HRADECKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK OBCE HRADEC NAD SVITAVOU

červenec - srpen 2019

vychází dne 13.9.2019

č. 4/2019

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž Vesnice roku

Svoz použitého rostlinného oleje

Na jaře letošního roku jsme se opět přihlásili
do soutěže Vesnice roku. V Pardubickém kraji
se účastnilo 17 obcí. V pondělí 27.5. naši
obec navštívila Krajská hodnotitelská komise.
Představili jsme naši obec a prezentovali, co se
v obci od poslední návštěvy změnilo a podařilo
vybudovat.

1. stanoviště - Za hradeckou pivnicí
datum odběru 29.7.2019 - 15 litrů
2. stanoviště - Dům s pečovatelskou službou
datum odběru 29.7.2019 - 31 litrů
3. stanoviště - U Buršových
datum odběru 29.7.2019 - 17 litrů

Slavnostní vyhlášení krajského kola se konalo
v neděli 11.8. v obci Lozice, vítěze letošní Zlaté
stuhy. Naše obec získala cenu Naděje pro živý
venkov, za místní spolkový život a občanskou
Rádi bychom Vám podali přehled o zúčastněných
společnost v obcích, za kterou jsme obdrželi
závodech Adélky Jůzové, JK Maleta Hradec nad
odměnu ve výši 20 000,-Kč.
Svitavou na koni Maestoso Lola.

SPORT

Květen – tento měsíc měla Adélka s koníkama
volno, jelikož se připravovala na závody, které je
čekali v měsíci červnu.
Červen – Adélka na koni Lola jela 22.6. na
Suchou k panu Skřivanovi, kde se zúčastnila
parkuru stupně Z – 100 cm, z 39 koní se umístila
na krásném 10. místě a nechala za sebou velice
kvalitní a vyskákané jezdce. Adélka v této
soutěži byla druhým nejmladším jezdcem. Ten
stejný den jela parkur stupně ZL – 110 cm, tento
parkur jela letos poprvé. V této soutěži bylo 15
koní. Adélce se dařilo, ale na skoku č.4 kobyla
špatně došlápla a Adélka reagovala velice
rychle a parkur vzdala, jelikož se připravovala
na závody, které se konali týden na to v Janově.
Za tento počin byla odměněna potleskem.
Janov – 29.6. 2019 – Adélka jela s Lolou
parkur stupně ZM – 90 cm, v této soutěži bylo
nahlášeno 21 koní. Adélka jela velice krásně
a vybojovala krásné 5. místo. Za toto umístění
si domů dovezla stužku. V tomto parkuru byla
nejmladším jezdcem.
Dále následoval parkur stupně Z – 100 cm,
bohužel s jednou chybou (4 trestné body) za
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shození překážky. I přesto zajela velice kvalitní
parkur.
Nyní čeká Adélku ještě jeden závod, a pak 14
dní soustředění v Radkově Lhotě, kam se chystá
s tímto koněm.
				
JK Maleta

PLACENÁ INZERCE
Každý všední den od 8-16 hodin prodáváme
u Zavadilky ovoce a zeleninu. Meruňky, borůvky,
brambory, melouny, cibuli, česnek, okurky
nakladačky...
Zeleninu a ovoce prodáváme celoročně a jsme
schopni dovézt po domluvě domů.
Nově nabízíme na stánku i burčák. Přijímáme i
telefonické objednávky na brambory, cibuli, česnek,
jablka na uskladnění.
telefon: 778 058 321

Program:
8:45 - otevření brány areálu Dřevojas
11:00 - 12:00 - taneční lekce s Honzou Onderem
9:00 - 13:00 - prohlídky výroby koupelnového nábytku Dřevojas 13:00 - 18:00 - skupina Epicentrum
9:30 - 16:00 - dětský den s piráty a námořníky
18:00 - předpokládaný konec akce
- skákací hrad, tvořivé dílny
Při příchodu se prosím ohlaste na recepci. Po celý den pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení.
Za Dřevojas, v.d. Petr Blažek

KULTURA
Pohádkový les
Tradiční pohádkový les se uskutečnil v netradičním
čase. I tak nám počasí přálo a děti si mohly užít
naplno procházku lesem obživlým pohádkovými
bytostmi. 11. ročník se nesl i tentokrát v duchu
dobré nálady. Tradičně nás podpořili Myslivci, Svaz
důchodců, Zdeněk Pytel, pan Girga,pan Kabát, Obec
Hradec nad Svitavou, Sbor dobrovolných hasičů
Hradec nad Svitavou, Mika s.r.o. Hasičský záchranný
sbor Svitavy. Bez našich úžasných dobrovolníků by
to vůbec nešlo, děkujeme: paní Ištvánkové, paní
Odehnalové, paní Traplové tyto aktivní dámy nám
pomáhají zajistit plynulost u brány do lesa, naše
velké poděkování také patří manželům Nevěčným
za vytrvalou pomoc, panu Cvrkalovi.
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Všem na stanovištích: Katce Dlábkové, Pavle
Kubové, Stáně Nedvědové a Šárce Jansové, Katce
Procházkové, Aličce Doubkové, Nikče a Matějovi
Nevěčným, Míše a Terce Bartoňkové, Míšovi
Bednářovi, Richardovi Dlábkovi, Zuzce Švihelové,
Dominikovi Trávníčkovi, Filipovi Semrádovi, Jessice
Lopaurové, Nele Lopurové, Nele Kratochvílové, Aďce
Milotové, Adélce, Katce a Kačce Šťastným, Aničce
Nečasové, Terezce Šindelkové.
Děkujeme za pomoc při chystání: Mírovi Tomanovi,
Lukášovi Zedníkovi, Alešovi Trtílkovi
HRADEČTÍ Z.S.
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Zájezd 24.9.2019
Svaz důchodců Hradec nad Svitavou pořádá 24. 9. 2019
zájezd do Lednice - Valtice - Mikulov.
Odjezd v 7:00 hod. po zastávkách. Zájemci se mohou
přihlásit u paní Ištvánkové na tel. č. 736 450 523.
Cena zájezdu je 200,- Kč.
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