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Elektronická aukce na elektřinu a zemní plyn
Chcete snížit náklady na dodávku elektrické energie a zemního plynu            
pro Vaši domácnost? Připojte se k domácnostem mnoha dalších měst a obcí    
a prostřednictvím elektronické aukce vyberte nejlevnějšího dodavatele 
těchto služeb. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena                 
se vysoutěží. Pro domácnosti, podnikatele i veřejný sektor je služba zcela 
zdarma. Pořadatelské firmě hradí odměnu vítězný dodavatel. 
Chcete-li se do e-aukce zapojit, přijďte na informativní schůzku do zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou, která se bude konat         
se zástupci společnosti eCENTRE, a.s. v úterý 3. června 2014 v 17 hodin, 
nebo v úterý 10. června 2014 v 17 hodin. Následně bude probíhat sběr 
podkladů pro vstup do aukce. Přineste s sebou kopii smlouvy s Vašim 
stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek), kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické 
energie či zemního plynu a občanský průkaz.
Rozhodnete-li se přihlásit do e-aukce, podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje 
práva a povinnosti smluvních stran. 

Obec realizuje další projekt z prostředků EU 
Obec Hradec nad Svitavou zahájila dne 15. 8. 2013 realizaci projektu na zateplení budov ZŠ a MŠ. Součástí realizace 
projektu je výměna otvorových výplní a zateplení všech budov komplexu ZŠ a MŠ. 
Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí byla předložena na jaře roku 2012 v rámci 35. výzvy OPŽP. 
Poskytovatel dotace žádost schválil na podzim roku 2012. 
V průběhu loňského roku byl v rámci otevřeného výběrového řízení vybrán vítězný dodavatele, a to svitavská 
společnost OLSPOL s.r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 8. 2013. Realizace stavby bude ukončena                       
do 31. 5. 2014. Celkové náklady stavby jsou 12.260.001,00 Kč bez DPH. 
Schválená výše dotace je 6.492.008,70 Kč, z toho tvoří dotace z Fondu soudržnosti 6.131.341,55 Kč a dotace ze státního 
rozpočtu, Státního fondu životního prostředí, 360.667,15 Kč. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Čarodějnice na Žabce
foto Z. Rolníková
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               ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
HRADEC NAD SVITAVOU      VÁS ZVE NA ŠESTOU

ŠKOLNÍ AKADEMII

KDY?             19.6.2014
V KOLIK?      16:00 HODIN
KDE?              společenský dům FORMANKA

OBČERSTVENÍ NEBUDE ZAJIŠTĚNO!!!

Žáci šesté a sedmé třídy naší školy se ve dnech 28.4. až 30.4. zúčastnili terénního výukového programu v Kaprálově 

mlýně v Moravském krasu. Program byl zaměřen na fungování ekosystému na lokální i globální úrovni,  poznávání  

různých druhů biotopů a jejich specifik a na ochranu přírody. Žáci mimo jiné vyrazili se zkušenými lektory na večerní 

procházku za netopýry, absolvovali celodenní exkurzi Údolím Říčky (pracovali na zadaném projektu, s GPS, slaňovali 

z Bayerovy skály, prozkoumali jeskyni Netopýrka a další jeskyně, učili se poznávat rostliny a živočichy typické pro 

dané území…). Pobyt přinesl všem mnoho zážitků, nových zkušeností a spoustu radosti z objevování neznámého.     

Projekt zaštítilo Gymnázium Svitavy. 

                                 Obrázek Kaprálova mlýna nakreslila Simona Dvořáková ze 6. třídy.

30. dubna

  Nejdřív

vuřty a pak

čarodějnice.

foto Z.Rolníková
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Významné životní jubileum
 oslavila

foto Z.Rolníková

Společenská kronika

Srdečně blahopřejeme všem,  kteří oslavili  nebo  oslaví své životní 
jubileum

v měsíci dubnu
Hejtmánek Miloš, Lederer Jan, Štěrba Karel, Kordišová Eva, Tydrych 
Zdeněk, Boudová Eva, Krška Josef, Minaříková Milada

v měsíci květnu
Hloušková Milada, Dymáček Zdeněk, Tast Antonín, Zugar Josef, Mlateček 
Ladislav, Stodolová Marta, Buřvalová Anežka

Zemřeli
Buřval Bohumil, Chlup Lubomír, Zezula Václav, Žličař Jan

Narození
Moravcová Elena

16.3.2014
paní Božena Kopecká

Vítání občánků   3.5.2014

Nikola Pernicová, Eliška Boucníková, Anežka Pospíšilová, Vanessa Masaříková, Amálie Vařejková, Elena Moravcová

foto Z.Rolníková
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TJ HRADEC NAD SVITAVOU

Naši žáci, plánované akce a nahlédnutí do fotbalové kroniky.
Mistrovské utkání žáků. Úspěšně rozehráli tuto sezónu naši žáci, ve dvou třetinách soutěže drží čtvrtou příčku 
okresního přeboru žáků 7+1. Současnou kostru týmu tvoří kluci, kteří hrají za žáky poslední zápasy a fyzicky své 
soupeře dokáží předčít. Po posledním střeleckém koncertu a výhře na hřišti Morašic 17:1 jsme se na jejich nadcházející 
domácí utkání s Čistou podrobněji zaměřili i na těchto stránkách.  
Utkání bylo zahájeno 3.5.2014 v 10 hodin a po několika úvodních minutách se hosté ujali vedení. Hra byla v prvním 
poločase vyrovnaná s několika šancemi na obou stranách. Ujala se až jedna domácího týmu, kterou P. Šarkozi zařídil 
poločasovou remízu 1:1.  Po změně stran se již začínala projevovat výšková převaha našich hráčů a dvěma góly            
si zajistili vedení 3:1. Soupeř se však nevzdával, bojoval a také dvěma pěknými góly jediné dívky na hřišti dokázal 
vyrovnat. Za tohoto stavu náš celek vystupňoval závěrečný tlak, ze kterého vyplynul vítězný gól. L. Hirt rozehrával 
rohový kop a na přední tyči přesně míč zasáhl hlavou P. Šarkozi, čímž završil svůj hatrick. V posledních minutách 
dokázali naši kluci přidat ještě jeden gól a celé utkání vyhráli v poměru 5:3. Utkání rozhodla větší fyzická vyspělost         
a vůle po vítězství našich kluků. Tým se po celé utkání mohl spolehnout na dobrý výkon brankaře P. Koukoly, osy 
mužstva: M. Major, L. Hirt, P. Šarkozi a bojovný a kolektivní výkon všech hráčů. Příslibem bylo i to, že trenér T. Prokop 
dával možnost zahrát si mistrovské utkání a získat cenné zkušenosti i mladším klukům. Na nich pak bude v příští sezóně 
záležet, jak se týmu žáků bude dařit.

Zadní řada zleva : Z. Šafář, P. Šarkozi, J. Zugar, M. Major, P. Hřebíček, M. Vaněčka, J.Hřebíček, M. Čížek
Přední řada zleva: N. Cach, , L. Hirt, , S. Růžička, V. Růžička

Ležící: P. Koukola

Plánované akce:  S ohledem na termínovou kolizi našeho turnaje v malé kopané s turnajem v Radiměři došlo k posunu 
původně plánovaných termínů takto:

12.07.2014 od 8:30 hod
Organizujeme turnaj v malé kopané, bude se hrát 5+1 s hokejovým střídáním. Zájemci o účast se mohou v 
předstihu hlásit u Lukáše Zedníka tel.: 737 304 460.

FOTBALU ZDAR, TOMU NAŠEMU HRADECKÉMU ZVLÁŠŤ                                                   Milan Veselý 
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Vážení,
chtěli bychom Vám představit a zároveň Vás pozvat na již 2. ročník festivalu Live for Life, který se bude konat          
14 .6. 2014 v Hradci nad Svitavou na Formance. Stejně tak jako tomu bylo minulý rok, chceme tímto festivalem 
podpořit dobrou věc – Klub Pohoda ve Svitavách, jež zaštiťuje rehabilitační pobyty pro děti se zdravotním postižením. 
Jako další pomoc jsme letos připojili propagaci dárcovství kostní dřeně ve spolupráci se svazem dárců kostní dřeně.
Vystupující se vzdali svých honorářů a my tak můžeme celý výtěžek ze vstupného věnovat potřebným. 
Na co se můžete těšit? Máme připravená dvě hudební podia, jedno pod širým nebem pro kapely a živá vystoupení. 
Druhé uvnitř kulturního domu pro DJ vystoupení věnované populárnímu Drum and Bassu. Samozřejmostí je kvalitní 
zvuk a profesionální organizace. Kdo tedy letos přijede zahrát?
Hlavní podium: Messenjah, Dr. Kary + Wilda Panda , S.P.O.T.S, Mentálně narušená Moucha, Sin Joy, W23 + 
překvapení
Vedlejší podium: Suki, Snookey, Yayah, CrashMan & Gr3p, George, Karpa, Pornz 

Za Team Live for Life 
Daniel Cach, Martin Pala, Tomáš Přibyl, Jakub Mašek, Hana Šudomová
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