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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Probíhající a nedokončené akce v r. 2017
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o
dokončených akcích a projektech, v tomto čísle
Vás blíže seznámíme s akcemi probíhajícími.

Oprava zadní cesty

Na jaře 2017 byla naplánována oprava
zadní cesty od čp. 155 (Krajzlovi) po čp. 173
(Bobkovi). Po lednovém výběru zhotovitele,
před předáním stavby, nám přišlo z firmy České
telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN)
doplnění k územnímu a stavebnímu řízení, o
křížení vedení SEK s komunikací ve čtyřech
úsecích. Proto je nutná překládka, na kterou
je třeba zhotovit projektovou dokumentaci,
nová vyjádření dotčených orgánů, závazná
stanoviska a územní souhlas. Po několika
našich upomínkách nám firma v září oznámila,
že je hotová projektová dokumentace a je
zažádáno o územní souhlas. Věříme, že bude
souhlas co nejdříve vydán. Se zhotovitelem
jsme domluveni, že stavba bude záhájena na
jaře 2018, jakmile to počasí dovolí a doufáme,
že již budou všechny doklady vyřízeny a
nebude nic bránit realizaci stavby. Vysoutěžená
cena činí 2 230 000,- Kč, která je navýšena o
200 000,- Kč na vynucenou překládku.
V rámci vítěze Oranžové stuhy Pardubického
kraje jsme od Ministerstva zemědělství dostali
dotaci 600 000,- Kč, která bude použita na tuto
stavbu.

Veřejné osvětlení

V listopadu byla zahájena Revitalizace veřejného
osvětlení. Proběhne komplexní výměna stávající
technicky nevyhovujících světelných bodů
včetně svítidel s malým odrazovým efektem za
nová, moderní, s širokým polem křivky svítivosti.
Celkem bude vyměněno 171 ks stávajících
světelných bodů a doplněno 33 ks.
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Dle smlouvy dílo musí firma do 10.12.2017
zrealizovat a vyfakturovat plnění v min. výši 50%
ceny díla, což je výše přidělené finanční dotace.
Ukončení celkových prací je do 30.6.2018.
Celkové náklady činí 1 790 000,- Kč. Na stavbu
jsme získali dotaci ve výši 805 700,- Kč od
Ministerstva průmyslu a obchodu, z programu
EFEKT. Po výběrovém řízení realizaci provádí
firma ECO LED SOL s.r.o.

Dendrologický průzkum

Na podzim jsme nechali zpracovat dendrologický
průzkum,což
znamenalo
vyhodnocení
stávajícího stavu veřejně přístupných ploch
zeleně v obci a vytvoření přehledné studie,
která prověří nutnost zásahů do jednotlivých
ploch zeleně a její naléhavost. Cílem bylo zjistit
stávající stav dřevin v intravilánu obce, prioritně
na parcelách, které jsou v majetku obce. Při
terénním průzkumu byly také hodnoceny lokality
se vzrostlými nebo starými stromy v bezprostřední
blízkosti frekventovaných komunikací, které
nejsou v majetku obce. Důvodem hodnocení
lokalit mimo majetek obce bylo hledisko provozní
bezpečnosti, protože mohutné stromy, rostoucí
v těsné blízkosti komunikací s častým pohybem
osob, představují zvýšenou míru rizika. Celkem
bylo k podrobné inventarizaci vytipováno 675
stromů a byly vypracovány tři stupně naléhavosti
řešení. V roce 2018 přistoupíme k inventarizaci
234 ks stromů a dojde k upřesnění návrhů na
ošetření jednotlivých stromů v naléhavosti
č. I. Bude zpracována prováděcí projektová
dokumentace, která je potřebná k žádosti na
dotace z OPŽP (opatření 4.4 Zlepšení kvality
prostředí v sídlech).
Změna č. 1 Územního plánu obce
Územní plán obce nabyl účinnost 11.4.2013,
poté byla provedena digitalizace katastrální
mapy a došlo k rozdílům hranic mezi katastrální
mapou a mapového podkladu územního plánu.
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I z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce
rozhodlo v prosinci 2016 pro Změnu č. 1
Územního plánu obce. Byla zveřejněna výzva
o změně č. 1 a každý vlastník nemovitosti
mohl o změnu zažádat. V současné době je již
smlouva o dílo s firmou Urbanistické středisko
Brno o vypracování změny, které zahrnuje 17
dílčích změn. Celkové náklady činí 180 000,-Kč,
na kterých se budou podílet všichni žadatelé o
změnu.

Plánované akce na rok 2018
Výstavba vodovodu II. etapa

Výstavba II. etapy vodovodu je prioritou obce
a všechny strany do obecního zastupitelstva
měly tuto akci jako hlavní bod. Na říjnovém
zasedání zastupitelstvo obce schválilo výběrové
řízení na akci: „Výstavba vodovodu II. etapa“,
s předpokládanou hodnotou 79 800 000,- Kč.
Výběrové řízení probíhá dvoukolově, v prvním
kole zájemci soutěží na kvalifikační předpoklady
a ve druhém kole na cenu. Vítěz by měl být
znám ke konci ledna. V rozpočtu obce je na
tuto akci schváleno 40 000 000,- Kč, které jsou
uspořeny za předcházející roky. Po vyhodnocení
výběrového řízení budeme žádat o dotaci
Ministerstvo zemědělství, kde máme přislíbeno
50 % finančních prostředků z vysoutěžené ceny.
Pokud na Ministerstvu zemědělství neuspějeme,
budeme jednat o jiném způsobu financování,
aby nedošlo k zastavení dalších investičních
akcí.

Oprava místních komunikací

Na začátku léta by měla být opravena zadní
cesta od Bobkových po Krajzlovi. V únoru bude
hotová projektová dokumentace a budeme
soutěžit na úseky od katastrálního území Čtyřicet
Lánů po čp. 95“ (most u Buršů po Buchtovi) a
„Oprava zadní cesty v Hradci nad Svitavou od
čp. 95 po čp. 155“(od Buchtových po Krajzlovi).
V rozpočtu obce je na tyto akce schváleno
7 000 000,- Kč + dotace z Ministerstva
zemědělství 600 000,- Kč.

Doplnění herních prvků

Formanka

Do vstupní haly na Formance zateklo a je
poškozen sádrokartonový strop. Střecha byla
z jara opravena a v letošním roce chystáme
opravu stropu a dřevěného obložení vstupní
haly. V plánu je také oprava balkónu, schodiště a
podlahy do patra (k šatnám). V rozpočtu je také
plánováno dovybavení kuchyně. Na financování
je zažádáno o dotace z Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova, dotace z Místní akční
skupiny Svitava – Malý Leader. Dofinancování
bude z rozpočtu obce, kde je
schváleno 300 000,- Kč.

Opravy sakrálních staveb

V příštím roce budeme pokračovat v opravách
sakrálních staveb. Hřbitov máme kompletně
hotov, a proto je plánována oprava soch.
Bude se jednat o restaurování sousoší
Nejsvětější Trojice na sloupu na dolním konci
a Sochy Bolestné Panny Marie na hřbitově
u kostela. Předpokládaná cena je dle studie
230 000,- Kč. Na tuto akci zatím nebyly
vyhlášeny žádné dotace.

Sportovní hřiště

V loňském roce se zastupitelstvo po dlouhé
debatě rozhodlo postupně rozšířit stávající
fotbalové hřiště. Letos bychom chtěli vykoupit
pozemky mezi silnicí III. třídy a cestou na
hřiště, pozemky p.č. 355/1 a p.č 355/2 o
celkové výměře 3 503 m2, kde je vlastníkem
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou.
Dle znaleckého posudku mají pozemky hodnotu
338 140,- Kč. Cena byla schválena do rozpočtu
obce. Dále bylo schváleno 100 000,- Kč na
zpracování projektové dokumentace, která
bude obsahovat celkové rozšíření hřiště a okolí.

Areál Žabka

V letošním roce zadáme zpracování projektové
dokumentace na opravu retenční nádrže Žabka
a okolí. Každý rok na podzim jsou vyhlášeny na
obdobné akce dotační tituly, kde bychom chtěli
také žádat. Na projektovou dokumentaci je v
rozpočtu obce schváleno 150 000,- Kč.

V rámci připomínek maminek budou v obci
na dětská hřiště u Okáčů a u pošty doplněny
nové herní sestavy pro děti a u školy kolotoč
a prolézací tunel. V rozpočtu obce je na akci
schváleno 350 000,- Kč.
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Kanalizace

Budeme pokračovat v budování kanalizační
sítě. V letošním roce bychom chtěli prodloužit
řad za prodejnou potravin na spodním konci,
který bude sloužit pro připojení nemovitosti čp.
368 (Vítkovi, Charouzovi), bytové jednotce čp.
434 (Vyhnánek), prodejně potravin a pivnici. V
rozpočtu obce je schválena částka 200 000,- Kč.

Lokalita č. 10

Obec v současné době nemá žádné stavební
pozemky, proto je zadáno zpracování
projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby na akci s názvem: „Technická
infrastruktura pro rodinné domy, lokalita č. 10“.
Jedná se o lokalitu za DPS, kde je zpracována
Územní studie a vznikne zde nových 22
stavebních parcel. Projektovou dokumentaci
zpracovává firma JAFIS z Litomyšle. Dle smlouvy
o dílo a schváleném rozpočtu je stanovena cena
na projektovou dokumentaci 230 000,- Kč.

Nový Lesní hospodářský plán

V letošním roce končí obci Lesní hospodářský
plán. Nový je objednán u firmy LHProjekt z Brna.
Lesní hospodářský plán se zpracovává na 10
let a podle něj se řídí veškeré práce související
s hospodařením v lese. Dle smlouvy o dílo a
schváleného rozpočtu je stanovena cena na
59 400,- Kč.
Kamil Pavliš, starosta

Kontejnery na biologický odpad

V roce 2017 bylo v obci svezeno celkem
274 kontejnerů s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem. Z toho bylo 219
kontejnerů „posekané trávy“, s celkovou
hmotností 210 tun a 55 kontejnerů s větvemi o
hmotnosti 30 tun. Nárůst u kontejnerů na trávu
vznikl tím, že jsme letos sekali břehy řeky Svitavy.
Z uvedeného je vidět, že se většina občanů obce
naučila kontejnery využívat a posekanou trávu
neodhazovat kolem břehů řeky nebo do příkopů
kolem silnic. Povinností obce je zajišťovat
svoz biologicky rozložitelného komunálního
odpadu od dubna do října. Svoz kontejnerů je
nyní zastaven a kontejnery odvezeny. Proto
prosíme neodhazujte větve na volná svozová
místa, špatně se to následně sbírá a nakládá.
Kontejnery budou opět rozvezeny na jaře.
Děkujeme.
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Zpráva o množství vytříděných odpadů

Dle zprávy společnosti EKO-KOM, a.s. naše
obec vytřídila v období 1.7.-30.9.2017 níže
uvedené množství odpadů z obalů a předala
k využití. V následujícím přehledu také uvádíme
výši odměny, kterou naše obec získala od
společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 27 175,00 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 2,012 t 		
2 186,64 Kč
Plast 2,781 t
12 512,28 Kč
Sklo 3,722 t
3 905,87 Kč
Kovy 0,000 t
0,00 Kč
Nápojový karton 0,000 t 0,00 Kč
Celkem 8,515 t
18 604,78 Kč

Volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky 2018 se bude
konat v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do
14:00 hodin (případné II. kolo ve dnech 26. a
27. ledna 2018).
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 9. ledna
2018.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad na tel. č.
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.
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Vzpomínka na Jana Švrčinu

Důležité oznámení

Je jen málo profesí, která ovlivní takové množství
zejména mladých lidí, jakým je učitel. Jsou
učitelé, jejichž jména brzy zapomeneme, jsou
však i takoví, které si pamatujeme celý život. A
právě do této druhé skupiny Jan Švrčina patřil.
Ve škole jsem se s ním poprvé jako s učitelem
matematiky setkal. Později toto naše setkání
přerostlo v dlouholeté přátelství. Nevím, jestli
povolání učitele s sebou přináší paměť na jména.
Obdivuhodné však bylo s jakou samozřejmostí
si Honza vybavoval při pohledu na fotografie
jména žáků, které učil před mnoha lety. Mnozí si
možná ještě pamatují mladého Honzu Švrčinu s
kytarou v beatové skupině The Thiefs, později
Plameny. Láska k hudbě ho provázela celý život
a přivedl k ní i své blízké.
Nebyla to však jenom profese učitele, co jej činilo
známým v celé obci a co jistě přispělo, že byl po
několik volebních období pravidelně zvolen do
zastupitelstva a rady obce. Setkávali jsme se
s ním při akcích pro děti jako Zimní karneval i
Pohádkový les.
Po mnoho let jako zkušený kronikář
zaznamenával události ze života naší obce
a jejich obyvatel. Naposledy jsme se takto
setkali v sobotu 25. listopadu na vítání nových
občánků obce, pouhých 6 dnů před jeho náhlým
a nečekaným odchodem.
Vzpomínám si na schůzky a diskuse při přípravě
knížky o Hradci nad Svitavou, do které napsal
několik kapitol. Památka na něj bude uchována
i v báni na našem kostele. Je autorem zápisu,
který je zde uložen spolu s dalšími dobovými
dokumenty.
Leoš Štefka

Z důvodu změny legislativy a zpřísnění nakládání
s osobními údaji a následným sankcím, kterými by
mohla být obec sankcionována, nebudou od ledna
2018 v Hradeckém zpravodaji zveřejňována jména
narozených dětí, jubilantů a zemřelých. Děkujeme
za pochopení.

Vítání občánků 25.11.

Poplatky za odpady
Místní poplatek za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018 zůstává stejný,
ve výši 600,- Kč/občana.
Poplatek je splatný do konce června, úhrada může
být provedena v úřední dny hotově v pokladně OÚ
nebo převodem na účet
č. 1283338339/0800, VS 999+ číslo popisné. Od
poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící
ve společné domácnosti, které v kalendářním roce
platby dosáhlo nejvýše 14 let věku.
Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem
nahlášeným v obci. Dále se platí základní poplatek
za trvale neobydlený objekt.

Poplatek za psa
Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního a 200 Kč
za každého dalšího a je splatný do konce května.
Úhrada stejná jako u poplatku za odpady!

Cena vodného
Cena vodného obce Hradec nad Svitavou pro

rok 2018 je ve výši 28,78 Kč/m3 bez DPH, tedy
33,10 Kč/m3 s DPH. Z důvodu připravované výstavby
II. etapy vodovodu se vodné zvýší o 50 haléřů.

Cena stočného
Cena stočného pro rok 2018 zůstává ve stejné výši
35,- Kč/m3 bez DPH, tedy 40,25 Kč/m3 s DPH.
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Rozsvícení vánočního stromu
Jsou chvíle, na které se velice těšíme. Neznám
snad jediného člověka, který by neočekával
příchod vánočních svátků s příjemným pocitem
na srdci. Již od počátku adventního období
začínáme pociťovat vánoční náladu. Adventní
období i samotné Vánoce jsou spojeny s mnoha
dávnými lidovými zvyky, tradicemi i církevními
svátky.
Každoroční krásnou tradicí v naší škole je
rozsvícení vánočního stromu.
V podvečer 5. 12. probíhaly ve vestibulu naší
školy vánoční dílničky, kde si děti a ostatní
návštěvníci mohli vyrobit drobné vánoční
předměty a zahřát se teplým punčem.
Potom nastal ten správný čas a všichni jsme se
nachystali k očekávané události – rozsvícení
vánočního stromu. S pekelnou jízdou, anděly a
čerty přijel i Mikuláš, který převzal tento důležitý
úkol do svých rukou. Společně se všemi
zúčastněnými odpočítal rozsvícení krásného
stromu.
Slavnostní chvíli umocnily vánoční koledy, které
zazpíval pěvecký sbor naší školy pod vedením
p. učitelky Vlasty Komárkové s kytarovým
doprovodem p. zástupce Václava Půlkrábka.
Vážení občané Hradce nad Svitavou, milí
přátelé, za všechny zaměstnance naší školy a
školky vám přeji, aby každý den nového roku
2018 byl pro vás šťastný!
E. Hartmanová

Nový pomocník ve škole
Vzdělávání žáků s hendikepem v běžných
třídách není pro ZŠ a MŠ v Hradci nad Svitavou
žádnou novinkou. Společně se vzdělávají jak
děti bez zdravotního omezení, tak ty, kterým
osud tolik nepřál. Pro žáky s omezením mobility
škola otevřela své třídy již před několika lety.
Postupně byl upraven bezbariérový vchod i
vstup do třídy a zakoupena lavice vhodná pro
vozíčkáře.
Letos na podzim se podařilo díky státní podpoře
inkluzívního vzdělávání zakoupit zvedák, který
pomůže asistentům při manipulaci se žáky,
kteří se sami pohybovat nemohou. Elektrický
pomocník se uplatní zejména při přemisťování
z vozíku na toaletu nebo do speciální židličky.
Zároveň byla také v objektu školy provizorně
zřízena toaleta pro hendikepované žáky. Na
bezbariérovou ji upravil pan školník Ladislav
Vojta tak, aby zde bylo možné se zvedákem
pohodlně manipulovat.
Vedení školy doufá, že se v příštích letech podaří
získat potřebné finance na výstavbu moderního
bezbariérového WC dle norem.
Naše děti rozdávaly radost
V předvánočním čase se děti ze třetí třídy
pustily do práce - pod vedením paní učitelky
Aleny Stavělové začaly nacvičovat české
koledy. Chystaly se udělat radost a zpříjemnit
předvánoční čas starým lidem. Ve středu 20.
12. 2017 vystoupily v charitách ve Svitavách,
kde seniorům ve Světlance a v Seniorcentru
zazpívaly pásmo koled. Na závěr jim rozdaly
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malé dárečky, které připravily děti z naší školní družiny. Vystoupení našich žáků radost opravdu
přineslo a potěšilo.

Nahlédnutí do školky
Od září uplynul už nějaký čas. Během těchto
několika týdnů jsme se s dětmi zúčastnili
krásných aktivit, které dělají dětem radost a
mají z nich nespočetné množství zážitků. Akcí
je skutečně mnoho, odbíháme od stereotypu,
snažíme se rozvíjet a to nejen výukou, ale i
prostřednictvím vzdělávacích nabídek, které
jsou rozumné a které děti baví. Děti jsou
nadšené a těší se…
Jednouze společných akcí, které se zúčastnily
děti z mateřské, ale i základní školy bylo
„Bubnování – rytmus života“, kde si děti
vyzkoušely hru na hudební nástroje. Tato
činnost byla neobvyklá, velmi zajímavá pro
děti, ale i pro samotné paní učitelky. Další
velmi dobře vydařenou akcí byl výlet do
„Vodárenského lesa“, kde se děti učily, jak se
chovat v přírodě nebo ke zvířatům. Plnily zde
spoustu úkolů, dokonce měly možnost samy
vylézt na rozhlednu. Samozřejmě s dopomocí
paních učitelek. Děti byly velmi odhodlané a
statečné, nasbíraly mnoho zážitků, se kterými
se doma chlubily.
Rovněž jsme dvakrát navštívili Svitavské kino,
kde jsme shlédli animované příběhy „Příšerky
pod hladinou“ a „Emoji ve filmu“. Příběhy se
dětem velmi líbily a do školky se vrátily plné
dojmů, o které se ihned podělily s mladšími
dětmi, a potom samozřejmě s rodiči. Dále se
zúčastnily besedy s názvem „Zoubky“, kde
se učily správné technice při čištění zubů,
pojmenovávaly zuby, používaly názorné
pomůcky. Děti velmi dobře reagovaly na otázky,
dokázaly odpovídat – někdo jednoduchými
str. 6

větami, někdo rozsáhleji a v souvětích. K této
besedě se chceme nadále vracet.
Velké poděkování patří rodičům a jejich dětem,
které se zúčastnili „Lampionového průvodu“
spojeného s dílničkami. Tuto akci hodnotíme
za vydařenou. Těšíme se na další spolupráci s
Vámi a s Vašimi dětmi, děkujeme.
Bezpečnost na místě – výchovně řízená činnost
„Na červenou stát“, byl výukový program, kde
měly děti možnost seznámit se se základními
pravidly silničního provozu, osvojit si reakce na
silnici nebo na přechodu, seznámit se s různými
situacemi, uvědomit si, co by se mohlo stát,
kdyby...
Dále jsme se stali účastníky interaktivních
příběhů ve Fabrice ve Svitavách. Tento program
byl zaměřen na rozvoj vnímání a schopnosti
orientace ve slyšeném textu.
Díky návštěvě svitavské knihovny jsme podpořili
rozvoj všestranných dovedností dětí, rozvoj
soustředěnosti a pozornosti. Prostřednictvím
těchto akcí učíme děti být zklidněné, pohotové a
trpělivé. Vedeme a připravujeme je na pozvolnou
průpravu do první třídy.
Ve školce proběhlo seznámení se zdravovědou,
děti se zdokonalily v této oblasti, a mimo to
získaly další poznatky. Seznámily se s pojmy,
učily se reagovat na případné situace, které
mohou vzniknout.
Odborný specialista, p. Lenka Novotná provedla
logopedické vyšetření dětí.
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Mikuláš ve školce
Děti zde byly velice statečné, zazpívaly nebo
zarecitovaly (zvlášť nebo dohromady). Za
odměnu dostaly balíček, který si radostně
odnesly domů. V téže den se děti mohly
zúčastnit společné akce, pod záštitou Obecního
úřadu „Rozsvícení Vánočního stromečku“,
kde měly možnost rodiče s dětmi tvořit při
dílničkách, které měly připravené paní učitelky
z mateřské a základní školy. Občerstvit se
punčem, který tu byl pro ně připraven a v závěru
se přivítat s Mikulášem – pekelnou jízdou,
rozsvítit stromeček a
zazpívat vánoční koledy dětmi.
Ve Vánočním muzeum ve Svitavách jsme
si navodili tu správnou vánoční atmosféru.
Zdobili jsme perníčky, vykrajovali jsme cukroví
z lineckého těsta, a další dobroty. Děti měly ze
všeho obrovskou radost. Největší radost měly
ale z nakupování dárečků – např. glycerinové
mýdlo s konopným olejem a ovesnými vločkami
s vůní, skleněné ručně vyráběné baňky na
stromeček, andílky, svíčky, zvonečky, ručně
pletené ozdoby nebo keramiku. Prohlíželi jsme
si několik krásně vyrobených betlémů – ať už
papírových, keramických, háčkovaných nebo
dřevěných. Všechny byly velmi krásné a každý
z nich měl svoje kouzlo. Byla to skvělá akce,
přiblížili jsme se o krok blíže k Vánocům, na
které se velmi všichni těšíme. Děti na dárečky,
my dospělí na klid a pohodu.
Tento rok jsme ukončily „Vánoční besídkou“,
na které děti předvedly a ukázaly, co se naučily.
Tímto Vám všichni ze školky přejeme krásné
a pohodově Vánoční svátky, bohatou nadílku
a šťastný vstup do Nového roku. Těšíme se 3.
ledna 2018.
Za kolektiv MŠ – Veronika Baráková, DiS.
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Sedmdesáté výročí založení zkušební
stanice ÚKZÚZ v Hradci nad Svitavou
V roce 2017 tomu bylo již sedmdesát let, kdy byla
v Hradci nad Svitavou založena dnešní zkušební
stanice Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně. Toto
kulaté výročí prošlo celkem bez povšimnutí a tak
si alespoň něco připomeňme z historie tohoto
odborného zemědělského pracoviště v naší obci.
Po skončení II. světové války v roce 1945 a následném
osidlování
pohraničí
českým
obyvatelstvem
bylo státními orgány rozhodnuto, aby některá
pracoviště státních či zemských organizací byla
umístěna v bývalém pohraničí. Moravský zemský
výzkumný ústav pro výrobu rostlinnou v Brně byl
při své reorganizaci v roce 1946 pověřen založením
nového pracoviště v okolí Svitav. Pro tento účel
byla vytipována pro svoji příznivou polohu vesnice
Grándorf. V horní části obce byly v roce 1946 zabrány
tři velké statky (č. p. 4, 8 a 22) s dostatkem kvalitní
půdy a i další okolnosti byly příznivé pro založení
nové stanice. Po nutných přípravách stanice v
Grándorfu zahájila činnost v roce 1947. Na stanici
nastoupili také odborní pracovníci z jiných pracovišť.
Prvním vedoucím zdejší stanice byl ing. Tulis. Brzy
zde nastoupil jako pokusník také mladý ing. Mrázek.
Tehdy na stanici pracovalo i mnoho zdejších obyvatel.
Pracoviště bylo postupně vybavováno vhodnou
mechanizací i laboratorní technikou. Činnost stanice
byla zaměřena na zkoušení nových odrůd, provádění
udržovacího šlechtění registrovaných odrůd a také
na provádění fytopatologických a výživářských
pokusů. V roce 1949 se Moravský zemský výzkumný
ústav pro výrobu rostlinnou přejmenoval na Státní
výzkumný ústav pro výrobu rostlinnou a naše obec
Grándorf dostala nový název Hradec nad Svitavou.
Velká reorganizace proběhla v roce 1951, kdy
byly odděleny šlechtitelské stanice a některá další
výzkumná pracoviště od odrůdových zkušeben a
vzniklo několik nových zemědělských organizací s
určitou specializací. Stanice v Hradci nad Svitavou
se zaměřením na zkoušení odrůd byla začleněna
do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského a přes všechny pozdější změny si
toto svoje zaměření i název uchovala dodnes. V roce
1961 bylo na stanici zřízeno i detašované pracoviště
semenářských inspektorů.

zajišťování
odrůdových
pokusů,
předána
Jednotnému zemědělskému družstvu (JZD) v Hradci
nad Svitavou. Již tehdy bylo zřejmé, že činnost
stanice ve starých nevyhovujících objektech nebude
dále možná. Proto se v roce 1975 začalo s výstavbou
nového areálu stanice v polích za železniční tratí,
kde již stály z dřívějška některé objekty živočišné
výroby.
Velký rozvoj prodělala stanice i po roce 1989. Došlo
k výraznému rozšíření spolupráce s obdobnými
zemědělskými institucemi v řadě zemí Evropy. V
roce 1994 byla na stanici v Hradci nad Svitavou
vybudována centrální mořička osiv se zázemím
pro distribuci osiv. Odtud jsou osiva expedována do
pokusů po celé České republice.
Dnes je stanice ÚKZÚZ v Hradci nad Svitavou
moderní odborné pracoviště, které hospodaří na 95
hektarů zemědělské půdy. Stanice je součástí sítě
zkušeben, které na základě přesných maloparcelních
pokusů zabezpečují podklady pro výkon odborného
státního dozoru a kontroly na úseku rostlinné výroby
podle zák. č. 92/1996 Sb. Zajišťuje pro zemědělskou
praxi výběr odrůd rostlin, které nejlépe vyhovují svým
výnosem, kvalitou a jinými vlastnostmi obecným
a regionálním zájmům pěstitelů a spotřebitelů.
Provádí předepsané zkoušky rejstříkové výkonnosti,
hospodářských a technologických vlastností
pro účely registrace. Provádí výkon kontroly
hospodářských vlastností registrovaných odrůd
a odrůd doporučených k pěstování. Každý rok v
červnu na stanici probíhají Polní dny, které jsou
hojně navštěvovány zemědělskou veřejností. Na
závěr je dobré připomenout, že na stanici pracovala
a pracuje řada obyvatel Hradce nad Svitavou. I jejich
přičiněním, pracovitostí a pečlivostí dosáhla stanice
vysoké odborné úrovně a patří tak mezi přední
pracoviště Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu v Brně.
Ing. Mojmír Fadrný, prosinec 2017

Do roku 1973 měla stanice poměrně rozsáhlou
rostlinnou i živočišnou výrobu. Tehdy měla stanice
asi 250 hektarů zemědělské půdy. K 31. 12. 1973
byla celá živočišná výroba i s objekty a také asi 150
hektary zemědělské půdy, která nebyla potřebná k
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pokusy na stanici

areál stanice

KULTURA
Jsem rád, že některé tradice zůstávají živé.
Vážím si, že i v dnešní uspěchané době našlo
plno dobrých lidí malou chvíli zastavit se,
nasát vánoční atmosféru a užít si společné
chvíle v kruhu přátel. A proto také přišli v pátek
22.12.2017 do kostela sv. Kateřiny, kde se konal
tradiční Vánoční koncert. I letos vystoupily děti
ze základní školy s vánoční hrou, v doprovodu
školního pěveckého sboru. Poté vystoupil
svitavský vokální Syxtet pod uměleckým
vedením Mgr. Veroniky Plívové.
Kamil Pavliš, starosta
Ing. Mojmír Fadrný, prosinec 2017

Zájezd na muzikál - Muž se železnou maskou
Odjezd 24. února 2018 ve 12:00 hod od OÚ a dále po autobusových zastávkách směrem
na Svitavy. Kdo bude nastupovat jinde než u obecního úřadu, ať dá vědět na úřad kde,
abychom na nikoho nezapomněli. Začátek muzikálu v 18:00 hodin.
Těšíme se na kulturní zážitek s Vámi :-)
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Spolek Hradečtí
Další rok je za námi, a pokud se ohlédneme
zpět, dosáhli jsme společně k tvořivosti a radosti
ze života v místě, kde mnozí z nás bydlíme a
žijeme. Mnoho lidí nám ochotně v uplynulém
roce pomohlo a podílelo se s námi na akcích v
naší obci. Podařilo se nám rozšířit své řady, ale
i naopak. Náš spolek je stále otevřený všem,
kteří chtějí a mají zájem přispět k životu v obci.
Všem jednotlivcům, firmám, organizacím,
spolkům a zastupitelstvu obce moc děkujeme
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za přízeň, podporu, pomoc a přejeme spokojený
život v následujícím roce.
Rádi bychom pokračovali v dosavadní činnosti
i v roce nadcházejícím. Doufáme, že jste si
společně s námi tento rok užili a ten další bude
jen a jen lepší.
Ať máte všichni dostatek velkorysosti pro sebe,
své blízké a ostatní lidi.
Hradečtí, z.s.
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