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vychází dne 5.9.2018

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
blíží se nám opět komunální volby, tak mi
dovolte zhodnotit uplynulé 4 roky stávajícího
zastupitelstva. Všechny akce, které byly v obci
uskutečněny, nejsou nahodilé, ale dlouhodobě
plánované. 15.3.2015 byl zastupitelstvem
schválen Program rozvoje venkova obce
Hradec nad Svitavou, podle kterého se akce
v obci realizují i dle finančních možností obce.
Program je zveřejněný na stránkách obce
a zastupitelstvo má možnost ho neustále
doplňovat nebo upravovat, například i z Vašich
podmětů.

Přehled větších ukončených projektů:
Pořízení svozové techniky
Podle nařízení vlády musely obce vyřešit
likvidaci biologicky rozložitelného odpadu od
občanů. Řešení bylo několik, naše obec pořídila
svozové vozidlo a kontejnery.
Zvýšení vydatnosti vodního zdroje a úpravy
vodojemu
Novým vrtem V-3 jsme docílili posílení
zásobování vodojemu a zvýšili kvalitu vody.
Byla provedena celková rekonstrukce vodojemu
spolu s výměnou trubního a technologického
vystrojení včetně vrtu V-2. Vodojem byl doplněn
o dálkový přenos dat.
Úprava veřejného prostranství u pošty
Projekt řešil vybudování nového parčíku se zelení
a drobnou zahradní architekturou v návaznosti
na dětské hřiště u pošty a využití stávající
plochy v sousedství řeky Svitavy s výhledem na
významnou dominantu železničního mostu.
Podlaha v tělocvičně
Již v roce 2006, na základě odborně technické
kontroly, bylo zjištěno poškození a opotřebení
parketové podlahy a nebylo zaručeno bezpečné
používání tělocvičny. Z tohoto důvodu jsme
přistoupili k celkové opravě podlahy v tělocvičně.
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Veřejné osvětlení
V rámci zpracované studie byla provedena
výměna stávajícího osvětlení a doplnění
světelných bodů podél komunikace III. třídy.

Rekonstrukce zadní cesty od čp. 155 po
čp. 173
Po dlouhé papírové válce se podařil opravit
550 m dlouhý úsek zadní cesty. Na další úseky
je již vydán územní souhlas a opravy budou
pokračovat.

Hřbitovní zeď
Oprava hřbitovní zdi proběhla na dvě etapy,
abychom mohli čerpat více dotací.
Byl opraven i prostor okolo napouštění vody, jak
u záchodků, tak i u hlavního vchodu.
Dětské hřiště
V areálu ZŠ a MŠ bylo v polovině září dokončeno
dětské hřiště. Jsou zde umístěny herní prvky
dle návrhu učitelek mateřské školky tak, aby
byla možnost využití pro děti většího věkového
rozpětí.
Celkové náklady uvedených akcí činily 15 mil.
Kč a podařilo se získat 7 mil. Kč dotací.

Akce a projekty, které budou dokončeny
do konce letošního roku:
Oprava zadní komunikace od čp. 15 po čp. 95
Již je vysoutěžen zhotovitel, stavba by se
měla rozběhnout začátkem září a měla by být
dokončena do konce října. Vysoutěžená cena je
2,9 mil. Kč bez DPH.
Doplnění herních prvků
V obci budou koncem října doplněny herní prvky
na dětská hřiště u Okáčů, u školy a u pošty.
Vysoutěžená cena je 340 tis. bez DPH.
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Formanka

V září bude dokončena oprava vstupní haly
(strop, venkovní obložení), terasy, schodiště a
podlahy do patra. Celkové náklady činí 290 tis.
bez DPH.
Opravy sakrálních staveb
Do 16.11. proběhne restaurování
sousoší
Nejsvětější Trojice na sloupu a sochy Bolestné
Panny Marie na hřbitově v Hradci nad Svitavou.
Celkové náklady činí 200 tis. Kč.
Výkup pozemků
Pro rozšíření a zmodernizování stávajícího
fotbalového hřiště obec odkoupila sousedící
pozemky od Římskokatolické farnosti Hradec
nad Svitavou. Jedná se o dva pozemky o celkové
výměře 3500 m2. Celkem obec za pozemky
zaplatila 330 000,- Kč.

Plánované projekty:
Mokřady na dolním konci obce
Na akci pod názvem: Realizace ochranných
opatření na podporu místních populací
obojživelníků, plazů a dalších drobných
živočichů v obci Hradec nad Svitavou jsme po
dlouhých 3,5 letech boje s Povodím Moravy
získali Povolení k nakládání s povrchovými
vodami. Povolení je potřeba k žádosti o dotace z
OPŽP, kterou budeme podávat na podzim 2018.
Protipovodňová opatření - rozhlas
Je dokončena technicko-ekonomická studie
protipovodňového opatření obce Hradec nad
Svitavou. Zpracovaná studie řeší kompletní
dodávku zařízení na instalaci varovného
a informačního systému obyvatel včetně
monitorovacího zařízení. Nově bude osazeno 65
ks bezdrátových hlásičů a 162 ks reproduktorů,
aby byla pokryta celá obec. Na akci byla podána
žádost o dotaci z OPŽP.
Dendrologický průzkum
Do konce září bude dokončena projektová
dokumentace na akci: „Revitalizace zeleně na
vybraných veřejných prostranstvích obce Hradec
nad Svitavou“, která je potřebná k žádosti na
dotace z OPŽP. Jedná se o inventarizaci 234 ks
stromů a dojde k upřesnění návrhů na ošetření
jednotlivých stromů v naléhavosti č. I.
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Revitalizace a úprava malé vodní nádrže
Do poloviny září bude dokončena a projednána
projektová dokumentace pro stavební řízení
a realizaci stavby na opravu hasičské nádrže
Žabka. Jedná se o rekonstrukci nádrže a
návrh kořenové čistírny odpadních vod. Nádrž
výrazným způsobem zvýší biodiverzitu území a
také zlepší jeho ekologickou stabilitu.

Lokalita č. 10

V letošním roce byla dokončena dokumentace
pro územní řízení na akci: TI pro rodinné domy,
lokalita č. 10. Jedná se o zasíťování lokality
za Domem s pečovatelskou službou pro nové
stavební parcely. V současné době probíhá
výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro
stavební řízení a pro provádění stavby.
Vodovod II. etapa
V současné době nejdůležitější stavba v obci.
Na začátku léta byl vysoutěžen dodavatel stavby
za 74,5 mil Kč. Obec má na akci našetřeno 40
mil. Kč. V dubnu jsme opět podali žádost o
dotaci na Ministerstvo zemědělství a čekáme na
rozhodnutí, které by mělo zaznít začátkem září.
Se stavbou vodovodu je spojená i oprava silnice
III. třídy od obecního úřadu na dolní konec
obce a od obecního úřadu ke kostelu, která
je majetkem Pardubického kraje. Po několika
jednáních s vedením Pardubického kraje se
podařilo hejtmana přesvědčit o nutnosti opravy
silnice a dostali jsme příslib Rady PK, že na
modernizaci silnice přistoupí a provedení plánuje
na rok 2020.
Kamil Pavliš
starosta obce

Zprávy z obce
Povodí Moravy:
Obci bylo oznámeno, že v průběhu zimních
měsíců začne plánovaná oprava koryta řeky
Svitavy, která bude probíhat po celé délce koryta
v obci.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Pardubice:
Po posledním jednání v Pardubicích, které
proběhlo v půlce června, by stavba: „Silnice
I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“ (obchvat
Svitav) měla začít v roce 2019 archeologickým
průzkumem, na který plynule naváže samotná
stavba.
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2018

ČEZ distribuce:
v roce 2019 by měla začít rekonstrukce vývodů NN. Bude se jednat o pokládku horního vedení
elektrických kabelů do země. Rekonstrukce bude rozdělena na více etap a začne na dolním
konci obce. V současné době prochází obec projektant, který mapuje podklady pro projektovou
dokumentaci.

Komunální volby
Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou
o obsazení zastupitelstva obce, se uskuteční v
pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 spolu s prvním
kolem doplňovacích voleb do třetiny Senátu.
Volební místnost pro voliče v Hradci nad Svitavou
je v zasedací místnosti obecního úřadu a volby
probíhají v pátek od 14.00 – 22.00 hodin a v
sobotu od 8.00 – 14.00 hodin. Případné druhé
kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 12. a
13. října 2018.
Každý volič se musí prokázat platným dokladem
totožnosti /občanský průkaz, pas, atd./.

Třídění odpadů v obci za 2. čtvrtletí 2018
EKO-NOM a.s. nám zaslala informace o množství odpadů z obalů, které v období 01.04.2018 30.06.2018 naše obec vytřídila a předala k využití, z čehož jsme získali následující odměny:
Odměna celkem (zaokrouhleno) 			
30 245,00 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 			

2,356 t 			
3,340 t		
3,995 t 			

2 560,50 Kč
15 027,33 Kč
4 192,35 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.

PLACENÁ INZERCE
PEDIKÚRA - RENATA KOLÁŘOVÁ
Vás zve k návštěně nově vzniklého
studia pedikúry ve Svitavách, na ulici Purkyňova 65
(budova České pojišťovny).
Nabízí: kombinovanou pedikúru, masáž nohou,
peeling nohou, parafínový zábal, depilaci voskem,
nehtovou modeláž na nohou-lak, gellak, gelové
nehty. Bezbariérový přístup a možnost objednání
služby domů.
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Provozní doba dle objednání:
Tel. 737 678 039
Email: re.kolarova@seznam.cz
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Preventivní rady Policie ČR
Osobní bezpečí
Hola hola, škola volá!
Není to tak dlouho, co začaly krásné dva
měsíce prázdnin pro školáky, a už píšu článek
o tom, že se přiblížil začátek nového školního
roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic,
začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi
apelovali na rodiče menších dětí, především
těch, kteří udělají významný životní krok a
nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak
naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak
máte reagovat v případě, že se vaše dítě setká
se šikanou.
Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče
by měli dětem připomenout základní pravidla
chování při pohybu po chodnících, při přechází
silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům
prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými
ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě
před prvním školním dnem. Upozorněte své
děti nejen na možná úskalí a nebezpečné
úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít
silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě
pomůžou různé orientační body, jako je obchod,
kašna, socha, barevný dům apod. Pokud vaše
děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou,
určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají
udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak
udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují
a dostávají se do pro ně poměrně složitých
stresových situací, ve kterých si nevědí rady.
Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů
jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném
pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na
hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V
neposlední řadě je na místě připomenout, že
nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí
je viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby
používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z
fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů.
Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí
školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili
klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném
místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte,
abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída,
jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při
odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře
bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli.
Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi,
nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají,
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že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče,
mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud si
je sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti,
nejezděte výtahem s podezřelými osobami.
Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi
se nebavte a neberte si od nich žádné věci.
O soukromých věcech, o rodině, o bydlení
a podobně nevyprávějte nikomu cizímu.
Nevkládejte fotografie nebo videa s obsahem,
který se dá zneužít na sociální sítě. Stejně tak
nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že
jste doma sami apod., jsou to informace, které
jsou veřejné a velice jednoduše zneužitelné. O
tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti
dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde snad
ani nemusím mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik
rad v oblasti šikany, se kterou se mohou
bohužel děti ve škole setkat.
• Při nástupu do školy informujte své dítě o
možném nebezpečí a jednotlivých projevech
šikany, např. formou pohádky či příběhu.
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně
otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i
mimo ni.
• Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na
které se může v případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat
druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z
pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před
nikým se neponižuj.
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto
skutků mezi dospělými a možnost stíhání
případných aktérů.
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou
proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se
nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany
oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských
schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho
dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř.
na jeho chování o vyučování i mimo něj.
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte
se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se
s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany
zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně
postupují a zda sledují projevy chování i mimo
vyučování.
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Jak mají rodiče postupovat a co mohou při
podezření na šikanu dělat?
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na
jeho straně, má vaši plnou podporu a může se
spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce
informací.
• V případě vážného fyzického napadení
nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte
ho následující dny do přímého kontaktu s
předpokládanými útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně
promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce,
možná nebudete sami.
• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem
školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte
písemnou žádost nebo stížnost, mějte
schovanou kopii dopisu.
• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou
záležitost pouze telefonicky.
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte
do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit
poměry, které vládnou na jiné škole.

• Pokud s vedením školy nenajdete společné
řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný
školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné
a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a
řešení to není.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou
zátěž a informujte ho, jak se vyhnout
nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak
reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v
případě ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání
trestné činnosti na vašem dítěti informujte
neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo
přímo linku 158.
Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější
přechod zpět do pevného školního režimu a
ostatním příjemné babí léto!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Milí čtenáři,
prázdniny jsou již za námi a nový školní rok je v
plném proudu. Vypadá to, že se o prázdninách
ve škole nic neděje, ale opak je pravdou. Děti,
žáci a učitelé jsou sice doma, ale to je právě
ten nejlepší čas, kdy mohou probíhat činnosti
vedoucí k dalšímu zlepšování školního prostředí.
Co se nám tedy podařilo? Ve všech kmenových
třídách byly vyměněny zářivky tak, aby byly
v plné míře splněny hygienické požadavky
na osvětlení a hlavně aby zrak našich dětí a
zaměstnanců byl co nejméně zatížen. Některé
kmenové učebny jsme vymalovali a všechny
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2018

vybavili novým nábytkem. Díky zastupitelům a
radním v obci jsme mohli zahájit velmi důležitou
akci – zbudování nové třídy pro prvňáčky a nové
počítačové učebny. Celý první stupeň bude
nyní na společném patře. Počítačová učebna
se přestěhuje do větší místnosti ve druhém
patře. Cílem tohoto kroku je výrazné zkvalitnění
výuky v počítačových dovednostech žáků. V
uplynulém období pracovali žáci s počítači ve
dvojicích, nyní bude mít každý žák možnost
pracovat naprosto samostatně.
Ve školní kuchyni došlo rovněž k modernizaci
vybavení. S podporou obce byl pořízen nový
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kuchyňský robot. Pořídili jsme nový ohřívací
vydávací pult a nakoupili jsme další drobné
vybavení.
Na podzim budou v areálu školy doplněny další
dřevěné hrací prvky, jak pro starší, tak i pro malé
děti z MŠ a ZŠ.
Plánem do příštího období je modernizace
školní družiny, která si úpravy zaslouží již delší
dobu.
Z uskutečněných akcí máme zajisté radost, ale
nechci zapomenout na to, co nás tíží. Snažíme
se budovat pro naše děti co nejkrásnější
prostředí, ale jsou mezi námi i takoví lidé, kteří
naše aktivity poškozují - konkrétně areál školy.
V průběhu prázdnin došlo k poničení některých
dřevěných prvků dětského hřiště, k poškození
oplocení multifunkčního hřiště, po celém areálu
jsme sbírali odpadky a střepy z rozbitých lahví od
alkoholu… Ve spolupráci z obcí určitě uděláme
opatření vedoucí k tomu, aby areál a jeho okolí
zůstaly pro děti a slušné návštěvníky v pořádku.
A co nás čeká ve vzdělávacím procesu?
Škola je ovšem především o vzdělávání. Již
mnohokrát jsem napsala, že kvalitní vzdělávací
proces je naší hlavní prioritou. Na konci školního
roku jsme použili nemalé finanční částky na
nákup nových moderních učebnic. Například
pro výuku anglického jazyka jsme pořídili celou
novou řadu učebnic pro všechny ročníky.

Nové řady učebnic jsme nakoupili i pro první
stupeň. V tomto školním roce se zaměříme
také na pořízení pomůcek pro přírodovědné
předměty.
Přejeme si, aby vzdělávání bylo pro žáky nejen
zajímavé, ale i atraktivní.
Škola se i nadále bude zapojovat do různých
vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit
– čekají nás exkurze, výchovné pořady,
přednášky a besedy. Oslavíme společně 100
let vzniku republiky. Škola opět vstoupila do
projektu V4 (Visegrádská čtyřka), tentokráte
zaměřeného na sportovní aktivity. Budeme plnit
úkoly projektu Skutečně zdravé školy, plnit OD
(olympijský diplom) a OVOV (olympijský víceboj
olympijských vítězů). Zaměříme se také na
projekty v oblasti environmentální výchovy. Je
toho opravdu mnoho, co nás čeká.
Pro nový školní rok jsme si stanovili mnoho
úkolů, o nichž vás budeme průběžně informovat
prostřednictvím webových stránek školy nebo v
tisku. Čeká nás hodně práce a já věřím, že naše
záměry se podaří naplnit.
Přeji všem našim žákům a dětem, aby školní
rok 2018/2019 prožili úspěšně, spokojeně
a aby škola byla místem, které mají rádi.
Zaměstnancům přeji hodně sil k naplnění všech
stanovených cílů.
Mgr. Eliška Hartmanová
ředitelka ZŠ a MŠ

OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Hrad Blansek v historii naší obce
V naší dávné hradecké historii hraje významnou
roli také hrad Blansek. Mnohým čtenářům
málo známý hrad nic neříká a tak si povězme,
co má společného s naší obcí. Rozsáhlá
zřícenina hradu Blansek leží v Moravském
krasu na skalním ostrohu nad Pustým žlebem
proti Punkevním jeskyním. Protože přístup na
zříceninu je z této strany náročný, navštěvuje
ji jen málo návštěvníku Moravského krasu.
Naprosto pohodlný je ale přístup od osady Nové
Dvory, která patří k vesnici Vavřinec. Odtud
starou a památkově chráněnou alejí dojdeme
asi po 1,2 km ke zřícenině hradu. Poblíž Nových
Dvorů u vesnice Veselice je také rozhledna
Podvrší, odkud jsou nádherné výhledy na
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velkou část Moravy. Blízko leží městys Sloup
s nádherným poutním barokním kostelem a
známými Sloupsko – šošůvskými jeskyněmi.
Kraj kolem Blanska a tedy i část Moravského
krasu patřil již ve 12. století olomouckému
biskupství. Když se stal v polovině 13. století
olomouckým biskupem Bruno ze Schauenburku
(1247 - 1281), nechal pro ochranu tohoto
území vybudovat pevný hrad Blansek. Známá
je biskupova kolonizační činnost, která se
významně dotkla i osídlení Svitavska německým
obyvatelstvem. Podle německého vzoru zavedl
také v olomouckém biskupství „manský systém“.
Manové či leníci byli drobní šlechtici, kteří
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2018

obdrželi určitá léna a byli vázáni svému lennímu
pánovi, zde tedy biskupovi, slibem věrnosti a
poslušnosti a rovněž případné vojenské pomoci.
Biskup Bruno si brzy získal přízeň mladého
krále Přemysla Otakara II. a stal se jeho rádcem
a diplomatem. V letech 1254 - 1255 a znovu
1267 - 1268 doprovázel krále na křížových
výpravách do Pruska. Osobně se zúčastnil také
bitvy u Kressenbrunnu roku 1260, kde český
král Přemysl Otakar II. a uherský král Béla IV.
bojovali o nadvládu ve Štýrsku. Významnou roli
v této vítězné bitvě pro českého krále sehrál
právě biskup Bruno, který do bitvy osobně vedl
oddíly svých leníků s jejich družinami, což bylo
údajně 7000 mužů. Podle některých tehdejších
letopisců se Bruno choval více jako rytíř, než
jako biskup a prý držel v ruce častěji meč než
bibli. Králi Přemyslu Otakarovi II. znovu pomohl
získat Štýrsko a v letech 1262 - 1269 tam
zastával funkci zemského hejtmana. I zde měl
svoje vojenské oddíly, složené ze svých věrných
manů. Můžeme téměř s jistotou předpokládat, že
se těchto vojenských akcí zúčastňovali i manové
ze svitavské biskupské provincie, včetně toho
našeho (možná Greifa) z Hradce nad Svitavou.
Vraťme se však na hrad Blansek. Podle Brunova
nařízení z roku 1252 se měly pravidelně konat
biskupské synody a první se konal v Kroměříži
v roce 1253. Po návratu z vojenských tažení i
pobytu ve Štýrsku svolal biskup Bruno zřejmě
takové shromáždění právě na hrad Blansek.
Bylo potřeba projednat řadu záležitostí a provést
různá organizační opatření pro zdárný chod
biskupství. Delší nepřítomnost biskupa a členů
jeho družiny biskupství jistě neprospívala. Právě
při tomto jednání v srpnu 1270 na hradě Blansek
byla vydána listina pro Jindřicha z Bolen, kde je
nejstarší zmínka o vsi Hradec nad Svitavou a
zdejším kostele sv. Kateřiny.

svobodně a navždy vlastnit desátý lán podle
zvláštní svobody, kterou my udělujeme na 18 let,
počítáno od vystavení této listiny; k tomu ještě
svobodné právo výčepní a svobodný mlýn, ale
ne více. Pokud jich ale bude v průběhu času
více, pak se z nich budou odvádět úroky nám
a našim následovníkům. Také máš vedle všeho
předtím řečeného volně užívat třetí denár z
celého soudu. Nadto chceme, aby ve vesnici
Bolen byl kostel, ve kterém bude jednou za 14 dní
sloužit mši farář, který bude toho času působit v
Greifendorphu. Avšak lidé, žijící ve výše zmíněné
vsi Bolen, budou společně spravovat jeden lán,
který bude určen pro bolenský kostel a faráře
z Greifendorphu na věčné časy. K osvědčení
tohoto dáváme tobě a tvým dědicům přítomnou
listinu, zplnomocněnou skrze naši pečeť.
Dáno na hradě Blansek Léta Páně 1270 na den
sv. Bartoloměje.
Je to velmi vzácná listina, protože podobných
listin ze 13. století se dochovalo málo. Za pouhé
dva roky si budeme připomínat 750 let první
písemné zmínky o naší obci. Již teď bychom se
měli začít zamýšlet, jak toto významné kulaté
výročí první zmínky o naší obci oslavíme.
Mojmír Fadrný

Listina biskupa Bruna z roku 1270
Bruno z Boží milosti biskup olomoucký Jindřichu
rychtáři z Bolen a jeho dědicům na věčné časy.
Protože je písemná listina nejjistějším vyjádřením
právně daných věcí, tak chceme obsahem této
listiny pro přítomnost a budoucnost ustanovit, že
jsme na tebe a tvé dědice převedli celý náš les
za účelem vysazení vsi, který se nachází mezi
našimi vesnicemi Greifendorph a Hermansdorph
a hranicí urozeného pána Boreše a jeho dědiců
a mezi cestou, která vede do Gewicz, a sice s
těmito oprávněními, že tolik lánů tam stále také
bude, co může být, ty a tví dědicové máte
Hradecký zpravodaj - červenec/srpen 2018
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KULTURA
Ohlédnutí za 10. výročím POHADKOVÉHO lidí, kteří se nejen v naší obci najdou a chtějí
udělat něco víc.
LESA.
Už po desáté se nám podařilo uspořádat Pohádkový
les, nebýt dobrovolníků a podporovatelů ze stálých
řad, nikdy se nám akce takového typu a rozsahu
nepovede, a proto patří dík nejen skvělým sponzorům
a účastníkům, ale hlavně těm, kteří každý rok
nabídnou svou pomocnou ruku.
Děkujeme: paní Pohankové, paní Ištvánkové, paní
Odehnalové, sehranému týmu rodiny Vítků.
Děkujeme všem, kteří, rok co rok, obětavě obléknou
kostýmy, protože bez nich by žádná trasa lesem
nebyla.
Při desátém výročí je také nutné poděkovat všem,
kteří nám pomohli a nebo byli přímo u zrodu
pohádkového lesa, paní Ondráčkové, manželům
Ducháčkovým a spoustě dalších, za ty roky by to byl
celý dlouhý seznam ochotných

Děkujeme sponzorům: Sylan, s.r.o., Heřman Binder,
Fibertex Nonwovenn a.s. Svitavy, Zdeněk Pytel
– Žabka, Agro Svitavy, Marie Pohanková, Jana
Krištofová, Svaz důchodců Hradec nad Svitavou ,
Josef Pisca, Truhlářství Jaroslav Vítek ml., Truhlářství
Jaroslav Vítek st., Tomáš Pavliš, Sbor dobrovolných
hasičů Hradec nad Svitavou, Myslivecké sdružení
Hradec nad Svitavou.
Krátké video z trasy pohádkového lesa, které
pro nás vytvořila Česká televize, najdete
na
youtube.com:
https://www.youtube.com/
watch?v=qDuUxbJMT_o&t=60s
V nadcházejících měsících nás čekají další akce:
druhá polovina září – sportovní odpoledne
listopad - lampionový průvod
prosinec – adventní tvoření
TĚŠÍME SE NA VÁS, HRADEČTÍ Z.S.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pan Václav Šuma
oslavil v srpnu
nádherné jubileum.
Přejeme mu mnoho zdraví.
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