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Vážení občané,
v rámci realizované akce odkanalizování Obce Hradec nad Svitavou Vám oznamujeme, že oddílná kanalizační stoka je
již napojena na čistírnu odpadních vod a je řádně zkolaudována.
Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích par. 3 odst. 8) ukládá obecní úřad Hradec nad Svitavou všem
vlastníkům staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci ve
vlastnictví obce Hradec nad Svitavou, a to v případech, kdy je to technicky možné, nejpozději do 30.7.2015.
Splaškové odpadní vody je třeba napojit do kanalizačního řadu bez předchozího shromažďování v septiku či žumpě.
Septiky se musí zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na
dešťovou vodu.V žádném případě nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody!
Pokud se rozhodnete, že se na kanalizaci nepřipojíte, je nutné, aby jste doložili platné povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních,
podle ustanovení par. 8 zákona č.254/2001 Sb.,o vodách (domovní ČOV), resp. doklady o likvidaci odpadních vod
(žumpy). V opačném případě se INFORMACE
vystavujete riziku kontrol
ze strany vodoprávního
úřadu (domovní ČOV) a stavebního
Z OBECNÍHO
ÚŘADU
úřadu (žumpy) a v případě neplnění zákonných povinností, možným pokutám.
Před zahájením realizace kanalizační přípojky, je nutné tuto skutečnost oznámit pověřené osobě OÚ Hradec nad
Svitavou - Ing.Vykydalovi, tel.602 356 491, kteý následně provede kontrolu kanalizační přípojky a s majitelem
uzavřou přihlášku na odvádění odpadních vod.
Kamil Pavliš, starosta

Poplatky za odpady

Poplatky ze psů

Sazba – 600,- Kč za kalendářní
rok na osobu. Poplatek je splatný
nejpozději do 30. června.
Platba na účet: č. ú.:
1283338339/0800,
VS 999 + číslo popisné

Sazba

a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a dalšího psa téhož
držitele 200,- Kč. Roční poplatek je splatný
do 31. května běžného roku.
Platba na účet: č. ú.: 1283338339/0800,
VS 999 + číslo popisné
březen - duben 2015
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NA SKOK DO ŠKOLY

Týden vědy ve školní družině

V týdnu od 20. 4. do 24. 4. se konal ve školní družině týden vědy. Naším
cílem bylo seznámit žáky s některými fyzikálními jevy např.
magnetismem, gravitací a naučit děti pracovat s mikroskopem.
Děti si vyrobily vlastní sopku chrlící lávu (jedlá soda + ocet), pozorovaly
tančící rozinky ve vodě a sledovaly líhnoucí se barevné rybičky. Někteří
objevovali kouzlo kaleidoskopu. Pod mikroskopem jsme pozorovali
zrnko máku a měsíční písek, se kterým si hrajeme.
Děkujeme panu učiteli Dokoupilovi, který připravil chemický pokus „sopka“ (rozklad dichromanu amonného), „sloní
pasta“ a „karbidové dělo“.
Bc. Lenka Dokoupilová, Hana Novotná

Výlet do Brna – 15. dubna 2015
Jednoho krásného dne k nám přišla paní učitelka, jestli bychom nechtěli do divadla do Brna. Souhlasili jsme s tímto
návrhem.
Sraz jsme měli před
školou ve 14.50. Asi v
15.00 pro nás přijel
autobus a odjeli jsme
do Brna. Autobus
zastavil u obchodní
g a l e r i e Va ň k o v k a .
Vystoupili jsme a šli
jsme do Vaňkovky.
Rozchod jsme měli do
17.45 a sraz jsme měli u
ovcí ve druhém patře.
Když jsme byli všichni, šli jsme pěšky asi kilometr do Janáčkova divadla.
Představení začalo v 19.00. Začátek byl romantický. Mařenka se zamilovala do Jeníka, ale rodiče byli proti. Mařenka
měla už domluvený sňatek se synem statkáře Míchy. Uprostřed představení šel Jeník do hospody a podepsal smlouvu o
vzdání se Mařenky za 300 zlatých a že už se sem nikdy nevrátí. Mařenka nechtěla Míchova syna. Když se dozvěděla, že
ji Jeník prodal, měla velký vztek, ale on se vrátil, všechno jí vysvětlil a vzali se.
Potom jsme v 10 hodin odjeli domů a šli jsme spát.
Tomáš Bednařík, David Šafler

Den Země
Ve středu 22.4. proběhl v naší škole Den Země. Nejdříve všichni uklízeli okolo školy a potom byly pro děti připravené
tématické soutěže a úkoly.
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Z OBCE

Karneval - Na návštěvě v ZOO
V sobotu 28.3. jsme pro děti uspořádali karneval
na téma Na návštěvě v ZOO. Kostýmy byly tedy
předem dané, a že bylo zvířátek nespočetně. Od
krále zvířat velkého lva až po berušku. Pro děti
jsme připravili 4 stanoviště s úkoly, za které při
splnění vždy dostaly odměnu. Po dokončení všech
úkolů na děti čekal oblíbený DJ Olda, který se
postaral o pokračování zábavy. Po překonání
prvotního ostychu nakonec děti samy za Oldou
chodily na podium a představovaly se do
mikrofonu. Za svoji odvahu též vždy dostaly
nějaký ten mls. Nejvíc však děti bavila soutěž v
přehazováním balonků přes síť anebo v podlézání
tyče, která nakonec byla skutečně velmi nízko, ale i
slon se protáhl. No a aby se zvířátka cítila jako na velkém bále, byla pro ně připravena i bohatá tombola. Pokud někomu
v průběhu odpoledne vyhládlo, občerstvil se v bufetu, a kdo chtěl mít na karneval alespoň týden památku, nechal si
udělat originální tetovačku.

foto: Leoš Štefka

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli nám s přípravami.
Sponzoři: Obec Hradec nad Svitavou; Zdeněk Pytel; Roman Müller; Ján Girga; Pavel Žižka; Karel Nečas; Petra
Růžičková; Martina Zbořilová; Kozák Svitavy
Dále děkujeme dětem, kteří nám pomohly s výzdobou, a to Aličce, Editce, Nelince, Valince a Aničce.
Těšíme se na Vás na Pohádkovém lese 13. června na téma Kouzla a čáry!
Veronika Vařejková
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JINÉ INFORMACE
Mladí hasiči
Mladí hasiči už mají letošní první závody za sebou. Hlinecké piškorky vyhrála naše malá přípravka a ani starší žáci ve
velké konkurenci svým 4. místem nenechali nikoho na pochybách, že jsme letos opravdu přípravy nepodcenili.
Tréninky jsme pomalu přesunuli z tělocvičny na Žabku, kde získáme další cenné zkušenosti v útoku, který vyzkoušíme
na závodech v Pomezí, Jevíčku atd. Za využívání tělocvičny v zimním období děkujeme paní ředitelce školy.
Rádi bychom vás už v předstihu pozvali na pouťovou zábavu 30. května a závody O pohár starosty 11.července na
Žabce. Také nesmíme opomenout Pohádkový les 13.června, kde předvedeme útok. Přijďte se určitě podívat, hasičský
sport je velice zajímavý a určitě také lákavý pro malé i větší. A pokud vás to jen trochu zaujme, neváhejte a přijďte si to
vyzkoušet na trénink, rádi přijmeme
Miloslav Pytel a Petra Jasanská

Rytířské klání na Šumburku
V sobotu 2. 5. zavítal opět po 3 letech do Hradce nad Svitavou král Přemysl Otakar II. s královnou Kunhutou a celou
svojí družinou rytířů. Na „Šumburku“ („Šumův hrad“) se zastavili k odpočinku a posilnění. Po hostině se někteří rytíři
zúčastnili tří disciplín turnaje. Při prvním úkolu měli za úkol v trysku posbírat na svůj meč slaměné věnečky, při druhém
dřevcem porazit dřevěného panáka a dalšího roztočit a při třetím ve cvalu oštěpem zasáhnout divokého kance (pytel
sena). Na závěr byli vítězové všech tří soutěží pasováni králem na rytíře.
Renata Šumová

Foto: Z. Rolníková
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Čarodějnice na Žabce
30.dubna proběhlo v areálu Žabky již tradiční pálení čarodějnic. Kolem 18. hodiny byl zapálen hlavní oheň, na kterém
byla umístěna symbolická čarodějnice a tím mohlo začít to pravé čarodějnické rejdění. Toho si užily hlavně děti, které si
opékaly špekáčky na vedlejším malém ohni. Ještě před tímto zapálení prošel Hradcem průvod masek malých čarodějů a
čarodějnic.
Z. Odehnal

foto: Z. Odehnal

Pomoc při pátrání
Milí přátelé v Hradci nad Svitavou, ráda bych vás poprosila o pomoc
při pátrání po místě, kde byl na hradeckém hřbitově hrob paní Cecilie
Unzeitig – maminky P. Engelmara Unzeitiga.
O tomto hradeckém rodáku zvaném Anděl z Dachau, který zemřel
v roce 1945 v koncentračním táboře poté, kdy se dobrovolně přihlásil
k péči o nemocné tyfem, a který by měl být možná už letos prohlášen
za blahoslaveného, píši knihu. Dostala se mi do ruky fotografie, na
níž je pomník hrobu paní Cecilie. Bohužel kámen od té doby zmizel a
i místo na hradeckém hřbitově se dá těžko určit. Snímek jsem bohužel
dostala až v době, kdy – jak mi řekla bývalá starostka paní Vaněčková
– už nežil pán, který se o hřbitov staral.
Budu vám vděčná za každou informaci, kde byl hrob maminky
P. Unzeitiga i kde se nyní její nachází pomník, který vidíte na
fotografii. Opravdu cenné informace odměním. Děkuji!
Marcela Kašpárková, email: g2003@centrum.cz , mobil: 775375949

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Nela Báčová, Matyáš Friedl,
Vít Tučný, Lucie Gloserová

Významné životní jubileum
oslavila dne 11.5. paní Anežka Buřvalová.
Srdečně jí gratulujeme.

Výročí:
Hartman Oldřich, Krajčírová Danuše,
Nováková Růžena, Doskočilová Daniela,
Sehnalová Marie, Chmelinová Libuše,
P a v l i š o v á B o ž e n a , Ty d r y c h Z d e n ě k ,
Slintáková Olga, Boudová Eva, Krška Josef,
Šauerová Milada, Hávová Milada.
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