HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

leden - únor 2019

č. 1/2019

vychází dne 8.3.2019

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Transfer obojživelníků

Tříkrálová sbírka

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 16.3. do
11. 5. 2019 proběhne v dolní části obce Hradec
nad Svitavou (v okolí „Hradeckých rybníčků “ –
katastry 5209; 5212; 5229) akce „Záchranný
transfer obojživelníků“ pořádaná ZO Českého
svazu ochránců přírody.

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych
poděkovala Vám a občanům Vaší obce za
spolupráci při letošním dvacátém ročníku
Tříkrálové sbírky, která se konala 1. - 14. ledna
2019. Současně Vás také prosím o zveřejnění
tohoto děkovného dopisu občanům Vaší obce.

V minulých letech probíhal transfer bez
jakýchkoliv problémů s ohledem jak k vozovce,
tak k okolním obecním a lesním pozemkům.
Přenesli jsme řadu jedinců i druhů, z nichž
většina patří mezi zákonem chráněné a v
přírodě ohrožené (čolek obecný, čolek velký,
blatnice skvrnitá, ropucha obecná, kuňka
obecná, skokan zelený, skokan krátkonohý).
Potvrdila se tak smysluplnost naší aktivity, která
se navíc setkala s ohlasem nejen u regionálních
médií, ale i u místních obyvatel, kteří se na celé
akci aktivně podílejí. Zároveň se potvrdilo naše
přesvědčení, že oba rybníčky patří k regionálně
významným biotopům, ve kterých probíhá
rozmnožování ohrožených druhů obojživelníků.

Celkový výtěžek činí 533 505 Kč, což je o
46 383 Kč více než v předchozím roce. V Hradci
nad Svitavou se letos vykoledovalo 38 132 Kč.

Nepředpokládáme proto ani letos, že by mělo
dojít k nějakým komplikacím, které by měly
zasáhnout do provozu na této části komunikace,
práce s lesními porosty nebo obecním
majetkem. Do vlastního tělesa komunikace
se žádným způsobem zasahovat nebude.
Nepředpokládáme ani to, že by fólie měly bránit
případné údržbě vozovky. V případě nutnosti
zasáhnout do míst (např. z důvodu lesních
těžeb a podobně), prosíme o tuto informaci.

Výsledky Tříkrálové sbírky mají stále vzrůstající
tendenci, letos celkový výtěžek dokonce poprvé
překonal hranici půl milionu korun. Jsme za
to velmi vděční a utvrzuje nás to v naší víře v
lidskou solidaritu a vzájemnou pomoc.

Kontaktní osobou pro tuto akci je Jakub Vrána
(telefon : 739 697 659)
Děkujeme za podporu a případné předávání
informací, které nám usnadní naši činnost.
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Finanční prostředky získané sbírkou byly
bezprostředně po sečtení odeslány na účet
Charity Česká republika. Dále budou dle přesně
stanovených pravidel rozděleny a použity na
financování konkrétních projektů z oblasti
sociálních služeb a humanitární pomoci. Z
celkové částky bude mít Charita Svitavy k
dispozici 65%. Tuto část by Charita Svitavy ráda
použila na zakoupení nového automobilu, který
bude sloužit klientům našich sociálních služeb –
seniorům a lidem s mentálním postižením.

Fotografie z koledování, přehledy výtěžků
dle jednotlivých vedoucích skupin, obcí i let,
apod. naleznete na našich internetových
stránkách https://www.svitavy.charita.cz/.
Ještě jednou děkujeme Vám a občanům Vaší
obce za spolupráci a přejeme Vám hodně zdraví
a radosti v novém roce.
Miriam Holubcová, DiS.
koordinátorka TKS
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Kůrovec lýkožrout ničí smrky v obci

Vodné a stočné

V Česku v posledních čtyřech letech stále
narůstá rozsah výskytu kůrovců na smrku. Již
v roce 2017 byla situace označena za kalamitu,
která se během roku 2018 dále vyhrotila. Kůrovec
- lýkožrout smrkový se nevyhl ani naší oblasti
a obci. V areálu základní školy jsou některé
stromy také napadeny, proto jsme přistoupili k
likvidaci všech smrků kromě vánočního stromu
a budeme doufat, že kalamitu přežije.

Vodné
Cena vodného obce Hradec nad Svitavou pro
rok 2019 je 33,35 Kč/m³ s DPH. Z důvodu
navýšení cen elektrické energie se vodné
navyšuje o 0,25 Kč.

ilustrační foto

Poplatky za odpady
Místní
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
pro rok 2019 činí 630,- 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

Stočné
Cena stočného pro rok 2019 je 37,39 Kč/m³
bez DPH, tedy 43,- Kč/m³ s DPH. Cenotvorba
se stanovuje dle podmínek Státního fondu
životního prostředí, tzv. Finanční analýzy.
Dalším závazkem vůči poskytovateli dotace,
který vyplývá z Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
je vytváření předepsané výše čistých příjmů,
určených na obnovu kanalizace – Finanční
udržitelnost projektu. V kalkulaci pro stočné je
dále nutné zohlednit všechny náklady na provoz
kanalizace.

Odměna za třídění odpadu
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů
z obalů, které naše obec vytřídila v období
01.10. - 31.12.2018 a předala k využití. V
následujícím přehledu také uvádíme výši
odměny, kterou naše obec získala od společnosti
EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 26 749,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru
8 465,00 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za
minimální dostupnost sběrné sítě)

Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního
a 200 Kč za každého dalšího a je splatný do
konce května.

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Úhrada stejná jako u poplatku za odpady!

Papír		
Plast 		
Sklo 		
Celkem
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(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za
zajištění využití odpadů z obalů)

2,379 t
2,478 t
4,336 t
9,193 t

2 585,50 Kč
11 149,02 Kč
4 550,20 Kč
18 284,71 Kč
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Kontejnery s oděvy - přehled příjmů použitých oděvů v Hradci nad Svitavou za rok
2018 od organizace TextilEco a.s

Prodej pozemků obce
Na zastupitelstvu obce pravidelně projednáváme žádosti na prodej pozemků ve vlastnictví obce.
Pro provedené digitalizaci je zřejmá hranice vlastnictví pozemků. Z důvodu řádné péče o majetek
obce, v případech kdy tyto pozemky užívá někdo jiný, je třeba stav napravit a uvést jejich užívání do
souladu se zákonem. Na tyto pozemky je třeba uzavřít nájemní smlouvy, nebo je prodat. Současná
praxe je taková, že pokud občan obce dlouhodobě pozemek užívá (často je i zaplocen) a nebrání
tomu jiný zájem obce (např. vedení sítí, přístup na další pozemky) zastupitelstvo s prodejem
souhlasí. Když je pozemek v územním plánu veden jako stavební, je cena 50,- Kč/m², v ostatních
případech 16,- Kč/m2. Tyto ceny však dnes již neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým a
budou výhledově navýšeny.
Informujeme vás o této skutečnosti a vyzýváme vás k podání žádostí na obec o vyřešení tohoto
stavu a nápravu v souladu se zákonem. Žádosti doručené do 30.6. letošního roku budou vyřizovány
za současné ceny průběžně.
RNDr. Leoš Štefka, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ Povodí Moravy
Povodí Moravy žádá majitele nemovitostí,
kteří mají funkční výpustě do koryta řeky
Svitavy, aby je viditelně označili např.
sprejem. Pokud dojde k narušení či zničení
výpustě, Povodí za tuto škodu nezodpovídá.
Označené výpustě se pokusí při prováděných
pracech neporušit. Děkujeme za pochopení.
ilustrační foto
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Rozpis LSPP - stomatologie březen 2019 - leden 2020
TERMÍN

Poskytovatel Titul

23.-24.3.2019 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr.
30.-31.3.2019			MUDr.
30.-31.3.2019			
MUDr.
13.-14.4.2019			
MUDr.
19.04.2019			
MUDr.
20.-21.4.2019			
MUDr.
22.04.2019			MUDr.
27.-28.4.2019			
MDDr.
01.05.2019			
MUDr.
4.-5.5.2019			
MUDr.
08.05.2018			
MUDr.
11.-12.5.2019			
MUDr.
18.-19.5.2019			
MUDr.
25.-26.5.2019			
MUDr.
1.-2.6.2019
S-DENTES s.r.o. MUDr.
8.-9.6.2019			MUDr.
15.-16.6.2019
SVIDENT s.r.o. MDDr.
22.-23.6.2019			
MUDr.
29.-30.6.2019			
MUDr.
05.07.2019
LK-MEDICAL s.r.o. MUDr.
6.-7.7.2019			MUDr.
13.-14.7.2019 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr.
20.-21.7.2019			MUDr.
27.-28.7.2019			
MDDr.
3.-4.8.2019			
MUDr.
10.-11.8.2019			
MUDr.
17.-18.8.2019			
MUDr.
24.-25.8.2019			MUDr.
31.8.-1.9.2019			
MDDr.
7.-8.9.2019
SYDENT s.r.o. MUDr.
14.-15.9.2019			
MUDr.
21.-22.9.2019			
MUDr.
28.-29.9.2019			
MUDr.
5.-6.10.2019
SVIDENT s.r.o. MDDr.
12.-13.10.2019 S-DENTES s.r.o. MUDr.
19.-20.10.2019			MUDr.
26.-27.10.2019			
MUDr.
28.10.2019			
MUDr.
2.-3.11.2019			
MUDr.
9.-10.11.2019
LK-MEDICAL s.r.o. MUDr.
16.-17.11.2019			MUDr.
23.-24.11.2019 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr.
30.11.-1.12.209			MUDr.
7.-8.12.2019			
MUDr.
14.-15.12.2019			
MUDr.
21.-22.12.2019			
MUDr.
23.12.2019			
MUDr.
24.12.2019			MUDr.
25.12.2019			
MDDr.
26.12.2019			
MUDr.
27.12.2019			
MUDr.
28.-29.12.2019			
MUDr.
30.12.2019			
MUDr.
31.12.2019
SVIDENT s.r.o. MDDr.
01.01.2020			
MUDr.
4.-5.1.2020			
MUDr.

Příjmení,jméno Oblast

Horák Pavel

Svitavy-M. Třebová
Hřebabetzká Alena Svitavy-M. Třebová
Illová Jana
Svitavy-M. Třebová
Jagoš Tomáš
Svitavy-M. Třebová
Jagošová Alena Svitavy-M. Třebová
Kincová Milena Svitavy-M. Třebová
Komárková Barbora Svitavy-M. Třebová
Sládek Petr
Svitavy-M. Třebová
Illová Jana
Svitavy-M. Třebová
Kučera Josef
Svitavy-M. Třebová
Letfusová Marie Svitavy-M. Třebová
Librová Anežka Svitavy-M. Třebová
Morávková Táňa Svitavy-M. Třebová
Škorpík Jan
Svitavy-M. Třebová
Slouka Lubomír Svitavy-M. Třebová
Školařová Ludmila
Svitavy-M. Třebová
Pospíšil Jiří
Svitavy-M. Třebová
Štefková Zdeňka Svitavy-M. Třebová
Bisová Iva
Svitavy-M. Třebová
Doležal Petr
Svitavy-M. Třebová
Fremuthová Marta Svitavy-M. Třebová
Horák Pavel
Svitavy-M. Třebová
Hřebabetzká Alena Svitavy-M. Třebová
Sládek Petr
Svitavy-M. Třebová
Jagoš Tomáš
Svitavy-M. Třebová
Jagošová Alena Svitavy-M. Třebová
Kincová Milena Svitavy-M. Třebová
Komárková Barbora Svitavy-M. Třebová
Sládek Petr
Svitavy-M. Třebová
Koukola Michal Svitavy-M. Třebová
Letfusová Marie Svitavy-M. Třebová
Librová Anežka Svitavy-M. Třebová
Morávková Táňa Svitavy-M. Třebová
Pospíšil Jiří
Svitavy-M. Třebová
Slouka Lubomír Svitavy-M. Třebová
Školařová Ludmila Svitavy-M. Třebová
Štefková Zdeňka Svitavy-M. Třebová
Škorpík Jan
Svitavy-M. Třebová
Bisová Iva
Svitavy-M. Třebová
Doležal Petr
Svitavy-M. Třebová
Fremuthová Marta Svitavy-M. Třebová
Horák Pavel
Svitavy-M. Třebová
Hřebabetzká Alena Svitavy-M. Třebová
Illová Jana
Svitavy-M. Třebová
Jagoš Tomáš
Svitavy-M. Třebová
Jagošová Alena Svitavy-M. Třebová
Kincová Milena Svitavy-M. Třebová
Komárková Barbora Svitavy-M. Třebová
Sládek Petr
Svitavy-M. Třebová
Kučera Josef
Svitavy-M. Třebová
Letfusová Marie Svitavy-M. Třebová
Librová Anežka Svitavy-M. Třebová
Morávková Táňa Svitavy-M. Třebová
Pospíšil Jiří
Svitavy-M. Třebová
Štefková Zdeňka Svitavy-M. Třebová
Bisová Iva
Svitavy-M. Třebová

Adresa ZZ

Svitavy, Pavlovova 24		
Staré Město 134		
Brněnec 90			
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
M. Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Purkyňova 249/16
Brněnec 90			
Svitavy, Hraniční 9		
Jevíčko, Palackého 20		
M. Třebová, Komenského 22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Soudní 1391/3
Svitavy, Dimitrovova 799/4
M. Třebová, Piaristická 6b
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Opatov 317			
M. Třebová,Svitavská 325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5		
Svitavy, Pavlovova 24		
Staré Město 134		
Svitavy, Purkyňova 249/16
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
Mor. Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Purkyňova 249/16
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Jevíčko, Palackého 20		
M. Třebová, Komenského 22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Mor. Třebová, Piaristická 6b
Opatov 317			
Svitavy, Soudní 1391/3
M, Třebová,Svitavská 325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5		
Svitavy, Pavlovova 24		
Staré Město 134		
Brněnec 90			
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
Mor. Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Purkyňova 249/16
Svitavy, Hraniční 9		
Jevíčko, Palackého 20		
M. Třebová, Komenského 22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Opatov 317			
Mor.Třebová,Svitavská 325/36

Tel.

777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
723 715 558
461 548 230
734 113 860
731 201 180
461 523 140
775 216 543
774 326 241
461 312 484
776 117 026
461 531 144
606 452 936
461 316 172
731 108 167
461 593 907
461 352 210
461 532 253
461 329 181
777 511 011
461 312 501
731 201 180
723 715 558
723 715 558
461 548 230
734 113 860
731 201 180
461 532 970
774 326 241
461 312 484
776 117 026
731 108 167
606 452 936
461 316 172
461 593 907
461 531 144
461 352 210
461 532 253
461 329 181
777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
723 715 558
461 548 230
734 113 860
731 201 180
775 216 543
774 326 241
461 312 484
776 117 026
731 108 167
461 593 907
461 352 210

Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, Říjen 2018
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Přednáška Dr. Lidmily Pekařové v naší škole
pro rodiče a veřejnost obce Hradec nad
Svitavou.

Dne 10. 4. 2019 od 16:00 – 19:00 hod. proběhne
v naší škole přednáška Dr. Lidmily Pekařové.
Paní doktorku mnohým nemusíme představovat,
protože je to lektorka velmi vyhledávaná a
žádaná. Působí 33 let v klinické psychologii a v
přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou
veřejnost a řídící pracovníky firem a školství.
O její popularitě svědčí i to, že její přednášky
jsou plně obsazeny a škola ji má zamluvenou
již od roku 2017. Téma, které jsme pro naši
školu vybrali, Základní problémy při výchově
a vzdělávání ve věku 6 – 15 let – jak vychovat
slušného člověka v letech 6 – 15, není určena
jen rodičům dětí tohoto věku. Nepochybuji, že
přednáška bude velmi zajímavá a obohacující i
pro rodiče menších dětí.
O akci budeme veřejnost ještě jedenkrát
informovat prostřednictvím webových stránek
a plakátky ve škole, budeme zjišťovat zájem o
účast. Toto upozornění je reakcí na to, že mě již
nyní oslovují zájemci např. ze Svitav, kapacita je
omezena. Rodiče z Hradce nad Svitavou budou
mít přednost.
Anotaci přednášky a další informace najdete
na webových stránkách Dr. L. Pekařové: www.
drpek.cz.
Mgr. Eliška Hartmanová

Environmentální výchova na škole
Během letošního školního roku se nám podařilo
zahájit práci ekotýmu. Je to skupina žáků,
která je složena ze dvou zástupců z každé
třídy. Jsou to pak sami žáci, kteří se podílejí
na spolurozhodování o tématech ekologie a
projektu Skutečně zdravá škola. A jsou to oni,
kteří společně se svými učiteli a spolužáky
vnášejí myšlenky těchto projektů přímo do
výuky. A tak máme za sebou osvětu v oblasti
Hradecký zpravodaj - leden/únor 2019

odpadů a nyní se v jednotlivých třídách zabýváme
sestavením jídelníčků, které by jednak plnily
přání žáků, ale které jsou sestavovány na
základě pravidel zdravé výživy. Spolupracujeme
s paními kuchařkami a ty nám ochotně prozradily
pravidla, jimiž se musí při sestavování jídelníčku
řídit. Sledujeme množství zbytků v jídelně v
závislosti na různých přílohách a plánujeme
zřízení bylinkové zahrádky. V rámci vaření žáci
vypracovali velice zajímavé práce, díky nimž
se na nástěnce školy mohou jejich spolužáci
jednoduše dozvědět o množství cukru v různých
potravinách.
Ing. Marcela Rusková

Řešení bezbariérovosti v naší škole
Naše škola má zkušenosti se vzděláváním
žáků s tělesným postižením. Takto postiženým
žákům jsme připraveni poskytnout co nejlepší
péči a možnost rovnocenného vyučování jako
ostatním žákům. Do školy je bezbariérový
přístup, ale pohyb po celé škole, především do
vyšších pater, byl omezený. Proto jsme hledali
řešení, které by napomohlo situaci řešit.
Díky Nadaci ČEZ jsme získali 115 000 Kč na
nákup pásového schodolezu, který je velmi
dobrým řešením pro překonávání všech druhů
schodišť. K tomuto zdravotnickému zařízení
můžeme připevnit invalidní vozík a přemístit
hendikepovaného žáka do všech částí školy,
především do odborných učeben, které se
nacházejí ve druhém patře.
Nedávno vznikla ve druhém patře naší školy
nová učebna výpočetní techniky. V souvislosti
s tím jsme poprvé slavnostně uvedli do provozu
schodolez, který má za úkol přepravovat žáky
s omezenou pohyblivostí na místo výuky. Před
použitím schodolezu byly paní asistentky a
učitelky odborně proškoleny, jak zařízení ovládat.
Velká přidaná hodnota spočívá v poměrně nízké
hmotnosti a složitelnosti schodolezu, takže jej
můžeme využívat i mimo školu a brát ho s sebou
na školní výlety nebo exkurze.
V současné době již používáme schodolez
pravidelně a je pro všechny velkým přínosem.
Díky nadačnímu příspěvku je škola nyní ještě
lépe připravena k přijímání dalších žáků s
problémy pohybového aparátu.
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Jazykový projekt eTwinning ve škole
pokračuje
V současné době je škola zapojena do dvou
projektů v rámci eTwinningu.

jim velmi chutnalo. Musíme konstatovat, že děti
ze ZŠ Vendolí byly moc šikovné a činnosti se jim
líbily. Už se těšíme na další setkání, které bude
sportovně zaměřené.
Mgr. Eliška Hartmanová

Pátá třída je součástí ekologického projektu
„Let´s go ‚upstream‘!“, který zkoumá, jak v
jednotlivých školách probíhají různé ekologické
aktivity jako např. třídění odpadu nebo šetření
energiemi. Do tohoto projektu jsou kromě
naší školy zapojené také školy z Řecka, Itálie
a Polska. Cílem projektu je sdílení nápadů a
návrhů na zlepšení životního prostředí.
Sedmá třída je zapojena do projektu
„Cookbook“, ve kterém žáci z naší školy a ze
škol v Polsku a Španělsku připravují (ne)tradiční
jídla pro Halloween, Vánoce, Velikonoce a na
narozeninové oslavy. Na konci projektu by
zúčastněné školy měly vytvořit společnou online
kuchařku.
Mgr. Marcela Bartošová

Spolupráce se Základní školou Vendolí
Naše škola navázala spolupráci se Základní
školou Vendolí. Dne 13. 2. 2019 proběhla první
návštěva 55 žáků a pedagogů z partnerské
školy. Ve škole jsme připravili pro děti čtyři
aktivity – ekodílničku, tvořivou dílničku, hudební
AZ kvíz, sportovní soutěžení v tělocvičně. Děti
byly rozděleny do skupin a ve všech činnostech
se postupně vystřídaly. Pro žáky pátých tříd
pak bylo připraveno společné setkání ve třídě
pod názvem „Páťáci“ spolu aneb „páťáci“ s
„páťákama“. Od příštího školního roku nastoupí
do šesté třídy pět žáků z Vendolí a tato aktivita
směřovala k tomu, aby se žáci poprvé setkali a
navzájem seznámili. Před odjezdem děti dostaly
malé občerstvení ve školní jídelně, které
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den bobovaly, hrály si se sněhem, stavěly
sněhuláky...
Jako další zimní sport, jsme zařadili bruslení,
které se nám osvědčilo již v loňském roce. I letos
jsme jezdili do Svitav. Jelikož ledová plocha je v
rekonstrukci, tak náhradní variantou je Kluziště
Glice v areálu Svitavského stadionu se speciální
plochou, proto kvalitně nabroušené brusle byly
podmínkou.Příroda nám připravila velmi silné
mrazy, proto jsme se bruslení nemohli věnovat
pravidelně a naplno, ale i tak jsme si ho užili.

Zimní čas v MŠ
Zima je v plném proudu a my s dětmi si můžeme
užívat sněhu plnými doušky. Od 14.ledna jsme
se s dětmi z MŠ a ZŠ zúčastnili již pravidelného
lyžařského výcviku v Čenkovicích, pod záštitou
paní Lucie Józové. Škola nabízí privátní i
skupinovou výuku nejen pro malé děti, ale také
pro teenagery a dospělé. Výuka je připravena
pro začátečníky i pokročilé. Výuka probíhala v
KIDS PARKU u velkého parkoviště vždy od 9
do 14:30 hodin s přestávkou na oběd.
Děti se v průběhu týdenního výcviku seznámily s
technikou lyžování, některé z nich poprvé v životě.
Nedílnou součástí dne se pro ně stala rozcvička
a pro zahřátí instruktoři zařadili i pohybové hry.
Děti si rovněž utužily sebeobslužné dovednosti –
seznámily se s vhodným sportovním oblečením,
řešily drobné i větší problémy vyplývající z
nazouvání lyžařských bot a lyží. Seznámily se se
zákonitostmi zimní přírody a vlastnostmi sněhu.
V Čenkovicích byly velice dobré podmínky pro
lyžování, děti byly ze sněhu nadšené a z výukou
pod vedením skvělých instruktorů spokojené.
Poslední den patřil karnevalu na lyžích. Děti si
s pomocí rodičů připravily masky, které byly
velice pestré. Rodičům děti předvedly, jak se za
celý týden naučily lyžovat a to jízdou na velké
sjezdovce “hadem” ve svých družstvech a poté
volnou jízdou.
Tímto bych chtěla moc poděkovat paním
učitelkám, které se lyžařského zúčastnily a
velké dík patří samozřejmě panu řidiči Martinu
Vodičkovi ,z Autobusové a mikrobusové
dopravy Jaroslav Hnát, za jeho profesionalitu za
volantem, laskavost a ochotu pomáhat.

Mezi naše zimní aktivity patří i starost o zvířátka,
která to v zimě nemají vůbec jednoduché. A proto
vedeme naše děti k tomu, aby jim pomáhaly.
Pravidelně sypeme zrní do našich třech krmítek,
které máme v areálu školy. Největší odměnou
je, když vidíme plné krmítno ptačích kamarádů.

Logopedická prevence
Vzhledem k narůstajícímu množství dětí s
komunikačními obtížemi je nutností, aby
součástí výchovně vzdělávacího programu v
MŠ byla logopedická prevence.
V rámci prevence pracuje naše paní učitelka
(logopedická asistentka) s dětmi, které mají
narušené komunikační schopnosti. Při práci
vychází z doporučení logopeda, který jednou
ročně provádí v MŠ logopedickou depistáž. Cílem
prevence je procvičovat, nikoliv napravovat.
Paní učitelka k procvičování využívá různých
her. Jejich součástí jsou dechová a artikulační
cvičení, rytmizace, nápodoba zvukomalebných
slov. Zaměřuje se také na rozvoj motoriky,
grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání.

Zápis do mateřské školy
Zápis pro děti do mateřské školy se uskuteční
15.5.2019 od 9 do 15 hodin, jste srdečně zváni.
S novým rokem jsme ve školce přivítali v
žabičkové třídě novou paní učitelku, Moniku
Davidovou. Moc jí přejeme ať se jí u nás líbí a
je spokojená.
Za kolektiv Petra Bačovská

Ostatní děti a paní učitelky, které na hory nejely,
si sněhové nadílky užily dosyta také. Děti každý
Hradecký zpravodaj - leden/únor 2019
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KULTURA
Zájezd do Moravského krasu
- sobota 18.5.2019
Kulturní komise, ve spolupráci s místostarostou RNDr.
Leošem Štefkou, pořádá zájezd do Moravského krasu.
Minulý výlet do Moravského krasu nás zavedl do severní
části a navštívili jsme například Holštejn s jeskyní
Lidomornou a propadání Bílé vody Novou Rasovnu.
Tentokrát budeme směřovat na jih do údolí Říčky. Tradiční
návštěvníci Moravského krasu navštíví Punkevní jeskyně
a propast Macochu. My však navštívíme místa, která
běžně přístupná nejsou. Autobusem pojedeme do obce
Ochoz u Brna a poté se projdeme údolím Říčky (cca 1
km) k veřejnosti nepřístupné jeskyni Ochozské. Jeskyně
má velmi pěknou výzdobu a její prohlídka bude trvat asi
45 minut. Půjdeme do veřejnosti nepřístupné jeskyně a
z toho důvodu je třeba přilba (stačí cyklistická) a světlo stačí světlo do ruky. Pokud bude více pršet, může vstupní
chodbou protékat potok a do jeskyně se nedostaneme. To
však v den cesty budeme vědět a program upravíme. Po
prohlídce Ochozské jeskyně bude naše cesta směřovat k
jeskyni Pekárna (archeologická lokalita – magdalénští lovci)
a jeskyni Švédův stůl (neandrtálci). Cesta vede rezervací
Údolí Říčky a v tuto dobu zde bude bohatá květena. Cestou
zpět navštívíme barokní chrám ve Křtinách - stavitel Santini.
Dále je na výběr návštěva přístupné jeskyně Výpustek (za
II. světové války zde byla válečná výroba a poté zde měla
naše armáda protiatomový kryt). Jeskyni provozuje Správa
jeskyní a dohodnu slevu na vstupném. Jinou možností je
místo jeskyně Výpustek navštívit Dům přírody Moravského
krasu se zajímavou expozicí a 3D kinem.
Program je nenáročný a zvládne ho každý.
Zájemci se hlaste do 30.4. p. Vařejkovi na tel. 777149482.
Hradí se pouze vstupné do výše uvedených jeskyní.
Autobusová doprava zajištěna. První zastávka v 7:00
u kostela a dále od točny po autobusových zastávkách
směrem na Svitavy, vyzvedneme všechny zájemce.

Leoš Štefka
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Pálení čarodějnic na Žabce
Zveme 30.4. na již 7. ročník
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na Žabce
v Hradci nad Svitavou.
Opět bude menší oheň
na opékání buřtů,
od 16:30 hry pro děti
se sladkou odměnou.
Kolem 18:00 zapálení hlavního
ohně. Srdečně zvou „dobrovolníci obce“.

SPORT
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