
květen - červen  2014 číslo 3/2014

ÚŘEDNÍ HODINY:

vychází dne 15.7.2014

Hradec nad Svitavou č.p. 230
PSČ 569 01
IČ: 579 530

PONDĚLÍ A STŘEDA
7:00-12:15      12:45 - 16:30

Telefon: 461 548 156
e-mail: 

obec@hradecnadsvitavou.cz

OBSAH ČÍSLA

1

 

ŠKOLA V NOVÉM  
C e l ý  š k o l n í  r o k 
2013/2014 byl pro nás 
vyjímečný.  Celých 
deset měsíců  jsme byli 
schováni pod lešením a 
za sítěmi, výměna oken 
za plného provozu byla 
velice náročná.
Všechen stres, starosti 
a dřina při nekonečném 
úklidu stály za to. 
Dneska máme krásnou 
světlou školu a máme 

radost, když rodiče a kolemjdoucí chválí, že se jim škola moc 
líbí. 
A proč barevné puzzle? Barevné řešení fasády navrhoval Mgr. 
Pavel Fiala, výtvarník a učitel ZUŠ Svitavy. Skládanka 
představuje proces vzdělávání. Za dvanáct let, které tu děti s 
námi stráví, si přidávají jednotlivé dílky, rozšiřují si obzory 
poznání, přijímají nové informace, prostě se připravují na 
život. 
Na závěr mi dovolte poděkovat dětem, že to všechno zvládly, 
zaměstnancům školy, zejména  velké díky patří  všem 
uklizečkám. Teď nás čeká úprava areálu školy, protože 
všechno dostalo při přestavbě zabrat.  Ale  to už bude veselejší.
                                           ředitelka školy Miroslava Turinská

foto Z. Rolníková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ A ZŠ
Dne 1. září 2014 přivítáme  do první třídy 23 prvňáčků, 7 holčiček a 16 kluků. Do 31.5.2014  jsme mohli rozhodovat o 
odkladu dětí. O odklad požádali rodiče čtyř dětí, splnili všechny podmínky a bylo jim vyhověno. Jejich děti tedy 
nastoupí do první třídy až 1. září 2015. Třídní učitelkou prvňáčků bude Mgr. Olga Štilárková. 
Všem  přejeme hodně sil, spokojenosti a rodičům pevné nervy. 
Těšíme se na vás. 
Přijímací řízení do mateřské školy probíhalo v květnu 2014, k 
zápisu se dostavilo 23 dětí se svými rodiči. Vzhledem ke 
kapacitě školky bylo přijato 20 dětí. Kritériem pro přijetí dětí 
byl trvalý pobyt v Hradci nad Svitavou nebo v okolních obcích, 
kde nemají předškolní zařízení, a věk dítěte. V mateřské školce 
máme dvě oddělení s počtem 28 žáků, o děti se starají 4 
učitelky. Přejeme dětem, aby v pohodě zvládly adaptaci v 
kolektivu a brzy si našly nové kamarády. 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A KRÁSNOU DOVOLENOU!     

květen - červen 2014

str. 1 - škola v novém, zápis  do MŠ 

            a ZŠ

str. 2 - čekárna, spaní v ŠD

str. 3 - dětský den, školní akademie

str. 4 - pohádkový les

str. 5 - beseda, společenská kronika

str. 6 - fotbal



2

Chceme pěknou čekárnu

Žáci P. KOUKOLA, D. MRÁZEK, V. MÜLLER, N. 
CACH, P. ŠARKÖZY, A. JUDA, A. HOLKŮ A Š. 
VANĚČKA se rozhodli, že ve svém volném čase 
vyčistí a upraví autobusovou zastávku naproti 
obecnímu úřadu. Často slyšíme, že v Hradci nad 
Svitavou máme nejhorší autobusové zastávky.
Žádáme všechny občany, nejen žáky základní školy, 
chovejte se na těchto místech SLUŠNĚ a CHRAŇTE 
majetek obce.                 Žáci ZŠ Hradec nad Svitavou

foto: V. Zezula

Spinkání ve ŠD 6.6.2014

foto Z.Rolníková
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DĚTSKÝ DEN
Předposlední den školního roku 2013/2014 bylo ve škole veselo. Žáci 9. třídy si připravili pro své mladší spolužáky den 
plný úkolů, soutěží, radosti a dárečků.  Původně měla akce proběhnout v areálu na Žabce, ale vzhledem k nepříznivému 
počasí jsme vše zvládli ve škole. A vůbec to nevadilo! Deváťáci to organizačně zvládli na jedničku, věděli si rady i se 
školkovýma prťavkama. Za všechno velký dík, rozloučili se se spolužáky opravdu výborně. Dík patří také jejich tř. 
učitelce Kateřině Kembitzké  a Pavle Kostové, které s organizací pomáhaly. A  poslední velký dík patří všem firmám, 
které s námi spolupracují a poskytly nám sponzorské dary pro děti jako odměnu při soutěžích: MOVOS INVEST spol. 
s.r.o., CBA NUGET s.r.o., TROPICO catering s.r.o., AG FOODSW Group a.s., Domino F s.r.o., ŠTĚPÁNEK řeznictví 
s.r.o., ČEZ s.r. o., SAX – velkoobchod. DĚKUJEME !                                                                       Miroslava Turinská

Školní akademie 19.6.2014

foto Z.Rolníková
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7. Pohádkový les je již minulostí 

V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil již 7. ročník Pohádkového lesa, tentokrát s podtitulem "Za pohádkou kolem světa". 
Na jednotlivých stanovištích jste se tudíž mohli setkat s pohádkovými postavičkami z různých zemí. Stejně jako v 
předchozích letech děti soutěžily a plnily jednoduché úkoly, za které dostávaly razítka do svých pasů. Rodiče zase 
tápali nad správnou odpovědí u soutěžních otázek. Myslivci vytvořili v lese příjemné odpočinkové stanoviště s 
možností občerstvení a tradičním úkolem pro děti - střelbou ze vzduchovky. Novinkou byla na louce pod lesem malá 
farma se zvířátky, kterou zajistil Tomáš Hýbl ve spolupráci s Wings Clubem Svitavy. Jezdecký klub Markéty 
Bártové zase dětem umožnil projížďku na koních.
Celé odpoledne probíhal i doprovodný program v areálu Žabky. O hudbu a soutěže se postaral oblíbený DJ OLDA. 
Díky vstřícnosti firmy M&M reality byla i letos volně k dispozici skluzavka a skákací hrad. Nechyběl ani oblíbený 
aquazorbing, tvarování balónků, tetování  a projížďka na lodičkách. S úspěchem se setkala i půjčovna létajících vrtulek 
a jen málokdo odolal bublinám. U této atrakce vám pořadatelé benefičního koncertu Live for Life poskytli cenné 
informace o dárcovství kostní dřeně. Všichni  přítomní se zaujetím sledovali výcvik pejsků pod vedením paní Jany 
Pucherové a vystoupení ZUMBY v čele s Lucií Valovou. Následovala tombola a volba krále lesa. Na trůn usedl 
šestiletý Vojtíšek Šmíd a toto báječné odpoledne bylo ukončeno pěkným vystoupením malých hradeckých hasičů. 
Na oblíbenou pěnu letos nedošlo skrz nepřízeň počasí a nutnosti okamžitého zásahu Hasičského záchranného sboru u 
dopravní nehody.
Do akce se každým rokem zapojuje stále více organizací a dobrovolníků. Ráda bych touto cestou poděkovala VŠEM, 
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Zvláštní poděkování si zaslouží p. Michaela 
Nečasová, Marta Ondráčková a Tomáš Hýbl i s  tzv. "Rychlou rotou". 
Akci by nebylo možné uskutečnit bez pomoci sponzorů, kterým touto cestou ještě jednou velice děkujeme za 
jejich podporu.
Obec Hradec nad Svitavou, M & M  REALITY, SYLAN Hradec nad Svitavou, e-shop www.do-domu.cz, 
WINGS CLUB SVITAVY, Tomáš Hýbl, Václav Bureš, Zdeněk Pytel, Jezdecký oddíl Kamenná Horka, Markéta 
Bártová, MUDr. Zdeňka Štefková, Marta a Miroslav Ondráčkovi, Občerstvení Žabka, Michaela Nečasová, 
Stanislava Vaněčková, Jana Krištofová, Elektro VKV spol. s r.o., Ravensburger Karton s.r.o., Ján Girga, Marie 
Pohanková, Zdenka Rolníková, Dagmar Gloserová, ELFETEX, spol. s r.o., Syngenta Czech s.r.o., Fólie EZOP, 
LIVE FOR LIFE, ČSOB, a.s. , Lukáš Sokol, Zdeněk Wolf                                                          Pavlína Ducháčková
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Společenská kronika

Srdečně blahopřejeme všem,  kteří oslavili  nebo  oslaví 
své životní jubileum

v měsíci červen
Dvořáček Josef, Zejdová Jana a Gažák Štefan

v měsíci červenec
Pernica Lubomír, Prokopová Marie, Kosková Vilemina, 
Komárek Antonín, 
Kleinbauer Miroslav a Spurný Ladislav

Zemřeli
Koukola Josef a Ryšavý Adolf

Narození
Petrová Magda

Pronájem hrobového místa

Na místním obecním úřadě jsou připraveny k podpisu 
smlouvy o pronájmu hrobového místa na období od 
1.7.2014 do 30.6.2024 (tedy na dobu 10 let). 

Cena za pronájem zůstává stejná:
      urnový hrob 240,-Kč/10 let

jednohrob 240,-Kč/10 let
dvojhrob 480,-Kč/10let

Prosíme nájemce, aby se dostavili k podpisu a úhradě 
na místní obecní úřad.
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Zdenek Odehnal -  z Hradce na Nový Zéland

foto: Z. Odehnal

foto: Z. Rolníková
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TJ HRADEC NAD SVITAVOU
Ohlédnutí za minulou sezónou, dorost, rozpis zápasů v nadcházející sezoně. 

Okresní přebor: Letošní sezónu odehrál tým mužů v okresním přeboru a až vítězstvím předposledním zápase na 
domácím hřišti proti Linharticím si zajistil nesestupovou pozici v konečné tabulce. Z tohoto důvodu byla celá jarní část 
hodně napjatá a každý vybojovaný bod byl hodně důležitý. Propozice stanovily, že budou sestupovat tři týmy přímo a 
čtvrtý tým od konce bude hrát baráž s týmem ze III.třídy. Změnit to mohla jen reorganizace ve vyšších soutěžích. 
Po nepříliš úspěšném podzimu, kdy mužstvo uhrálo jen 13 bodů, bylo jasné, že pro setrvání v soutěži je nutno na jaře 
podstatně více bodovat. Prvním stavebním kamenem úspěchu byla zlepšená tréninková morálka mužstva, dále pak 
lepší dodržování taktických pokynů trenérů. Důležitý byl dobrý vstup do jarní části, kdy po vítězství nad Březovou 
(předehráno na podzim) jsme přehráli na jeho hřišti Třebářov druhý tým konečné tabulky. 

Konečná tabulka- Okresní přebor muži

Dorost:  Bohužel ani do následující sezóny se nám nepodařilo zajistit dostatečný počet dorostenců, aby mohli 
hrátnejnižší soutěž. O soutěž 7+1 není mezi okolními kluby zájem a 15 kluků na klasický 11-kový fotbal nemáme, proto 
zápasy dorostenců na našem hřišti v nadcházející sezóně neuvidíme.
Nadcházející sezóna 2014-2015: Všechny příznivce našeho fotbalu zveme na nadcházející utkání hraná na našem 
hřišti i u soupeřů v níže uvedené tabulce. I v nové sezóně se můžete těšit na specifický koučink Jirky Stejskala. Z 
důvodu velkého zájmu našich fanoušků navštěvovat i zápasy na hřištích soupeřů, na vybrané zápasy zajišťujeme 
dopravu autobusem. Autobus bude odjíždět od obecního úřadu.

   Tým   Z  V  R  P  Skóre  B  +/-  
 

 1.  Sokol Dlouhá Loučka   26  18  4  4  68:31  58  19  
 

 2.  Sokol Třebařov   26  15  5  6  57:36  50  11  
 

 3.  TJ Horní Újezd   26  13  6  7  50:38  45  6  
 

 4.  Jaroměřice   26  14  2  10  65:53  44  5  
 

 5.  
Tatran Mladějov 
n.Moravě 

  26  12  5  9  53:56  41  2  
 

 6.  SK Rohozná u Poličky   26  10  8  8  49:46  38  -1  
 

 7.  SK Jevíčko   26  10  5  11  39:41  35  -4  
 

 8.  Sokol Metra Linhartice   26  10  5  11  52:46  35  -4  
 

 9.  Hradec n.Svitavou   26  11  1  14  32:38  34  -5  
 

 10.  Sokol Dolní Újezd B   26  9  5  12  50:57  32  -7  
 

 11.  Jiskra Litomyšl B   26  8  6  12  44:46  30  -9  
 

 12.  Opatov   26  9  2  15  58:66  29  -10  
 

 13.  Sokol Městečko Trnávka   26  6  5  15  38:58  23  -16  
 

 14.  Sokol Březová n.Svitavou   26  4  5  17  28:77  17  -22  
 

GÑŌ Datum Začátek Zápas Odjezd Doprava 

sobota 9.8.2014 17:00 Mladějov - Hradec n Sv  15:30   BUS 

sobota 16.8.2014 17:00 Hradec n Sv - Třebářov       

sobota 23.8.2014  Moravská Třeb B- Hradec n Sv  Bude    upřesněno 

sobota 30.8.2014 17:00 Hradec n Sv - Linhartice     

neděle 7.9.2014 17:00 Horní Újezd - Hradec n Sv  15:30   BUS 

sobota 13.9.2014 17:00 Hradec n Sv - Opatovec     

neděle 21.9.2014 16:30 Jevíčko - Hradec n Sv  ĈDÈĆĆ   BUS 

sobota 27.9.2014 16:30 Hradec n Sv – Dolní Újezd B     

sobota 4.10.2014 16:00 Rohozná - Hradec n Sv      

sobota 11.10.2014 16:00 Křenov - Hradec n Sv  ĈÇÈĊĆ   BUS 

sobota 18.10.2014 15:30 Hradec n Sv - Janov     

neděle 26.10.2014 14:30 Jaroměřice - Hradec n Sv  ĈĊÈĆĆ   BUS 

sobota 1.11.2014 14:00 Hradec n Sv - Bystré     
 

Rozpis zápasů MUŽI podzim 2014 

· ( Vyhrazujeme si právo, že čas odjezdu se může ještě změnit.)

FOTBALU ZDAR, TOMU NAŠEMU HRADECKÉMU ZVLÁŠŤ.                                               Milan Veselý


