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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Začátek školního roku v MŠ
Začalo září a s ním další školní rok. Opět jsme
přivítali děti nové, ale i ty, které školku již dobře
znají.
Průběh září, kdy se nové děti začleňují do
kolektivu a adaptují se na nové prostředí,
proběhl velmi dobře. Děti si postupně zvykaly a
nyní chodí do školky bez problémů. Občas se
najdou jedinci, kterým slzička ještě ukápne, ale
to k tomu prostě patří. Paní učitelky jsou tu pro
děti velkou oporou.
Hned na začátku školního roku jsme připravili
pro děti bez mála několik aktivit, jednou z akcí
bylo plavání pro předškolní a starší děti, které se
plavání účastní v plavecké škole Svitavy.
Další akcí byla návštěva výstavy knih a obrazů
Pavla Čecha s názvem „Kouzelná zahrada “.
Děti velmi bavila. Celá výstava byla výchovně
zaměřená.
Děti se věnovaly různorodým
aktivitám, které pro ně byly během interaktivní
výstavy připraveny.
Děti dále navštívily svitavskou knihovnu pod
vedením paní Blanky Pechanové, která měla
pro děti připravený velmi pěkný program. Děti se
seznámily nejen s prostředím, ale i s dětskými
knihami.

Tentokrát se děti mohly zapojit a zazpívat si s
vodníkem Bublinou, který pořádal v rybníčku
soutěže zpěvu.
Program rozvíjel sociální
schopnosti – nebýt zlý, na nikoho se nepovyšovat.
Čekají nás další akce, kterých nebude určitě
málo. Prozatím můžeme zmínit například
návštěvu Vodárenského lesa, návštěvu kina ve
Svitavách, besedu na téma „Zoubky“, dílničky
s lampionovým průvodem, akci s dopravní
tématikou – „Na červenou stát“, divadélko
týkající se zdravovědy, pokračování v návštěvě
knihovny ve Svitavách, přehlídku dravců v MŠ,
logopedické vyšetření, fotografování – stolní
kalendář na přání rodičů, Mikuláš, zdobení
stromečku a nadělování dárku v MŠ, návštěvu
Fabriky ve Svitavách s programem, Vánoční
muzeum, Vánoční besídku. To je jen zlomek
z
připravovaných aktivit určených našim
školkáčkům.
S jarem máme již připravené další akce, které
budou za včas vyvěšeny a dány na webové
stránky. www.skolahradecns.cz.
Informace pro rodiče – fotografie jsou postupně
ukládány na portál rajce.net.
Veronika Baráková
Krásné podzimní období Vám přeje kolektiv MŠ.

Jednou z úplně jiných akcí, které byly velikým
překvapením pro naše děti ve školce, byl výukový
program „Bubnování rytmus života“. Děti velmi
bavil, seznámily se s jednotlivými hudebními
nástroji, které si mohly vyzkoušet. Díky tomuto
programu v sobě rozvíjely hudební schopnosti –
smysl pro správné tempo a rytmus.
Vzhledem k nepříznivému počasí jsme bohužel
museli zrušit další nabízenou činnost „Drakiádu“.
Děti se zúčastnily také divadelního představení,
které bylo zaměřené opět hudebně.
Hradecký zpravodaj - září/říjen 2017

str. 1

Zprávy ze školy
Na konci uplynulého školního roku došlo k
důležité změně ve vedení školy. Mgr. Ericha
Kalouse ve funkci zástupce ředitelky školy
vystřídal Mgr. Václav Půlkrábek. Přejeme mu
mnoho pracovních úspěchů.

případně si zdokonalují
dovednosti.

již získané plavecké

Začátek letošního školního roku je za námi a
školní činnosti – zejména proces vzdělávání,
ale i různé akce a další aktivity - jsou v plném
proudu. Rádi bychom vás s některými seznámili.

1. třída
4. září jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky.
Do první třídy nastoupilo deset žáků. Menší
skupinka dětí umožňuje třídní učitelce Haně Tělocvična
Kuncové individuálně k dětem přistupovat, což
jim velmi prospívá. Děti si rychle zvykají na nový Aby se dětem, žákům i zaměstnancům ve
škole dobře pracovalo, aby se jim zde líbilo,
režim a jsou opravdu šikovné.
postupně upravujeme a modernizujeme vnitřní
i venkovní prostory školy. V září 2017 byla
dokončena výměna podlahy v tělocvičně.
Můžeme se tak pyšnit prostorem, který má jeden
z nejmodernějších sportovních povrchů mezi
školami ve svém okolí.

Plavecký výcvik
V září jsme zahájili plavecký výcvik. Péče o
rozvoj pohybových aktivit je v naší škole jednou z
důležitých priorit. V Plavecké škole ve Svitavách
se děti a žáci pod vedením instruktorů učí plavat,
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Nové dětské hřiště
V areálu školy bylo v září dětem a žákům
zpřístupněno nové dětské hřiště. Dřevěné prvky
jsou od prvního dne plně využívány jak školkou a
školou, tak v odpoledních hodinách i veřejností.
Staly se oblíbenou zábavou pro menší děti.
Zároveň zde bylo zbudováno nové pískoviště,
které odpovídá všem hygienickým požadavkům.
S realizací obou akcí škole výrazně pomohl
zřizovatel školy, velké poděkování patří p.
starostovi Kamilu Pavlišovi.

V těchto dnech zde probíhaly slavnosti spojené
s folklórními tradicemi.
Program setkání byl velice bohatý. Naši žáci
kromě mnoha dalších aktivit trénovali český lidový
tanec a tanec společný pro všechny účastníky
projektu. Obojí potom předvedli v lidových
krojích poslední večer pobytu, kdy vystoupili na
festivalu před zraky široké veřejnosti. Vystoupení
se velmi zdařilo a my můžeme být na naše žáky
právem hrdí.
Již podruhé jsme měli možnost přesvědčit se, že
hudba skutečně nezná hranic. Děti si našly nové
kamarády a všichni si těch pár dnů náramně
užili.

Projekt V4
Naše škola se účastní mezinárodního projektu
V4 „ Hudba nezná hranic“. Ve dnech 21. 9. – 25.
9. jsme se skupinou žáků navštívili maďarské
městečko Galgahévíz.

Mgr. Eliška Hartmanová

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vesnice roku – Oranžová stuha
Jak víte z minulých zpravodajů, naše obec vyhrála
v soutěži Vesnice roku v rámci Pardubického
kraje Oranžovou stuhu a postoupila do
celostátního kola. Již za toto ocenění obec
získala od Pardubického kraje dar v hodnotě
100 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení krajského
kola se konalo 12.8. v obci Lukavice, která je
vítězem Zlaté stuhy - Vesnice Pardubického
kraje, za přítomnosti hejtmana Pardubického
kraje, JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,
zástupců ministerstev a dalších představitelů
vedení kraje. Při této příležitosti nám byl předán
šek a věcné dary.
V úterý 5.9. po 12. hodině naši obec navštívila
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celostátní hodnotitelská komise soutěže
ve složení: Ing. Petra Ziková - Ministerstvo
zemědělství, Ing. Martina Petržílková, MBA
– Státní zemědělský intervenční fond, Ing.
Lenka Rychlá – Zemědělský svaz ČR, Romana
Zemanová, Národní síť Místních akčních skupin
ČR, Ing. František Winter – Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů, Ing. Marie Straková,
Ph.d. - Spolek pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Ing. Stanislav Rampas – Spolek pro
obnovu venkova ČR.
U hodnocených obcí se posuzuje podíl místních
zemědělských subjektů na zaměstnanosti
obyvatel obce, spolupráce při péči o veřejná
prostranství a kulturní krajinu, koncepční
dokumenty a společné projekty, místní produkty
a jejich marketing, využití netradičních zdrojů
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energie, nezemědělské aktivity a také prezentace
obce během hodnocení, připravenost obce,
organizace návštěvy, celkový dojem obce a
zpracování Jednotné informace o obci.
Po prezentaci a prohlídce obce komise odjela
hodnotit do dalšího kraje a my opět čekali
na výsledky. Během týdne přišel zvací dopis
s pozvánkou do Senátu Parlamentu ČR na
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice
roku – Oranžová stuha, současně s vyhlášením
výsledků Zelené stuhy. 25.9. jsme se tedy
vydali do Prahy. Pořadí se vyhlašuje pouze
do třetího místa, další pořadí se nezveřejňuje.
Nejprve bylo vyhlášeno pořadí Zelené stuhy, kde
blahopřejeme vítězi celostátního kola a postupu
do Evropského kola, obci Poříčí u Litomyšle.
Následovalo vyhlášení Oranžové stuhy, kde
jsme se mezi první tři neumístili, ale i tak jsme
spokojeni a nadšeni z výsledků, kterých jsme
dosáhli v krajském kole a z finančních odměn,
protože s oceněním Oranžová stuha je spjata
další finanční odměna ve formě dotace rozpočtu
Ministerstva zemědělství z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova administrovaném
Ministerstvem pro místní rozvoj. Obec, které
bylo uděleno ocenění v rámci krajského kola
soutěže, získává finanční dotaci 600 000,- Kč.
Děkuji všem, kteří se podíleli nebo se přímo
účastnili na přípravách a prezentaci obce.
Veškeré informace a fotografie ze soutěže
najdete na stránkách obce v sekci V OBCI –
SOUTĚŽ VESNICE ROKU.

Dokončené stavby v letošním roce:
Odpočinkový park
V červnu byly dokončeny stavební práce a
v červenci proběhla kolaudace na stavbě
s oficiálním
názvem: „Úprava veřejného
prostranství u pošty v Hradci nad Svitavou“.
Projekt řešil vybudování nového parčíku se zelení
a drobnou zahradní architekturou, v návaznosti na
dětské hřiště u pošty a využití stávající nevyužitou
plochu v sousedství řeky Svitavy s výhledem
na významnou dominantu železničního mostu.
Velké plochy lučního trávníku, jež jsou členěny
oválem ústřední parkové cesty, která prostupuje
parkem, zpřístupňuje jej a spojuje navržené
parkoviště na jedné straně s dětským hřištěm a
poštou na straně druhé. Trávníkové plochy jsou
protnuty liniemi záhonů trav s množstvím na jaře
kvetoucích cibulovin.

Linie trav respektují i sedací dřevěná mola,
trojúhelníkového tvaru. Na křižovatce parkových
cest je umístěna dřevěná pergola obdélníkového
půdorysu a moderních pravoúhlých tvarů.
Vegetaci doplňují záhony trvalek a listnatých
keřů podél cest. Kolem nového parkoviště
jsou štěrkové záhony, které zde budou lépe
prosperovat než trávníkové plochy. Odpočívadla
jsou umístěna s výhledy na řeku či do parku.
Zvýrazněn je pohled na hodnotnou stavební
dominantu viaduktu. Na akci bylo zažádáno o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme
neuspěli. Celkové náklady činí 2 213 264,- Kč.
Realizaci provedla firma M-SILNICE a.s.

Dětské hřiště
V areálu ZŠ a MŠ bylo v půlce září dokončeno
dětské hřiště. Jsou zde umístěny herní prvky
dle návrhu učitelek mateřské školky tak, aby
byla možnost využití pro děti většího věkového
rozpětí: multifunkční sestava, balanční lávka,
kladina a chůdy. Na akci bylo zažádáno o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme
neuspěli. Celkové náklady činí 276 000,-Kč.
Realizaci provedla firma Dřevoslav s.r.o.

Podlaha v tělocvičně
V měsících srpen a září byla zrealizována oprava
podlahy v tělocvičně školy. Byly demontovány
kryty těles ústředního vytápění, odstraněny
stávající parkety, záklop a původní trojitý rošt
z prken. Na stávající betonovou mazaninu se
položila parotěsná fólie, nový dvojitý rošt z
prken, vrstva OSB a dřevotřískových desek.
Po vytmelení spár a přebroušení desek byla
provedena litá bezešvá podlaha tl. 2+7 mm,
pružná podložka vyrobena z polyuretanu
bez jakýchkoliv emisí (bez použití recyklátu z
pneumatik, bez emisí formaldehydu) speciálně
určená pro školní tělocvičny a sportovní haly. Na
stěny kolem tělocvičny byly použity vybroušené
OSB desky. Celkové náklady činí 965 000,-Kč.
Na stavbu jsme zíkali dotaci ve výši 150 000,Kč od Pardubického kraje. Po výběrovém řízení
realizaci provedla firma Profil Plus s.r.o.

Vodovodní vrt - Vodojem
Objekt vodojemu je postavený ve 20. letech
minulého století a skládá se z armaturní komory
a dvou vlastních komor o objemu 400 m3. Ke
konci září byla dokončena a předána stavba:

legenda - text označen znakem Pardubického kraje
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(akce podporované Pardubickým krajem)
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„Hradec nad Svitavou – zvýšení vydatnosti
vodního zdroje a úpravy VDJ“. Předmětem
stavby byla studna 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 je doplněn o dálkový přenos
dat. Došlo k napojení studny V-3 na rozvody
elektro spolu s jejich úpravami a rozšířením ve
stávajících objektech. Stávající sloup přípojky
NN vodojemu byl vyměněn. Napojením vrtu
V-3 jsme docílili posílení zásobování vodojemu
a spolu s kvalitativně nevyhovujícím stávajícím
zdrojem vod V-2 dochází k mísení vod na
hodnoty odpovídající vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu. Při relizaci stavby
se zjistilo pronikání vlhkosti mezi vlastní stěnou
zásobníku pitné vody a armaturní komorou. Proto
se přistoupilo k otryskání povrchu a následnou
novou sanaci. Celková částka stavby činí
3 270 000,-Kč. Na stavbu jsme zíkali dotaci ve
výši 1 305 000,-Kč od Pardubického kraje.

Hřbitovní zeď

č. 1 Územního plánu obce) a plánovaných akcích
pro příští rok Vás budeme informovat v příštím
čísle zpravodaje.

Vítání občánků
V sobotu 25.11.2017 proběhne v Domě s
pečovatelskou službou od 9:00 h. vítání občánků.
Rodiče dětí, kterých se to bude týkat, budou
obeznámeni pozvánkou.

Stavy vodoměrů
Žádáme občany, aby od 10.12. do 22.12. hlásili
stavy vodoměrů:
- tel. č. 461 548 156
- mail: obec@hradecnadsvitavou.cz
- osobně na OÚ nebo lísteček do schránky OÚ
Ve zprávě uvádějte číslo popisné a stav
vodoměru.

Kniha o naší obci jako vánoční dárek

S dobou blížících se Vánoc nabízíme občanům
možnost zakoupit pro své blízké jako vánoční
dárek knihu Hradec nad Svitavou 1270 – 2016.
Cena publikace činí 290,- Kč.

Na konci září byla dokončena stavba Oprava
hřbitovní a opěrné zdi. Jednalo se vnitřní zeď od
záchodů po hlavní vstup na hřbitov a opěrné zdi
kolem silnice. Došlo k otlučení vnějších omítek,
očištění fasád a spárování kamenů opěrné zdi.
Byl opraven prostor okolo napouštění vody jak
u záchodků, tak i u hlavního vchodu. Oprava
hřbitovní a opěrné zdi byla poslední etapou
oprav na hřbitově. Celková částka stavby činí
251 000,-Kč. Na stavbu jsme zíkali dotaci ve výši
100 000,-Kč od Pardubického kraje.

Nabízím krátkodobé nebankovní půjčky pro

Pamětní kámen

zaměstnance, důchodce, invalidní důchodce

V měsících srpen a září byl usazen ve školní
zahradě pamětní kámen a zároveň byly
dokončeny zahradnické práce. Pamětní kámen
byl schválen zastupitelstvem obce 5.10.2016,
kde zastupitelé schválili text, vybrali jednu ze tří
navrhovaných variant podoby a jeho umístění.
Celkové náklady činí 133 200,- Kč. Na tento typ
akce nebyla vypsána žádná dotace.

a podnikatele, již do 24h od schválení úvěru!

O rozestavěných, nedokončených akcích a
stavbách (rekonstrukce zadní cesty, veřejné
osvětlení, dolní konec rybníčky – tůně,
dendrologický průzkum, vypracování změny

PLACENÁ INZERCE

Nebankovní rychlá půjčka

Kontakt

Houserová

777709321.

Pracuji jako vázaný zástupce pro společnost
JET MONEY, s. r. o.. Naše společnost půjčuje
od 5,000 Kč do 70,000 Kč na cokoliv. Velkou
výhodou naší půjčky je rychlé a pohodlné
vyřízení a také možnost půjčku předčasně splatit
bez dalších úroků a sankcí.

legenda - text označen znakem Pardubického kraje
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Přátelské setkání v Marxzellu
V pátek 20.10. odjela delegace naší obce
(starosta Kamil Pališ, radní Vít Vařejka, ředitelka
školy Mgr. Eliška Hartmanová a učitelka a
překladatelka Mgr. Zuzana Klodnerová) na
třídenní přátelskou návštěvu do německého
Marxzellu. V obci Pfaffenrot, která je součástí
Marxzellu, žijí původní obyvatelé Greifendorfu.
V roce 2009 naše obec darovala Pfaffenrotu
dřevěnou, ručně vyřezávanou, sochu Pátera
Engelmara Unzeitiga. Účelem pozvání bylo
slavnostního odhalení pamětní desky pod námi
darovanou sochou. Po pátečním vřelém přivítání
jsme si v sobotu dopoledne prohlédli památky a
okolí obce. Po obědě jsme prošli místní školu,
kde si naše paní ředitelka se svou kolegyní z
Německa vyměnily zkušenosti ze svých pozic a
domluvily se na vzájemné spolupráci. Hlavním
programem bylo sobotní odpolední setkání na
radnici, za účasti tisku, místní televize, občanů
obce a zástupce Mariannhillského misionáře,
Bratra Fidelisa z Würzburgu, kde Páter
Engelmar Unzeitig působil. Dostalo se nám
srdečného oficiálního uvítaní a poděkování od
starostky obce, paní Sabriny Eisele a zástupců
obce Greifendorf. Připomněli jsme si zde život
Pátera Engelmara Unzeitiga. Darem jsme dostali
obraz našeho kostela, od krajana Greifendorfu,
pro komunitní centrum v Hradci nad Svitavou.
V neděli se v kostele konala svatá mše a
následovalo procesí k Wendelinské kapli, kde
byla slavnostně odhalena pamětní deska Pátera
Engelmara Unzeitiga.

Návštěva hejtmana PK v naší obci
Ve středu 25.10. naši obec navštívili hejtman Pardubického kraje, pan Judr. Martin Netolický, Ph.D.
								
s ředitelem SÚS Pardubického kraje, panem
								
Ing. Miroslavem Němcem. Řešili jsme hlavně
								
projekt vodovodu v dolní části obce. Trasa
								
povede většinou v jízdním pruhu krajské
								
silnice třetí třídy a v podmínkách projektu je
								
dáno, že povrch vozovky musí být uveden do
								
původního stavu. Proto jsme s vedením kraje
								
řešili sloučení investic a po dokončení akce
								
výstavby vodovodu opravit celou šíři vozovky.
								
Obec tak ušetří za asfaltové povrchy a 		
								
zároveň by byla opravená celá vozovka od
								
obecního úřadu až po spodní konec obce.
								
Jsem velice rád, že výsledkem schůzky je
zařazení opravy vozovky v Hradci nad Svitavou
do plánu investic Pardubického
kraje v oblasti silniční sítě.
Kamil Pavliš, starosta
str. 6
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HASIČI
Někdo si myslí, že požární sport není sport, ale
opak je pravdou.
V tomto sportu jako v každém jiném jde o
rychlost, šikovnost a hlavně týmovou práci. Jako
vedoucí cítíme velkou hrdost, protože letošní
sezóna byla pro děti výjimečná. Na začátku jsme
v Pomezí zaběhli čas 23.01 a na konci sezóny,
která proběhla jako každoročně v Mladějově na
Moravě, náš nejlepší čas 16.49. V celkovém
hodnocení z 37 týmů jsme vybojovali krásné 3
místo. Z toho jsme třikrát byli stříbrní a jednou
bronzoví.
Nesmíme opomenout ani jednotlivce, kde se
nám výbornými výsledky Kája Pechanová a
Vojta Šmíd podívali na krajskou soutěž a jejich
výsledky svědčí o tom, že se s nimi musí počítat.
V říjnu jsme opět byli na Hlineckých šedesátkách,
kde se převážně zadařilo starší přípravce, kde
druhé místo obsadil Kuba Jasanský a třetí místo
Natálka Jasanská.
V Hartmanicích se již tradičně uskutečnil závod
požárnické všestrannosti, kde hlídka tvořená
převážně z nováčků obsadila pěkné 7. místo.
Nyní nás opět čeká zimní příprava v tělocvičně
a taky trocha oddechu. Závěrem bych chtěla
poděkovat hlavně dětem za jejich skvělé
výsledky a tím i nádherné zážitky, které jsme si s
nimi prožili, vždyť ta největší zásluha patří právě
jim.
Petra Jasanská
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Hřebečské buchty
Když v jarním období naše pracovní skupina
na Obecním úřadu zpracovávala podklady pro
soutěž Vesnice roku 2017, narazili jsme v zadání
na dotaz, zda máme v obci nějakou tradiční
potravinu či produkt. Nic nás hned nenapadlo,
protože něco zcela výjimečného v obci nemáme.
Žádné štramberské uši, valašské frgále či
hanácké nebo chodské koláče. S domácí
slivovicí z vlastní pálenice na sebe v soutěži
Vesnice roku vždy boduje obec Biskupice a to
je i v rámci našeho kraje silný soupeř. Když se
zdálo, že tento bod soutěže nesplníme, někoho
napadlo zapátrat v dávné minulosti. Potomci
odsunutých německých obyvatel z Hřebečska se
snaží ve svém kulturním středisku v německém
městě Goppingen udržovat své zvyky a tradiční
kulturu a také o své činnosti vydávají každoročně
sborník. Ve sborníku Schönhengster Jahrbuch
2008, vydávaném sdružením Schönhengstgau
Heimatbundes e. V. Göppingen jsme našli
potřebnou inspiraci. Tento sborník byl částečně
věnován tradičním hřebečským jídlům a nápojům
pro dny všední i sváteční. Je zde také uvedena
řada receptů včetně fotografií. A tak již byl krok
k tomu, abychom nějaký zajímavý recept ze
sborníku vyzkoušeli. V úvahu přicházely „kleine
Küchle“, tedy malé koláče, „Buchteln“, což by
mohly být naše buchty a „Strudel“, čili štrůdl či
správně česky závin. Student Martin Straka
nám recepty přeložil do češtiny a nakonec jsme
se rozhodli pro buchty, protože tento recept se
poněkud lišil od českých buchet, které všichni
známe.
Naše šikovné hradecké kuchařky se pustily do
díla a hřebečské či spíše už hradecké buchty
podle staré receptury byly na světě. Když přijela
celostátní komise na hodnocení „oranžové
stuhy“ v rámci soutěže Vesnice roku 5. září
do Hradce nad Svitavou, její členové dostali k
ochutnání čerstvé smažené a pečené buchty.
Ty komisi velmi chutnaly, a když se komise
dozvěděla původ tohoto starého receptu, ocenila
náš nápad, jak jsme objevili skoro zapomenutou
tradiční regionální potravinu. Lze si jen přát, aby
tento recept vyzkoušely všechny hradecké ženy,
které rády pečou a hradecké (hřebečské) buchty
se staly zdejší gastronomickou specialitou.

Těsto:
100 g másla, 2 žloutky, 100 g cukru, 20 g
droždí, 500 g mouky, asi ¼ l mléka, citronová
kůra, sůl. Máslo k pomazání.
Náplň:
200 g marmelády, tvaroh, povidla nebo čerstvé
ovoce.
Nejdříve připravíme těsto a necháme jej kynout.
Poté z něj vytvarujeme malé bochníčky, které
naplníme směsí tvarohu, marmelády a ovoce.
Následně buchty potřeme horkým máslem a
chvíli smažíme na pánvi. Potom je necháme
asi hodinu chladnout a pečeme v troubě do
zlatova.

Za upečení výtečných buchet děkujeme
paní Martině Müllerové.

Mojmír Fadrný
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Hradecký betlém
Protože se blíží vánoční čas, povězme si něco
o jedné krásné pamětihodnosti, která vždy o
Vánocích zdobí zdejší kostel sv. Kateřiny. Je to
vyřezávaný betlém, který bývá vystaven v levé
boční kapli na starém barokním oltáři. Dnes jsou
betlémy trochu v módě a mnohý umělec či lidový
řezbář se snaží navázat na tvorbu betlémářů,
kteří nám z minulosti zanechali působivá díla.
Mnohá muzea pořádají výstavy betlémů a není
snad kostel, kde by o Vánocích nebyl postaven
betlém. Svitavsko bylo v minulosti proslulé
výrobou betlémů a zdejší řezbáři vytvořili řadu
umělecky hodnotných betlémů, z nichž se
do současnosti dochoval jen zlomek. Velké
betlémy zdobily kostely ve městech, ale i mnoho
domácností si pořizovalo menší betlémy, které
byly pýchou každé rodiny. Náš betlém není
veliký, avšak svou prostotou a jednoduchostí
potěší každého, kdo jej spatří. O vzniku tohoto
betlému bohužel nic nevíme. Podle stylu
provedení vznikl asi v I. polovině 19. století,
kdy byl kladen ještě velký důraz na duchovní
stránku Kristova narození. Betlémy z pozdější
doby jsou určitě působivé, avšak bývají zahlceny
množstvím postav a staveb, kde betlémská
stáj s narozeným Ježíškem poněkud zaniká.
Umělec, který náš betlém zhotovil, velice dobře
zvládl proporce jednotlivých postav a realisticky
vypodobnil i jejich tváře. Postavy betlémských
králů či mudrců vyhotovil tak, jak asi bylo v té
době zvykem, tedy v jakémsi orientálním stylu.
Postavy pastýřů mají na sobě oblečení, jaké se v
té době, tedy zřejmě v 18. či počátkem 19. století
pravděpodobně na Svitavsku při chovu ovcí
nosilo. V našem betlému najdeme 15 postav
včetně anděla nad chlévem. Povězme si, koho
zde spatříme. Ústřední postavou je narozený
Ježíšek v jesličkách ve chlévě. Nad ním se
sklání P. Marie, sv. Josef a pravděpodobně sv.
Alžběta. Důležité jsou postavy králů, či správněji
mudrců, kteří přišli podle evangelia sv. Matouše
do Betléma z Persie. Vlevo od jesliček klečící
muž v červeném plášti lemovaném hermelínovou
kožešinou je Melichar. Jeho jméno se dříve
zapisovalo také jako Melchior. Podle tradice
byl ze Tří králů nejstarší, a proto je zpodobněn
s dlouhými šedivými vousy a vlasy. Svůj dar –
zlato již položil před jesličky. Další z králů, stojící
vpravo od jesliček je Kašpar.
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2017

Na hlavě má turban s královskou korunou a jeho
plášť je také lemován hermelínem. Ten zde již
svůj dar – myrhu také položil před jesličky. Zprava
přichází třetí král. Je to v modrém plášti mouřenín
Baltazar se zlatou nádobkou, ve které nese jako
dar Ježíškovi kadidlo. Na hlavě má turban s
královskou korunou. Každého krále doprovází
malý chlapec. Zajímavé jsou postavy pastýřů.
Za pozornost stojí vyřezávané pastýřské hole v
rukou pastýřů vlevo od jesliček. Pastýř v pokleku
vpravo od jesliček je zajímavý tím, že jeho plášť
bez rukávů vypadá, jako by byl ušitý z kůže.
Zase to může být realistické znázornění oděvů
pastýřů. V pozadí za králem Kašparem přichází v
šedém plášti s kapucí muzikant hrající na gajdy.
K betlému tradičně patří oslík a volek ve chlévě
a stádo oveček, které k místu narození Ježíška
přihnali pastýři. Nad betlémskou stájí se vznáší
anděl, který v ruce drží stuhu s nápisem „Gloria in
excelsis Deo“. Chybí zde ale betlémská hvězda.
Ta se často zaměňuje za kometu. Kometa prý
byla vnímána jako nešťastné znamení. Jak to
tedy bylo? Podle různých bádání došlo před
narozením Krista k zajímavému a neobvyklému
astronomickému úkazu a to ke konjunkci planet
Jupitera a Saturnu. To vyvolalo v tehdejším
antickém světě očekávání významné události,
což bylo narození Krista.
V Hradci nad Svitavou máme také narození
Krista znázorněno na reliéfu, který můžeme
vidět na soklu sloupu nejsvětější Trojice v dolní
části obce z roku 1725. Tento reliéf je částečně
poškozen, avšak dobře zde rozeznáme P. Marii
a sv. Josefa, jak se sklánějí na Ježíškem v
jesličkách. Oslík a volek vyhlížejí z roubeného
chléva. Zprava k jesličkám přichází malé dítě a
v pozadí je ovečka. Z oblaků vykukují hlavičky
andělíčků a prostor ozařuje betlémská hvězda.
Važme si toho, že se nám do dnešních časů
tento lidový betlém dochoval v celé kráse a
nepoškozený a poděkujme lidem, kteří o něj
pečují a o Vánocích jím okrášlí náš kostel.
Mojmír Fadrný
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Jesličky (reliéf) - foto p. Mojmír Fadrný

Hradecký betlém - foto p. Leoš Štefka

KULTURA
Sportovní odpoledne
Na konci září jsme si mohli společně dopřát
chvilku zábavy na sportovním odpoledni, které
proběhlo na místním hřišti. Děti s rodiči zahájili
sportovní klání rozcvičkou a s odhodláním se
vrhli do plnění sportovních i zábavných disciplín.
Do startovacích karet sbírali za úspěšné plnění
razítka a další odměny.
Celé odpoledne
zpestřila návštěva „vojáka v záloze“ a i děti se
staly na chvíli vojáky. Akce se moc vyřadila, a
to i díky pěknému slunečnému počasí a všem
zúčastněným dětem, kterých bylo zase o trochu
více než loni.
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Organizátoři moc děkují všem maminkám,
tatínkům a ostatním, kteří se sportovním
nadšením trávili společně s námi čas. Poděkování
patří všem ochotným dobrovolníkům, kteří
přispěli ke zvládnutí celé akce a samozřejmě TJ
Hradec nad Svitavou za spolupráci.
Moc se s vámi těšíme na další akci uspořádanou
v naší obci.
Fotky a plán dalších akcí na facebooku „Hradečtí
z.s.“.
Hradečtí, z.s.
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Vánoční koncert
pěveckého sboru SYXTET ze Svitav
pod vedením Veroniky Plívové

22. 12. 2017 v kostele sv. Kateřiny od 18:30 hod.
Koncertu bude předcházet vystoupení dětí ze ZŠ Hradec nad Svitavou

SPORT
Zveme Vás na

SILVESTROVSKÝ
FOTBÁLEK
Místní hřiště 31. 12. 2017 v 10:00 hodin
občerstvení
dobrá nálada
a komické situace tradičně zajištěno
Hradecký zpravodaj - září/říjen 2017
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Výsledky hlasování voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Hradci nad Svitavou
Z celkového počtu 1346 osob zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů se voleb zúčastnilo 756 osob,
což je 56,17 % voličů.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku Hradec nad Svitavou bylo 751 osob.
Strana č. 21 – ANO 2011
Strana č. 29 – Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Strana č. 8 – KSČM
Strana č. 4 – ČSSD
Strana č. 15 – Česká pirátská strana
Strana č. 24 – KDU – ČSL
Strana č. 1 – Občanská demokratická strana
Strana č. 7 – Starostové a nezávislí
Strana č. 10 – Rozumní
Strana č. 20 – TOP 09
Strana č. 12 – Strana svobodných občanů
Strana č. 28 – Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana č. 2 – Řád národa – Vlastenecká unie
Strana č. 9 – Strana zelených
Strana č. 26 – Realisté
Strana č. 23 – Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Strana č. 27 - Sportovci
Strana č. 30 – Strana práv Občanů
Strana č. 13 – Blok proti islamizaci – Obrana domova
Strana č. 14 – Občanská demokratická aliance

250 hlasů
102 hlasů
90 hlasů
77 hlasů
60 hlasů
50 hlasů
36 hlasů
21 hlasů
20 hlasů
12 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

srpen Kolbábková Patricie, Hodovancová Klaudie,

červenec Odehnalová Anna
srpen
Pernica Lubomír, Šedaj Jaroslav
Boudová Eva
září

Škvrna Jakub

září

Fuxová Rozárie

VÝROČÍ
září

Stechurová Božena Steinhauserová Marie
Motyčka Jiří
Voborná Anežka
Šimon Jaroslav
Kolářová Věra
Janele František
Říhová Jarmila
Jakšová Františka
Králíčková Jaroslava
Toman Jaromír
Pernica Josef
Dvořáková Květoslava Češková Anna
Paclíková Irena
Hnát Václav

říjen

Dvořáček Stanislav
Charouzová Božena
Charouzová Jaroslava
Satrapová Marie
Čelko Oldřich
Korábek Rudolf

Dvořáček Jiří
Šumová Olga
Chlup Lubomír
Korec Jaromír
Matonohová Marie
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V květnu letošního
roku oslavila paní
Marta Stodolová
v ý z n a m n é
jubileum. Chtěli
bychom jí touto
cestou
popřát
mnoho
zdraví
a ještě spoustu
krásných
let.
Zároveň
se
chceme omluvit
za tak pozdní
uveřejnění.

V říjnu oslavila paní Marie
Matonohová krásné
95. narozeniny. Chceme jí
popřát též mnoho zdraví, elánu a
děkujeme za příjemné posezení.
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