HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

září - říjen 2018

č. 5/2018

vychází dne 14.11.2018

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Hradec nad Svitavou, konaných ve dnech
5.10 – 6.10.2018
Zvolení členové zastupitelstva: Počet hlasů
Volební strana č. 1 - Komunistická strana Čech a
Moravy
1. Dagmar Dvořáčková		
159
2. Hana de Bever			
97
Volební strana č. 2 - PRO OBEC
1. Karel Dobiáš			
2. Jaroslav Vítek			

120
116

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů
Hradečtí
1. Michaela Nečasová		
149
2. Miroslav Kabát			
95
Volební strana č. 4 – Perspektiva
1. Leoš Štefka			
2. Josef Čepička			
3. Milan Veselý			
4. Zbyněk Růžička			

238
191
169
164

Volební strana č. 5 Česká strana sociálně demokratická
1. Kamil Pavliš			
261
2. Radek Dvořák 			
226
3. Vít Vařejka				
191
4. Miloslav Pytel			
190
5. Petr Juda				
126
Náhradníci:
Volební strana č. 1 - Komunistická strana Čech a
Moravy
1. Jiří Ehrenberger		
96
2. Karel Nečas			
89
Volební strana č. 2 - PRO OBEC
1. Robert Pechan			
2. Jiří Hlouš				
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109
108

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů
Hradečtí
1. Petra Doubková			
94
2. Michaela Bednářová		
87
Volební strana č. 4 – Perspektiva
1. Václav Rodina			
2. Jan Kabát				

153
135

Volební strana č. 5 - Česká strana sociálně demokratická
1. Miroslav Buřval			
104
2. Alena Hloušová			
137

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dne 3. listopadu 2018 od 17:00 hod. v jídelně
ZŠ a MŠ Hradec n. Svitavou, za účasti nově
zvolených členů zastupitelstva a veřejnosti,
proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce
Hradec nad Svitavou. Nově zvolení zastupitelé
jsou Ing. Josef Čepička, Karel Dobiáš, Radek
Dvořák, Dagmar Dvořáčková, Jiří Ehrenberger,
Petr Juda, Jan Kabát, Miroslav Kabát, Mgr.
Michaela Nečasová, Kamil Pavliš, Miloslav
Pytel, Zbyněk Růžička, RNDr. Leoš Štefka, Vít
Vařejka, Jaroslav Vítek.
Jednání řídil dosavadní starosta Kamil Pavliš.
Přivítal přítomné a přečetl slib člena zastupitelstva.
Všichni členové složili slib a podpisem do úřední
listiny stvrdili mandát zastupitele obce.
Následovalo první hlasování, a to o veřejném
způsobu hlasování. Dále byl schválen program
jednání a přistoupilo se k volbě starosty. Byl
podán jeden návrh: Kamil Pavliš. Při hlasování
získal Kamil Pavliš 13 hlasů z 15 přítomných.
Zvolený starosta navrhl místostarostou RNDr.
Leoše Štefku, který získal 14 hlasů. Do rady
obce se volili ještě další tři členové. Navrženi
a zvoleni byli Jan Kabát (získal 12 hlasů), Petr
Juda (13 hlasů) a Vít Vařejka (13 hlasů).
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Dalším bodem byla volba předsedy finančního
výboru, při které byl zvolen 13ti hlasy Ing.
Josef Čepička a volba předsedy kontrolního
výboru, při které byl 13ti hlasy zvolen Zbyněk
Růžička. Závěrem starosta všem zúčastněným
poděkoval, popřál do následujícího volebního
období mnoho úspěchů a jednání ustavujícího
zasedání ukončil.

Vítání občánků
V sobotu 1.12.2018 proběhne v Domě s
pečovatelskou službou od 9:00 h. vítání občánků.
Rodiče dětí, kterých se to bude týkat, budou
obeznámeni pozvánkou.

Sběrná nádoba na olej a tuk
Připomínáme, že do sběrné nádoby patří pouze
přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET lahvích.
Do nádoby NEPATŘÍ!!!! (směsný - komunální
odpad, živočišné tuky - sádlo, lůj, motorový olej,
plast (krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové
kartony - europack, baterie, elektromateriál,
textil ani obuv, biologický odpad, zdravotnický
materiál

Stavy vodoměrů
Žádáme občany, aby od 10.12. hlásili stavy
vodoměrů:
- tel. č. 461 548 156
- email: obec@hradecnadsvitavou.cz
- osobně na OÚ nebo lísteček do schránky OÚ
Ve zprávě uvádějte číslo popisné a stav
vodoměru.
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Pokyny při úniku oleje
Pokud zjistíte únik oleje, postupujte takto:
1.Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z
nádoby
2. Zasypejte postižené místo savým materiálem
(písek)
3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní
čísla:
a) Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
b) Obecní úřad - 461 548 156, 461 548 102
c) Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého
rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)
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Oprava Formanky - fotografie

Oprava schodiště a terasy na Formance byla dotována z Programu obnovy venkova Pardubického kraje částkou 100 tis. Kč.

Oprava zadní cesty - fotografie
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Oprava sochy - fotografie
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Vysadili jsme Strom svobody
Jako na mnoha místech České republiky i v
Hradci nad Svitavou jsme důstojně oslavili stoleté
výročí vzniku Československé republiky v roce
1918. V sobotu 27. října 2018 byl na připomenutí
této události v areálu zdejší Základní a mateřské
školy vysazen Strom svobody. S myšlenkou
přišla paní ředitelka Mgr. Eliška Hartmanová se
svým kolektivem a pro výsadbu stromu získala
i vedení obce. Po poradě u pana starosty na
Obecním úřadě byl připraven scénář oslavy
a další organizační věci. Ze školek v Litomyšli
byla dovezena pěkná urostlá lípa velkolistá i s
kořenovým balem a do příprav se zapojila řada
občanů naší obce. Bylo navrženo, aby se při
výsadbě uložilo ke kořenům pouzdro s Pamětním
listem se vzkazem pro budoucí generace.
Protože bylo předpovězeno na sobotu deštivé
počasí, byly zde postaveny dva stany. Byly
obavy, že pro horší počasí přijde na tuto slavnost
méně lidí. Poměrně velká účast však i pořadatele
mile překvapila. Přítomné uvítal pan starosta
Kamil Pavliš a pak se ujala moderování ředitelka
ZŠ a MŠ paní Mgr. Eliška Hartmanová. Ve svém
vystoupení připomněla vznik Československé
republiky 28. října 1918, prvního presidenta T. G.
Masaryka, který se rozhodující měrou zasloužil
o vznik moderního československého státu a
další osobnosti, které také měly významný podíl
na vzniku nové republiky. Děti ze ZŠ si připravily
kulturní vystoupení a zazpívaly několik českých
písní. Poté pan starosta vložil ke kořenům lípy
pouzdro s pamětním listem pro příští generace
a paní ředitelka přečetla vzkazy a přání od dětí
ZŠ naší republice i naší obci do dalších let. I
ty byly uloženy ke kořenům lípy. Pan děkan a
správce ŘK farnosti P. Václav Dolák pohovořil
o našich národních tradicích a s dalšími knězi,
kteří jej doprovázeli, se u lípy společně pomodlili
ve staroslověnštině. Lípu požehnal a přál jí
i naší zemi šťastnou budoucnost. Snad i ten
drobný deštík, který naši slavnost doprovázel,
mohl symbolizovat, že nám prší štěstí. Skupina
dětí ozdobená českou trikolorou symbolizovala
strážce vysazené lípy. Po zahrání české hymny si
mohli přítomní přihodit lopatou hlínu k zasazené
lípě. Na závěr této velmi vydařené slavnosti
se přítomní mohli podepsat na Pamětní list,
který bude přílohou obecní kroniky. U lípy byla
umístěna cedule, která informuje o vysazení
Stromu svobody. Byla to důstojná a zdařilá
oslava stého výročí vzniku Československé
republiky. Komu patří poděkování?
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Na přípravách této slavnosti se podílelo vedení
obce v čele se starostou Kamilem Pavlišem,
někteří zastupitelé a podle svých možností i
řada občanů naší obce. Mnoho práce odvedl
i pedagogický sbor ZŠ a MŠ pod vedením
ředitelky Mgr. Elišky Hartmanové či hradečtí
hasiči. Přítomným se velmi líbilo i vystoupení
našich dětí. A velké poděkování patří i těm,
kteří se postarali o pohoštění na této oslavě.
Vynikající koláče upekly kuchařky ze školní
jídelny a obložené chlebíčky poskytla jako
sponzorský dar výrobna lahůdek firmy Mr. Grico
s.r.o. v Hradci nad Svitavou.
Mojmír Fadrný
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Nová učebna IVT

Oslavujeme 100 let vzniku republiky

O prázdninách v naší škole byla započata
další etapa modernizace školního vybavení. V
uplynulých letech probíhala výuka počítačových
dovedností v učebně, kde pro žáky bylo k
dispozici celkem 12 počítačových stanic. Při
výuce IVT, ale i jiných předmětů, pracovali u
jednotlivých počítačů dvojice, někdy i trojice
žáků. Dnešní doba si vyžaduje velmi dobré
znalosti počítačových znalostí, a proto jsme ve
škole hledali řešení tohoto stavu. Za výrazné
podpory obce jsme zahájili aktivity, které vedly k
přemístění počítačové učebny do větší místnosti,
nákupu dalších počítačů a potřebného vybavení.
Nyní se můžeme pyšnit novou učebnou, která
je vybavena 24 počítači, dataprojektorem a
novým nábytkem. Každý žák bude mít možnost
samostatně pracovat a tím zdokonalovat své ICT
znalosti a dovednosti. Kvalita výuky se výrazně
zvýší.

V tomto roce slaví naše republika význačné
výročí – 100 let od vzniku samostatného státu.
Ve škole této význačné události věnujeme
patřičnou pozornost. Ve třídách a ve školní
družině probíhají projekty, které jsou zaměřeny
na tuto událost. Žáci se seznamují s historií
vztahující se k této události. V rámci těchto
aktivit proběhla zajímavá beseda s žáky osmé
a deváté třídy s historikem obce – p. Fadrným
a s p. J. Prudilem, který je velkým znalcem
světových válek. P. Prudil přinesl ze své sbírky
ukázky zbraní, které byly používány v první
světové válce. Velmi zajímavě vysvětlil žákům
nejen historické souvislosti, ale i jak byly tyto
zbraně používány a vojáky upravovány, aby
byly výkonnější. Mimo jiné se žáci dozvěděli, že
v první etapě ze Svitavska narukovalo do války
1500 mužů. Z Hradce nad Svitavou pak bylo
dohledáno 104 padlých vojáků.

V rámci této akce vznikla i nová učebna prvního
stupně, kde se v tomto školním roce učí prvňáčci.
Všechny třídy prvního stupně jsou nyní na
společném patře.

Mgr. Eliška Hartmanová

V4 (Visegrádská čtyřka)
Naše škola opět vstoupila do projektu
V4(Visegrádská čtyřka), který je tematicky
zaměřen na sport.
A hned na počátku
školního roku jsme zahájili aktivity, které projekt
přináší. Na konci září vycestovali naši žáci na
Slovensko. Společně se zástupci z Maďarska
a Polska jsme byli ubytováni v Košicích, ale
sportovní aktivity probíhaly v pořadatelské škole
ZŠ a MŠ Haniska. Žáci si vyzkoušeli přespolní
běh a sehráli fotbalový turnaj. Naši žáci v obou
disciplínách získali krásná druhá místa. Program
na Slovensku byl velmi pestrý – poznali jsme
historii Košic s profesionálním průvodcem, prožili
jsme horskou túru ve Vysokých Tatrách, zahráli
si bowling, bavili se na diskotéce. A co je velmi
přínosné – žáci si vyzkoušeli znalost anglického
jazyka a našli novou motivaci k učení se této řeči,
navázali nová přátelství. A co mě potěšilo? Naše
děti reprezentovaly naši školu opravdu skvěle.
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My se máme rádi, my jsme kamarádi
Přišlo září a s ním i další školní rok. Kromě
nových dětí jsme přivítali ve třídě Berušek novou
paní učitelku Jolanu Zikovou. Při této příležitosti
gratulujeme paní učitelce Veronice Barákové k
narození krásné holčičky.
Adaptace nových dětí na školku proběhla velmi
dobře. Děti si postupně zvykaly a teď již chodí
do školky většinou radostně. Tu a tam se ještě
najde někdo, kdo si posteskne, ale paní učitelky
vítají děti s úsměvem a s pochopením.

Úspěch u dětí měla i drakiáda, kterou absolvovaly
společně s rodiči. Kromě pouštění draků si navíc
odnesly diplom a něco sladkého na zub.
Z dalších naplánovaných akcí MŠ můžeme
zmínit například dýňobraní s rodiči, divadelní
představení „Bílé přání“, hudební představení
„Rytmus života“, návštěvu kouzelníka a hudební
program „Zpívánky“.
Za kolektiv MŠ
Petra Musilová, DiS.

Se začátkem roku jsme pro děti připravili několik
aktivit. První týden v září předškolní a starší děti
začaly jezdit na plavecký výcvik do svitavského
bazénu. Děti se postupně seznamují s vodou a
hravou formou se učí plavat.
Děti dále navštívily muzeum ve Svitavách, kde
je čekala interaktivní výstava „Báječní hrdinové
dětské ilustrace“. Zde se seznámily s knihami
a ilustracemi Dagmar Urbánkové, Petra Sise,
Renaty Fučíkové a Věry Jandourkové. Prošly se
pod hvězdnou oblohou a labyrintem. Na závěr si
vytvořily svého hrdinu a výtvor si odnesly domů.
Předškolní a starší děti shlédly divadelní
představení ve Svitavách s názvem „O Balynce,
dobrém štěněti, a třídě nízkých kamarádů“,
jehož tematikou bylo třídění odpadu. Děti se
dozvěděly, proč, jak a kam se odpad třídí.
V rámci dopravní výchovy si děti vyzkoušely jaké
to je být řidičem nebo chodcem na dopravním
hřišti ve Svitavách. Projely se na odrážedlech,
tříkolkách a kolech, a prošly se pěšky. Seznámily
se s bezpečnostními pravidly při pohybu na
silnici. Zopakovaly si, jak správně přecházet
silnici a jaké bezpečnostní prvky musí mít
účastník silničního provozu.
Také k nám do školky přijelo divadlo „MaléBo“,
s kterým si starší děti společně zahrály pohádku
„Boudo, budko“ a pohádku „O veliké řepě“.
Nejmenší děti si zahrály na rytmické nástroje a
zazpívaly si jednoduché dětské písničky.
Dále se děti zúčastnily představení s Ara
papoušky, kde mohly vidět jakým kouskům se tito
ptáci jsou schopni naučit a do jaké míry se dají
ochočit. Celé vystoupení se dětem velice líbilo,
nejvíce však ocenily, když papoušek houkal jako
sova.
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HASIČI
Dovolte mi malé ohlédnutí za letošním, velice
úspěšným rokem pro mladé hasiče.
Jako každoročně jsme začínali na Hlineckých
piškvorkách, kde jsme obsadili druhé a páté
místo. Od května nám začala Svitavská liga, zde
jsme byli dvakrát první a třikrát druzí. Takovou
třešničkou na dortu byla v květnu dvoudenní hra
Plamen, která se skládá ze 4 soutěží (štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x60, Závod požárnické
všestrannosti a požární útok), kde jsme byli první.
Tím jsme se pro soupeře zapsali jako družstvo,
se kterým se musí počítat. Zde nás vlastně
ještě ani nenapadlo snít o tom, že o 4 měsíce
později budeme v rukou držet pohár pro vítěze
Svitavské ligy. Rozhodně to nebylo jednoznačné
vítězství, ale byl to boj do poslední chvíle, kde
při nás stálo štěstí. Vítězstvím v požárním útoku
s nejlepším časem bylo rozhodnuto o našem
celkovém prvenství.

Nejen, že veškerý svůj volný čas dává do
tréninků a soutěží, ale také do toho všeho dává
i své velké srdce. Je nám čest veliteli, stát po
tvém boku a prožívat všechny pocity spojené s
hasičským sportem.
Petra Jasanská

O 14 dnů později jsme se zúčastnili Superpoháru
ve Vysokém Mýtě, kde se mezi sebou utkávají
vítězové lig Pardubického kraje. Tam jsme
tentokrát vybojovali bramborovou medaili.
Mimo ligových závodů jsme navštívili i okrskovou
soutěž a pohárovky, tam jsme vždy obsadili
první a druhé místo. Posledním závodem tohoto
kalendářního roku, který se už započítává do
nové sezony, bylo ZPV v Janově, kde mladší žáci
vybojovali 2. místo a starší byli při své premiéře
na pěkném 20. místě.
Nesmíme také zapomenout ani na naše druhé
družstvo, které se skoro pokaždé umístilo do 10.
místa a na posledních závodech se jim dokonce
podařilo vybojovat 3. místo. Na to, že pro
skoro většinu z nich to byla úplně první sezóna
v hasičském sportu, tak před nimi musíme
smeknout.
Díky vstřícnosti paní ředitelky Elišky Hartmanové
se nyní začneme připravovat v tělocvičně na
novou sezónu. Velké díky patří obci v čele s
panem starostou Kamilem Pavlišem, rodičům
a sponzorům truhlářství Karel Trtílek, Elektro
Vratislav Dvořák, Ekotrading Petr Skála a P-D
Refractories za jejich podporu.
Na závěr mi dovolte pár slov pro člověka, který
stojí v čele hasičů naší obce, Mílovi Pytlovi.
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OKÉNKO DO HRADECKÉ HISTORIE
Naše osmičková výročí
V letošním roce si připomínáme významná
výročí, která se týkají vzniku Československé
republiky v říjnu 1918 a také výročí Mnichovské
dohody v září 1938, kdy bylo čtyřmi evropskými
velmocemi rozhodnuto o vydání pohraničních
území s německým obyvatelstvem Německu.
Řadu informací o těchto historických výročích se
dozvídáme téměř po celý rok z různých medií.
Nás by však mohlo zajímat, jak se tyto události
promítly do dění na Svitavsku či přímo v Hradci
nad Svitavou.
Vyhlášení vzniku Československé republiky 28.
října 1918 v Praze zaskočilo většinu německého
obyvatelstva v Čechách a na Moravě a setkalo
se u zdejších Němců s odmítnutím. Ti se
nechtěli stát občany Československé republiky
a žádali právo na sebeurčení. Chtěli vytvořit
provincie, které by patřily k Rakousku či
Německu. Německé obyvatelstvo na Hřebečsku
podporovalo vznik státu Deutsch – Östereich a
chtělo být jeho součástí. Ve Svitavách vznikla
již 27. října 1918 Německá národní rada a ta
chtěla Svitavsko přičlenit k tomuto novému
státnímu útvaru. Nakonec převládla orientace
na Opavu, kde byla 30. října vyhlášena provincie
„Sudetenland“. Tyto politické cíle ale brzy
narazily na ekonomickou realitu a především
němečtí podnikatelé si uvědomili, že budou
muset spolupracovat s nově vzniklou republikou.
Telegram, který informoval o vyhlášení
Československé republiky, dorazil 28. října 1918
do Svitav, ale byl zdejšími úřady ignorován.
3. listopadu vznikla ve Svitavách vojenská
rada, která ihned vytvořila vojenskou jednotku
Volkswehr o 127 mužích. Do této napjaté situace,
kde se projevovala jak snaha o spolupráci, tak i
protičeská nenávist, vstoupila 10. prosince 1918
do Svitav československá vojenská jednotka.
Bylo to 500 mužů pod vedením npor. Pešty z
98. vysokomýtského pěšího pluku. Jednotka
přijela na nádraží obrněným vlakem a postupně
obsadila celé město. Teprve 13. prosince byl
obsazen Hradec nad Svitavou, 17. prosince
Březová nad Svitavou, 22. prosince Banín a až
23. prosince byla obsazena Radiměř. Obsazení
obcí se setkávalo s protesty obyvatelstva a k
velké demonstraci německého obyvatelstva za
sebeurčení došlo ve Svitavách
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9. března 1919. Při sčítání obyvatelstva v roce
1921 žilo v Grándorfu 54 Čechů, což tvořilo jen
2,3 % všech obyvatel. Někteří z těchto Čechů žili
ve smíšených manželstvích a několik českých
rodin přišlo do Grándorfu až po roce 1918.
Němečtí představitelé po roce 1920 dospěli k
poznání, že je nutná ekonomická spolupráce
s československými orgány a došlo k určitému
uklidnění. Národnostnímu smíření podle
německých hřebečských autorů bránila tehdejší
česko – slovenská politika a dvacátá léta
jsou vnímána jako období „počešťování“. V
obecních volbách v roce 1919 a ve 20. letech
nenacházely německé nacionalistické strany
mezi obyvateli Hřebečska velkou odezvu. V
roce 1926 se grándorfští Češi odhodlali založit
spolek Národní jednota, který měl tehdy 30
členů. Do čela tohoto vlasteneckého spolku
byl zvolen ing. Bedřich Vaněk. Jedním z cílů
Národní jednoty bylo založení české menšinové
školy. Grándorfští Němci odmítali vznik české
menšinové školy a stále častěji docházelo k
napětí mezi zdejšími Němci a Čechy. Přesto
česká menšina uspořádala úspěšnou oslavu 10.
výročí vzniku republiky v roce 1928. Prezident
Tomáš G. Masaryk navštívil 9. července 1927
Svitavy. Tato návštěva je v tehdejším tisku
popisována jako velmi vydařená. V Grándorfu
proběhla v roce 1930 také oslava 80. narozenin
presidenta Masaryka, kterou organizovala česká
menšina. Národní jednota v Grándorfu vysadila
při této příležitosti památeční lípu u nádraží.
Před českou menšinovou školou byla vysazena
Masarykova lípa. 14. června 1930 projížděl
prezident Masaryk vlakem přes Grándorf při
své cestě do Židlochovic. Kvůli opravě viaduktu
jel prezidentský vlak zdejším nádražím velmi
pomalu. Zde jej vítali Češi i mnoho Němců. Pan
president v bílých šatech se vyklonil z okna vlaku
a přítomným mával.
Světová hospodářská krize, která vypukla v roce
1929, nepříznivě ovlivnila i česko – německé
vztahy. Vysoká nezaměstnanost v pohraničí,
kde převládal textilní a lehký průmysl dopadla
i na Svitavsko. Zdejší Němci negativně vnímali
i malou pomoc státu, který se nedostatečně
vypořádával s řešením národnostní a sociální
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otázky. V době hospodářské krize se začínalo
prosazovat Henleinovo nacionalistické hnutí.
Byla zde však i nezanedbatelná skupina
Henleinových odpůrců především z řad sociální
demokracie a komunistů.
Na krizi česko – německých vztahů koncem 30. let
se však podílelo více faktorů. Byla to především
stále agresivnější politika sílícího Německa, která
podporovala německé separatistické snahy v
ČSR. Vedle těžkého dopadu hospodářské krize
na průmysl v pohraničí to byly bohužel také chyby
československé vlády v národnostní politice
ČSR. Německé obyvatelstvo se neztotožnilo se
vznikem Československé republiky v roce 1918
a tento stát považovalo za dočasné politické
uspořádání. Do voleb v září 1931 kandidovalo
v Grándorfu 6 politických subjektů včetně české
menšiny. Volby vyhráli Křesťanští sociálové a
na druhém místě skončili Sociální demokraté.
Překvapením ve volbách byla Německá
nacionálně
socialistická
strana
dělnická
(DNSAP). Češi ji v Grándorfu i ve Svitavách
nazývali Strana německých národních socialistů
a dělníků. Ta se netajila svou podvratnou
činností proti republice a její program nevěstil
nic dobrého. V čele této strany v Grándorfu
stál Franz Werner, ovšem hlavou a hlavním
organizátorem byl zdejší ředitel obecné školy
Erwin Kleiser. Jak je zaznamenáno v grándorfské
české školní kronice, již tehdy „členové DNSAP
chodili v uniformách hákenkrajclerských a
propagovali zásady Hitlera“. Scházeli se v
hostinci Weiberkränke, tedy na dnešní Zavadilce.
Ve 2. polovině třicátých let získala mezi zdejšími
Němci velký vliv Sudetoněmecká strana (SdP),
vedená Konradem Henleinem. Ta ovládla nejen
menší německé spolky, ale také postupně
získala vliv ve vedení Křesťanskosociální strany
a mezi německými sedláky, kteří byli doposud
stoupenci agrární strany. 1. máj v roce 1938 byl
ve Svitavách již plně v režii henleinovců.
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Podle různých odhadů se těchto oslav zúčastnilo
15 – 20 000 osob. V obecních volbách, které
proběhly na přelomu května a června 1938,
získala Sudetoněmecká strana ve Svitavách
79,78 % hlasů a podobných výsledků bylo
dosaženo i v okolních obcích. Neobstojí tvrzení
sudetských Němců, že s Henleinem a jeho
rozbíječskou protičeskoslovenskou politikou
neměli nic společného. Německé obyvatelstvo
masově uvítalo Mnichovskou dohodu v září
1938 a připojení pohraničních oblastí Čech a
Moravy k Německu. Grándorfští Němci aktivně
podporovali Henleinovo nacionalistické hnutí a
velmi aktivní byla především grándorfská mládež
O připojení Hřebečska k Německu bylo
rozhodnuto až 5. října 1938 v Berlíně. Německá
vojska vstoupila do Svitav 10. října 1938, kde
byla s velkým nadšením vítána. Čeští státní
zaměstnanci (pošta, státní dráhy) byli ze svých
pracovních míst ještě před obsazením Svitavska
vyhnáni a na jejich místa nastoupili zdejší Němci.
Před příchodem německého vojska se čeští
železničáři s rodinami i další Češi shromáždili
na grándorfském nádraží a pod ochranou české
policie čekali na český obrněný vlak, který je
odvezl do Skalice nad Svitavou. Ve vnitrozemí
se ocitli tisíce uprchlíků z pohraničí a jejich
začleňování do běžného života státní orgány jen
s obtížemi zvládaly. Připomínejme si slavnostní
a radostné okamžiky vzniku Československé
republiky v roce 1918, ale i pochmurný rok 1938.
Mojmír Fadrný
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KULTURA

Vánoční koncert
pěveckého sdružení DALIBOR
pod vedením sbormistryně PaeDr. Miroslavy Ducháčkové
21. 12. 2018 v kostele sv. Kateřiny od 18:30 hod.
Koncertu bude předcházet vystoupení dětí ze ZŠ Hradec nad Svitavou
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SPORT
Zveme Vás na

SILVESTROVSKÝ
FOTBÁLEK
Místní hřiště 31. 12. 2018 v 10:00 hodin
občerstvení
dobrá nálada
a komické situace tradičně zajištěno

Vydává Obec Hradec nad Svitavou, 569 01 Hradec nad Svitavou 230
tel.: 461 548 156, e-mail: obec@hradecnadsvitavou.cz, www.hradecnadsvitavou.cz
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 14325. Náklad 600 výtisků. Domácnostem bezplatně. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
Příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce
Za redakční radu: Veronika Vařejková
POZOR ZMĚNA! Příspěvky zasílejte do 20. dne každého sudého měsíce na e-mail: veronikavykydalova@seznam.cz
Tisk: Svitavská tiskárna s.r.o.

str. 10

Hradecký zpravodaj - září/říjen 2018

