku
domu neprovedli, ale vyžádali si od selky dvě
slepice. Šnejderová na jejich rozkaz donesla
slepice do statku Jana Blodiga (Johann Blodig)
č. 57 (dnes p. Heřmanský). Rolník Jan Blodig
udal do protokolu, že rolnice Šnejderová na
příkaz těchto lidí obě slepice zde zařezala. Ti lidé
také poručili selce Blodigové, aby jim připravila
oběd pro 8 osob. Když si po obědě odpočinuli,
zabavili sedlákovi Blodigovi 14 kg sádla, na které
vydali potvrzení. Dále zabavili sedláku Blodigovi
motocykl, rok výroby 1930 a asi 15 kg špeku.
Na tyto věci potvrzení nedali. Kdo tyto osoby
byly Blodig neví a nikoho z nich nezná. Jednalo
se prý o 2 vojáky čsl. armády, 5 mužů v civilu a
jednu ženu.
Protokol sepsal prozatímní velitel stanice SNB,
vrchní strážmistr Slezák.
Podobných příběhů je zde zaprotokolováno
více. Kradl se často i dobytek přímo z chlévů.
Do vnitrozemí se odvážel z německých domů
nábytek, obrazy, hudební nástroje, porcelán,
sklo a jiné hodnotné věci. Někteří „osídlenci“
probrali i několik domů a jejich potomci se mohou
radovat, jaké pěkné starožitnosti „po Němcích“
se v jejich rodinách dědí. I takové příběhy se
udály v horkém létě 1945 v Grándorfu.
Mojmír Fadrný, srpen 2017
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KULTURA
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Na co se můžete ještě letos těšit - Adventní tvoření
Všichni se můžete těšit a užít si společné adventní tvoření. Přesný datum akce a místo konání včas
zveřejníme. I letos na vás čekají krásné adventní dekorace včetně těch perníkových.
Hradečtí z.s.
Kulturní komise pořádá zájezd na muzikál Muž se železnou maskou v divadle Broadway.
Předpokládaný termín zájezdu sobota (únor/březen 2018). Cesta bude hrazena kulturní komisí obce
Hradec nad Svitavou, vstupné si každý hradí sám. Předpokládaná cena vstupenky je 800,- Kč.

Zájemci ať se hlásí na OÚ na tel.:461 548 156 nejpozději do 22.9.2017.
Do tohoto data je třeba zaplatit zálohu ve výši 700,- Kč. Přesný termín bude určen po nákupu
vstupenek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ červen

Mašek Ondřej

VÝROČÍ
červenec

Čejka Ladislav
Dvořák František
Charouzová Anna
Judová Věra
Klamíková Anna
Novotná Marie

červenec

Kluka David
Kovářová Mariana
Munzarová Barbora

Hnátová Jindřiška
Fránek Jiří
Prokopová Marie
Kosková Vilemina
Komárek Antonín
Kleinbauer Miroslav
Spurný Ladislav

ÚMRTÍ červen

Daněk Petr
Hait Karel

srpen
Češka Jan
Kabátová Jana
Pechanová Milada
Sauer Jindřich
Stechura Emil
Dobiášová Anna

Šafrová Marie
Juránková Jitka
Teplá Vítězslava
Binderová Jarmila
Chlubnová Alena
Koubková Vlasta
Mlatečková Žofie
Šuma Václav

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
Tisk: Svitavská tiskárna s.r.o.
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