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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž Vesnice roku
Na jaře jsem opět přihlásil naši obec do soutěže
Vesnice roku. Po vypracování povinné přílohy,
která v konečné podobě obsahovala 26 stránek
povídání a představení obce, jsem odeslal
přihlášku. Letos se do soutěže přihlásilo celkem
228 obcí, z toho z Pardubického kraje 15 obcí.
Hodnotící komise byla 10ti členná, předsedkyní
byla starostka obce Sebranice, vítězné obce
krajského kola roku 2016, paní Lenka Karalová,
místopředsedkyní starostka obce Lukavice,
vítězné obce krajského kola roku 2017, paní
Ilona Severová. 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. Komise nás
navštívila v pondělí 18.6. ve 14:15 hod. Na
prezentaci obce má každý starosta maximálně
dvě hodiny. Teď už jen čekáme na vyhodnocení.
O občerstvení se postaral Vojtěch Müller, za což
mu velmi děkujeme.
Kamil Pavliš, starosta
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Nalezená nevybuchlá munice
Jeden jarní den přišel na obecní úřad občan
obce, že při rekonstrukci na zahradě našel asi
nevybuchlou munici. Ihned jsme informovali
Policii ČR, která vzápětí potvrdila naši
domněnku. Byli přivoláni nejbližší pyrotechnici z
Brna. Po příjezdu nám oznámili, že se jedná o
ostrý dělostřelecký náboj sovětského původu.
Munici uložili do transportního kufru a nález
odvezli do Brna.
Žádáme občany, pokud by někdo něco
obdobného na pozemku našel, aby s municí
nemanipuloval a okamžitě uvědomil Policii ČR.
Nemuselo by to dopadnout dobře, tak jako v
tomto případě.

vyslovila přání navázat přeshraniční spolupráci
mezi naší a německou školou. Zastavili jsme
se u rodného domu blahoslaveného pátera
Engelmara Unzeitiga a odpoledne jsme
navštívili Moravský kras. V neděli se v kostele
sv. Kateřiny konala bohoslužba s žehnáním
dřevěné plastiky pátera Engelmara Unzeitiga,
kterou hosté přivezli naší farnosti jako dar
rodáků žijících dnes v Německu. Po mši svaté
jsme se všichni přemístili ke škole k Pamětnímu
kameni, kde pronesli slavnostní projevy starosta
Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš a starostka
Marxzellu, Sabrina Eisele, s přáním, aby
docházelo k dalším setkáním, ale i sblížení
obyvatel a rostla tak důvěra a přátelství. Po té
byl kámen za zpěvu Radiměřského komorního
sboru (RAKOS) požehnán děkanem Václavem
Dolákem.

Žehnání pamětního kamene
V Pfaffenrotu, místní části Marxzell, se každé dva
roky setkává pár posledních původních obyvatel
Greifendorfu, dnešního Hradce nad Svitavou.
Rodnou obec jim připomíná červený kámen
s nápisem Greifendorf, s původním znakem a
počtem kilometrů od naší obce, umístěný před
tamní základní školou. Při návštěvě Pfaffenrotu
v roce 2014 se zástupci naší obce zavázali
obdobným způsobem umístit připomínku v
Hradci nad Svitavou. Proto zastupitelé obce
schválili na podzim 2016 do rozpočtu na rok
2017 zhotovení Pamětního kamene, který bude
připomínat všechny rodáky – bývalé, současné
ale i budoucí obyvatele Hradce nad Svitavou.
O víkendu 15. - 17. 6. 2018 jsme v obci uvítali
zástupce obce Marxzell, která po válce přijala
7 rodin původních obyvatel Greifendorfu i s
děkanem Hugo Riedlem. V sobotu dopoledne si
hosté prohlédli školu a školku, kde paní ředitelka
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Třídění odpadů v obci za 1. čtvrtletí 2018
EKO-NOM a.s. nám zaslala informace o množství odpadů z obalů, které v období 01.01.2018 31.03.2018 naše obec vytřídila a předala k využití, z čehož jsme získali následující odměny:
Odměna celkem (zaokrouhleno) 			
24 949,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
8 465,00 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 			

1,983 t 			
2,307 t 		
3,764 t 			

2 155,13 Kč
10 379,65 Kč
3 949,95 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.
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Preventivní rady Policie ČR
Osobní bezpečí
V dalším článku bychom vám rádi dali několik
rad, jak předcházet okradení, přepadení
nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač
se někomu může zdát, že jsou to informace
zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak
hovoří i naše statistiky. Téměř každý den
policisté v práci celého Pardubického kraje řeší
případy krádeží a to ať věci při sobě nebo z
odložených tašek v nákupních vozících. Řada
poškozených, především pak těch starších,
nám při výsleších říká, že se otočili opravdu
jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo,
že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do
kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v
cenové „akci“ vám nestojí za ten čas a problémy
při blokování platebních karet a vyřizování si
nových odcizených osobních dokladů. O ztrátě
peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně
potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části
kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a
chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech
na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout
bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte
své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li
vám platební karta odcizena, ihned zablokujte
účet.
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• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal
nebo na lísteček, který uložíte společně s
platební kartou na stejné místo.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami
nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali
a jak mi potvrdila energetická poradkyně paní
Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani elektriku
energetické společnosti peníze nevrací ani
nevybírají.
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru
vozidla mějte své věci, zejména kabelky stále
na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme
vám:
• V případě odcizení financí, platební karty,
dokladů, mobilního telefonu se neprodleně
obraťte na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte
neprodleně svoji banku a platební kartu
zablokujte.
• V případě odcizení mobilního telefonu
kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM
kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži
došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte
případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů.
• Tísňová linka pro sluchově postižené je 603
111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům. Choďte raději
frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni
směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl
někdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte
se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
jsou cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále od vchodů
domů, kde by mohl číhat případný pachatel a
mohl by vás vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte
a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve
výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši
počkejte na výtah prázdný.
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• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými
lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje,
snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je
nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete
bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když
v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet
někdo za rohem nebo přes otevřené okno a
přispěchat na pomoc.
• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu
použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný
plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele
tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak
získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění
vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat
a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné
zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co
nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného
lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v
případě obtěžování či napadení řidič rychleji
pomůže.

Policie radí před prázdninami
Vzhledem k tomu, že se blíží poslední školní
den, pardubická krajská policie by ráda dala
občanům několik cenných preventivních rad na
prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali
na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při
hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a
nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na
dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období
prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové
z důvodu vysokých denních teplot, oprav
komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo
teplotních změn povrchů komunikací. Současně
je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a
samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům,
aby:
• byli zvláště pozorní a ohleduplní,
• na cesty se vydávali odpočatí a s časovou
rezervou,
• zajistili si během cesty dostatek tekutin,
• cestu si naplánovali, případně si aktualizovali
navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
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• a při cestování měli řádně upevněný náklad ve
vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky
– helmy a chodcům i cyklistům bychom
doporučovali vždy při snížené viditelnosti
používat reflexní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory,
měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli
vybírat tábory, které mají prověřený personál,
tábory, které poskytují kvalitní služby a
odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které
na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled,
měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na
místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a
jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních
sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje
dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích
fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to
jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu
či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné
se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám
nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné
jsou i různé typy technického zabezpečení
objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan,
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují
na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou
i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v
neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí,
zkontrolujte si před cestou platnost cestovních
dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá
telefonní čísla a konzulátní místa v zemích
kam cestujete. Důležité rady a upozornění na
rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete
na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě
přínosný je i projekt Dobrovolné registrace
občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

Deváťáci odcházejí

Tak jako v uplynulém školním roce, i v tomto
školním roce žila škola bohatým životem.
Základem je samozřejmě vzdělávání dětí a
žáků. K hlavní činnosti se ovšem napojuje
řada dalších aktivit, které rozšiřují a doplňují
vzdělávací činnost. Napomáhají žákům chápání
okolního světa a událostí v širších souvislostech.
Žáci byli vzděláváni v oblasti preventivních
jevů, v oblasti zdravé výživy, ochrany životního
prostředí, účastnili se různých besed, prožili
exkurze, tematicky zaměřené výlety. Jen několik
příkladů aktivit, kterých se žáci zúčastnili: Mobilní
planetárium, Tonda obal na cestách, Moderní
je nekouřit, Zdravohrátky, Zkus to zdravě,
Technohrátky, navštívili Automobilku v Mladé
Boleslavi, Fakultu restaurování v Litomyšli,
Záchranou stanici Pasíčka, jezdili na plavání,
lyžařský výcvik, na dopravní hřiště, a do knihovny
ve Svitavách. Své znalosti a dovednosti si
prověřovali v různých znalostních a sportovních
soutěžích. Je toho hodně, co bychom mohli o
naší škole napsat, ale nezbývá, než se zaměřit
jen na některé vybrané krátké zprávičky.

Školní docházka v naší škole skončila pro 15
žáků. Všichni jsou přijati na vybrané školy a obory.
Přejeme jim hodně úspěchů a spokojenosti v
nových školách.

Zápis do mateřské školy a do první třídy
K zápisu do MŠ se dostavilo 18 dětí, přijato bylo
16 dětí. Kapacitně je naše mateřská škola zcela
naplněna.
K zápisu do první třídy přišlo 22 dětí. Rodiče tří
dětí zažádali o odklad školní docházky a bylo
jim vyhověno. Od nového školního roku se tedy
těšíme na 19 prvňáčků. Třídní paní učitelkou
bude Mgr. Radomíra Ondráčková.
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Odznak olympijské zdatnosti
Naše škola je již od loňského školního roku
zaregistrována do OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů). V projektu žáci plní
devět zadaných disciplín a k tomu jednu ze
tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů
mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a
diamantové odznaky. Ti nejúspěšnější se přes
okresní a krajská kola mohou probojovat až do
republikového finále, kde se setkávají s mnoha
olympioniky.
Dále se mohou v rámci tohoto projektu zaměřit
na rozvoj pohybu a tím získat Olympijský diplom,
jehož hlavním cílem není soutěžit o nejlepší
výkony, ale zapojit se se svými učiteli tělesné
výchovy v průběhu běžných hodin do osmi
měřitelných disciplín. Takto jsou snadněji žáci
motivováni k tomu, aby sportovali i ve svém
volném čase.
V letošním školním roce se do projektu zapojili
žáci třetí třídy s paní učitelkou Stavělovou.
Všichni žáci z této třídy získali Olympijský
diplom. V projektu OVOV jsme vybojovali šest
bronzových odznaků a jeden odznak stříbrný.
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Úspěch v přírodovědné soutěži

rodiče aktivitu školy také přivítali, takže nic
nebrání tomu, aby mohli opět někdy vyrazit do
Ve dnech 3. a 23. května se vybraní žáci naší zahraničí za zábavou nebo ponaučením.
školy zúčastnili regionálního kola přírodovědné
poznávací soutěže konané v ZŠ Habrmanova
v České Třebové. Velice dobře si vedl první
stupeň. V konkurenci 31 základních škol
Pardubického kraje vybojovali dva naši třeťáci
1. a 2. místo z celkového počtu 53 soutěžících
a jeden páťák získal 3. místo z celkového
počtu 40 soutěžících v poznávání živočichů a
minerálů. Poděkování patří všem žákům, kteří
se dobrovolně pustili do rozsáhlého seznamu
v poznávání rostlin a živočichů a úspěšně
prošli školním kolem. Děkujeme také učitelům
přírodovědy a přírodopisu za pomoc, podporu a
přípravu na soutěž.

Školní Akademie 2018
Návštěva Legolandu
V tomto školním roce uspořádala naše škola
netradiční zájezd do největšího Legolandu v NSR
u Günzburgu. Zájezd žáků do zahraničí vedení
školy naplánovalo k příležitosti mezinárodního
dne dětí. Čtyřicet pět žáků vyrazilo společně
s osmičlenným pedagogickým doprovodem v
nočních hodinách tak, aby z autobusu vystoupily
1. června 2018 u zábavního parku Legoland.

V úterý 19. června 2018 se konala ve
společenském domě Formanka v Hradci nad
Svitavou tradiční školní Akademie. Při této
příležitosti vystoupily děti mateřské školy a
žáci základní školy se svými tanečky, scénkami
a zpěvem, a připravili tak svým rodičům,
prarodičům, sourozencům a kamarádům
zábavné odpoledne.

Žáci školy si během dne vyzkoušeli řadu atrakcí,
mezi nimiž nechyběly novinky letošního roku.
V jízdní části Project X v tematické oblasti
LEGO® X-TREME to byla jízda na horské dráze,
animovaný 4D film o partě Ninja nebo výstava
modelů LEGO® Star Wars™ v MINILANDu. Měli
možnost zhlédnout i netradiční a výjimečnou
akci Star Wars Tage – průvod všech postav, Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9.
válečníků z filmu STAR WARS za doprovodu 2018.
hudby z filmu.
Milí čtenáři, přejeme vám všem krásné
Žáci školy se chovali na zájezdu zodpovědně,
prázdniny a dovolenou.
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2018
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Prázdniny se blíží, hurá za sluníčkem!
Tento rok nám zvlášť rychle utekl... Byl to rok
plný nových poznání a zajímavostí. Opět se
loučíme s dětmi, které v září nastoupí do první
třídy. Předškolákům končí bezstarostné dětství
a nastoupí jim povinnosti všedních dnů. Něco
končí a něco nového začíná. Takový je prostě
život.
V letošním školním roce jsme opravdu
netroškařili. Děti měly možnost zapojit se do
mnoha aktivit (ne povinných, dle volby rodičů).
Samozřejmostí je, že mladší děti byly malinko
ošizeny, ale nebojte se, vše doženou. Každé
dítě má vždy možnost výběru z aktivit, které jsou
nabízeny. Jak se říká, dříve nebo později :-)
Školka je dle našeho názoru opravdu velmi
činorodá, velké díky patří paním učitelkám, které
se s dětmi účastní různých kulturních a jiných
uskutečněných akcí. Děti jsou nadšené, plné
elánu. Chceme se vyhnout stereotypu ve školce,
jde nám o to, abychom plnili školní vzdělávací
program, který nemusí probíhat jen ve třídě, ale
i jinde.

formou emailu. Paní učitelky Vám velmi rády
zodpoví vaše dotazy.
Prosíme rodiče nově příchozích dětí, aby
nezapomněli, že provoz MŠ začíná od 3. 9. 2018,
a to pravidelně od 6:00 do 16:15 hod. Mladší
děti dle domluvy (z dřívějška). Ten samý provoz
platí samozřejmě i pro děti stávající, které již vše
znají.
Provoz v době letních prázdnin bude omezen.
Termín letního provozu v MŠ je od 20. 8. 2018
od 6:00 do 16:15 hod. V návaznosti na školní rok
2018/2019.
Pro školní rok 2018/2019 nás čeká ještě jedna
menší změna. Na MD odchází p. uč. Veronika
Báráková, kterou zastoupí slečna Magdalena
Havířová, a sice již od srpna 2018. Působit bude
ve třídě „Berušek“ spolu s paní učitelkou Petrou
Bačovskou, která bude zastupující vedoucí
učitelkou v době zástupu za MD.
Je nám líto, že školní rok pomalu končí, ale
všichni už se moc těšíme, co hezkého nám
přinese ten nový :-)

Naším cílem je naplňovat Vaše děti, chceme je
rozvíjet po všech jejich stránkách. Spokojené
dítě přece znamená spokojený rodič :-)

Děkuji ještě jednou všem – paním učitelkam,
paním kuchařkám, provozním zaměstnancům
za jejich dobře odvedenou práci.

Samozřejmostí je spolupráce s OÚ, dále ze
Základní školou, PČR, odbornými specialisty
(PPP, logoped...) a dalšími organizacemi, které
výchovně působí na děti v různých oblastech
života. Můžeme uvést např. besedování na téma
„Zoubky“, program environmentální výchovy,
projekt „Svět nekončí se zvířátky“, možnosti
otužování „Plavecký výcvik“, „Solná jeskyně“.
Hudebně-výchovné představení „Marbo“ nebo
„Bubnování – rytmus života“ atd. Je jich vskutku
velké množství... (karneval, Den dětí, divadelní
představení, sportovní činnosti, procházky k
lesu, besídky, dílničky, průvod, rozloučení aj.).

Všem přejeme krásné prázdniny a pohodovou
dovolenou.
				
Za kolektiv MŠ
Veronika Baráková, DiS.

Veškeré informace je možné pravidelně sledovat
u vchodových dveří MŠ a na webových stránkách
www.skolahradecns.cz. Dávejte pozor, někdy
bývá tolik informačních letáků , že se dají
přehlédnout.
Od září 2018 připravujeme pro rodiče nově
emailovou komunikaci na nových gmailových
adresách, které jsou také na webových
stránkách. Prosíme rodiče, pokud jim to čas
nedovolí, můžete komunikovat s p. učitlekami
str. 8
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Ze školní družiny
Do školní družiny bylo ve školním roce 20172018 zapsáno 50 žáků (kapacita školní družiny
byla naplněna), otevřena byla dvě oddělení. Žáci
docházeli do školní družiny v ranním bloku od
6:00 do 7:40 a v bloku odpoledním od 11:40 do
16:15. Tematicky byl tento školní rok zaměřen
na známé osobnosti naší historie a život s
hendikepem (co je hendikep, co je úkolem
slepeckého psa, co je znaková řeč a jak vypadá
Braillovo písmo).
V průběhu školního roku jsme se snažili
opět maximálně využít interaktivní tabuli,
navštěvovali jsme učebnu 1. třídy. Poznávali
jsme známé historické osobnosti (Praotec Čech,
kněžna Libuše, Karel IV., J. A. Komenský, Marie
Terezie…)
Na podzim jsme uspořádali sportovně – soutěžní
odpoledne s děvčaty 8. a 9. ročníku. Děvčata
připravila pro své mladší spolužáky různé
sportovní a vytrvalostní aktivity.
Před Vánoci jsme opět ve školní družině pekli
vánočky, na jaře pizzu.
V měsíci dubnu jsme uspořádali besedu na
téma Zdravá výživa – vytvořili jsme výživovou
pyramidu a řadili potraviny od zdravých po
nezdravé.

Ve školním roce 2017/2018 byla školní
družina zapojena do projektu:
Celé Česko čte dětem
Recyklohraní - sbírali jsme použité baterie do
sběrných nádob a plnili zadané úkoly.
V měsíci březnu jsme splnili úkol EKOABECEDA
– šili jsme tašky z vyřazených látek. Získali jsme
125 bodů. Celkem jsme již nasbírali 581 bodů.
Děti se ve školním roce 2017/2018 zúčastnily
těchto soutěží:
V měsíci říjnu – Život ve zvířecí říši – v soutěži
uspěla žákyně ze školní družiny a získala knihu
Zvířata v kostce.
V měsíci lednu – Zahrádka pro všechny generace
– pořádal Český zahrádkářský svaz.
Celý školní rok jsme pravidelně četli z knih
Dům ve sluneční ulici, O vlkovi se sklerózou a
Pohádky skřítka Medovníčka.
Děti byly vedeny ke zdravému pohybu formou
soutěživých her a sportovních aktivit, ke
správnému stolování a slušnému chování ve
společnosti i ke svým blízkým. Učily se hrát fair
– play.
Za školní družinu
Bc. Lenka Dokoupilová a Hana Novotná

Celý měsíc květen jsme věnovali badatelsky
orientované činnosti – chov listonohů v pravěkém
akváriu.
Průběžně po celý rok jsme vyráběli výtvory z
přírodních a recyklovaných materiálů. Výrobky
byly tematicky zaměřeny vždy na určité období
roku.
Na červen jsme již tradičně naplánovali Noc bez
maminky. V letošním roce na téma: Středověk
(škola rytířů a princezen). Pro děti byly připraveny
tři stanoviště, na kterých si mohly vyzkoušet
šerm, střelbu z luku a katapult. Chlapci si vyrobili
rytířské štíty, děvčata šila krajkové ozdoby do
vlasů. Navečer nás navštívil pan včelař, který
připravil besedu o včelách s praktickou ukázkou
vytáčení medu a slečna, která chová hady, což byl
pro některé nezapomenutelný zážitek. Nechyběl
ani tradiční lampionový průvod a diskotéka.

Hradecký zpravodaj - květen/červen 2018
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HASIČI
Úvodem je potřeba říci, že na podzim loňského
roku se naše hasičská rodina rozrostla o další
tým v kategorii mladší žáci, nováčci se ujali
opravdu perfektního vstupu do sézony, kde
poprvé zakusili jaké je to být součástí hasičského
sportu. A v umístění to není vůbec špatné, tímto
tedy máme v lize dvě družstva, která zahájila
letošní sezonu velmi dobře.

žácích se umístili Vojta Šmíd - 3.místo a Martin
Stružinský - 7.místo. Ttímto výkonem si vybojovali
postup do krajského kola v Pardubicích.
Teď nás ještě čeká příští týden liga v Poličce a
pak si děti během prázdnin trochu odpočnou
a naberou sílu na druhou část ligy, která nám
začne začátkem září.
Petra Jasanská

Na začátku května v Pomezí tým A časem
17.45 se umístil na krásném druhém místě, kde
děti nestačily jen desetinkou na první Bystré
A, které je nám opravdu velkým soupeřem už
od loňského roku. Prvenství jsme jim ovšem
vzali při doplňkové soutěži ve štafetě a také
nejrychlejším sestřikem na proudu, který měla
Natálka Jasanská s časem 17.01. Tým B se
umístil na krásném 9.místě.
Pak následovala liga v Jevíčku, kde A tým byl na
bramborovém umístění. Následně se přejíždělo
na okrskovou soutěž do Koclířova, kde děti
ukázali, že se síly mohou prohodit , protože tým
A byl druhý a výhru v tomto případě si odvážel
tým B, který vyhrál jen o 3 setinky, i takový je
hasičský sport . Zde se také účastnily muži a
ženy, kteří vybojovaly 4. a 3.místo.
Ve dnech 25.-26.května se pořádala dvoudenní
soutěž HRY PLAMEN, která se skládá z pěti
soutěží, které se sčítají. Začíná se na podzim
soutěží v požární všestrannosti, kde se umístily
děti na 7. místě. Na jaře pak následují dvoudenky,
kde se první den soutěžilo ve štafetě CTIF 1.místo a štafeta dvojic - 2.místo. Ve druhém
dnu pak následoval požární útok - 1.místo a
štafeta 4x60m - 2. místo. V celkovém součtu
13 bodů jsme s přehledem vyhráli před druhým
Bystrým, které mělo 22 bodů. Věřte, že nervy
to byly pořádné a musím složit velkou poklonu
dětem, kteří v tomto dvoudenním náročném boji,
kde nám počasí opravdu hojně přálo, zvládly
bez nervů, které my jako trenéři měli i za ně a
opravdu s velkou hrdostí mohu konstatovat, že
vést tento tým je pro nás pocta, protože svými
výkony mají právo být na předních pozicích v
lize.
A taková třešnička toho dne ještě bylo umístění
jednotlivců, kde se Kája Pechanová umístila na
druhém místě v mladších žákyních a v mladších
str. 10
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Pár slov k historii česko – německých Schauenburga. Když se rozhodl v polovině 13.
století kolonizovat řídce osídlené území zdejší
vztahů
V polovině června navštívila naši obec početná
delegace z družební obce Marxzell a její místní
části Pfaffenrot z Německa. Právě v obci
Pfaffenrot žije mnoho potomků německých
obyvatel, kteří žili do roku 1946 v Hradci nad
Svitavou. Bylo to velmi pěkné setkání, které bylo
završeno odhalením a posvěcením smírčího
kamene před Obecním úřadem. Přibližme si při
této příležitosti soužití Čechů a Němců v naší
obci a okolí, kde v minulosti převládalo německé
obyvatelstvo.
Od poloviny 12. století se o Svitavsko dělili
litomyšlští premonstráti a olomoucké biskupství.
V roce 1256 byla dojednána dohoda, že hranicí
se stane rozvodí na kopcích v okolí Svitav.
Tak se stalo povodí řeky Svitavy v okolí Svitav
majetkem olomouckého biskupství. Iniciátorem
této dohody byl olomoucký biskup Bruno ze
Hradecký zpravodaj - květen/červen 2018

biskupské svitavské provincie, radikálně zasáhl i
do dalšího vývoje naší obce. V předkolonizačním
období existovalo na Svitavsku několik
slovanských vsí, které byly pohlceny probíhající
biskupskou kolonizací. Mezi ně patřil i Hradec
nad Svitavou. Biskup Bruno pověřil kolonizací
šlechtické osoby ze své družiny, které přiváděly
nové německé osadníky. Víme, že založením
města Svitav byl pověřen lokátor Helembert von
Thurm a obec Vendolí založil biskupův maršálek
Stange, který zakládal i další vsi na severní
Moravě. Kolonizací Hradce nad Svitavou byl
zřejmě pověřen biskupský lokátor Greif či Griffo,
který povolal nové osadníky ze severního
Německa a rozdělil půdu příchozím sedlákům.
Obec dostala jméno podle biskupského
lokátora, který měl zřejmě ve svém erbu bájnou
bytost gryfa. Ve 13. století, kdy rytířská kultura
v Německu byla na vrcholu, bylo běžné, že
šlechtici mívali v erbu i bájná zvířata a postavy.
str. 11
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do dalšího vývoje naší obce. V předkolonizačním
období existovalo na Svitavsku několik
slovanských vsí, které byly pohlceny probíhající
biskupskou kolonizací. Mezi ně patřil i Hradec
nad Svitavou. Biskup Bruno pověřil kolonizací
šlechtické osoby ze své družiny, které přiváděly
nové německé osadníky. Víme, že založením
města Svitav byl pověřen lokátor Helembert von
Thurm a obec Vendolí založil biskupův maršálek
Stange, který zakládal i další vsi na severní
Moravě. Kolonizací Hradce nad Svitavou byl
zřejmě pověřen biskupský lokátor Greif či Griffo,
který povolal nové osadníky ze severního
Německa a rozdělil půdu příchozím sedlákům.
Obec dostala jméno podle biskupského lokátora,
který měl zřejmě ve svém erbu bájnou bytost gryfa.
Ve 13. století, kdy rytířská kultura v Německu
byla na vrcholu, bylo běžné, že šlechtici mívali
v erbu i bájná zvířata a postavy. Tak se dostal
gryf i do našeho obecního znaku. V čele obce
stál dědičný rychtář s určitou soudní pravomocí,
který jako biskupský man podléhal biskupskému
purkrabímu. Ten sídlil na biskupském hradě
ve Svitavách a odtud spravoval všechny many
podléhající svitavské biskupské provincii.
Během husitských válek došlo k náboženské
polarizaci společnosti a v polovině 15. století
se i na dříve zcela katolickém Svitavsku začalo
prosazovat více náboženských reformačních
směrů. Mezi německým obyvatelstvem se v
I. polovině 16. století šířilo hlavně luteránství.
Nejsou známy žádné větší problémy v soužití
Čechů a Němců, protože lidé obou národností
spolu obchodovali, setkávali se a znali alespoň
částečně oba zemské jazyky. Vše se ale změnilo
během třicetileté války, kdy jazykově převládla
na Svitavsku němčina a bylo povoleno pouze
katolické náboženství. Tak se stalo, že mizí do
té doby české zápisy z matrik a úřední agenda
je vedena v němčině. V řadě dříve českých
měst i vesnic začíná převažovat německé
obyvatelstvo. Tyto germanizační snahy zesilují
koncem 18. století. Vlivem českého národního
obrození v I. polovině 19. století se ale v řadě
farností, které byly národnostně smíšené, se
opět začíná objevovat v zápisech čeština.
Zlom nastal na Svitavsku s rozvojem průmyslu
ve II. polovině 19. století a větším stěhováním
obyvatel za prací. Do Svitav a blízkých vesnic
přichází mnoho českých obyvatel z Poličska,
Litomyšlska, Boskovicka, ale i z Vysokomýtska
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a Žamberecka a to se odráží i ve svitavských a
hradeckých matrikách. Vzniká mnoho smíšených
manželství a objevují se nová příjmení s českými
kořeny. A tak přichází například ze Starého
Svojanova český zedník Báča, ale jeho syn se
už píše Batscha. Z českého Krušiny byl brzy
Kruschina, ze Šestáka byl Schestag a z Roháče
Rohatsch. Tento proces se začal dotýkat i
starých německých rodů na gruntech. Ze starých
zápisů se dozvídáme, že v Hradci nad Svitavou
mezi velké sedláky s českými kořeny patřil před
rokem 1945 pan Telezky, Kutschera, Huslik,
Karlitschek, Matousch, Faustka či Novotny. V
blízkém okolí, například v Rohozné probíhal
i opačný proces a docházelo k počešťování
německých jmen. K určité proměně dochází v
období I. světové války a po ní. Děti dostávají při
křtu často starogermánská jména a někteří lidé
si svá příjmení úředně upravují, aby zněla více
německy. Se vznikem Československé republiky
v roce 1918 se většina německých obyvatel
nesmířila a nespokojenosti obyvatel využily různé
německé nacionalistické strany a spolky. Ke krizi
česko – německých vztahu v Československu
přispěla také hospodářská krize ve 30. letech
20. století i řada politických chyb, které se již
nepodařilo československé vládě včas vyřešit.
Události nabraly rychlý spád, došlo k odtržení
oblastí s německým obyvatelstvem v roce 1938
a to byl již krůček k vyvolání války v Evropě
nacistickým Německem. Dá se říci, že čeští
Němci byli zneužiti nacistickou propagandou k
rozbití Československa. Jejich tragický osud
se naplnil po prohrané válce v roce 1945. Od
konce války však uběhlo více než 70. let a je na
dnešních generacích, aby překonávaly všechny
předsudky a naše vztahy se rozvíjely na dobrém
sousedském soužití a vzájemném respektu.
Mojmír Fadrný
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ květen 2018

SDH HRADEC NAD SVITAVOU
POŘÁDÁ

18. SRPNA 2018

DEN S PIVEM
AREÁL ZA FORMANKOU
ZAČÁTEK 13:00 HOD.
· ZÁBAVNÝ SOUTĚŽNÍ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
· PIVNÍ SOUTĚŽE
· SKÁKACÍ HRAD PRO
DĚTI ZDARMA
· RODEO BÝK
· MOŽNOST SVEZENÍ NA KONI
· HUDBA PO CELÝ DEN A VEČER DJ
· OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

