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číslo 5/2014

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

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

Rozloučení s paní starostkou
Na své poslední schůzce školské a kulturní komise, v pořadí 37., konané
v úterý 14.10.2014 se setkalo 12 přítomných členů a aktivistů s paní
starostkou Stanislavou Vaněčkovou, která přijala pozvání předsedkyně
Pavlíny Ducháčkové. Kromě pravidelného projednávání aktuálních úkolů
ŠkaK se projednávala činnost za uplynulé volební období. Paní starostka
vysoce hodnotila kvalitu a úspěšnost pořádaných akcí, hlavně pro děti.
Hodnotila nejen práci členů komise, ale i aktivistů a ochotných dobrovolníků
z řad rodičů a spoluobčanů. Nejaktivnější neopomněla odměnit. Největší
odměnou však byla její slova uznání a k tomu na památku vlastnoručně
vyrobené vkusné a moc vyvedené záložky do knih, na zadní straně krásné
„DĚKUJI SV“. Vážená paní starostko, i my si vážíme Vaší osmileté práce
pro obec. Udělala jste toho pro Hradec nad Svitavou nesmírně mnoho,
kdo chce, ten vidí. A proto Vám přejeme do dalších let jen to nejlepší a
vracíme Vám to krásné „DĚKUJEME!”
Za bývalé členy a aktivisty školské a kulturní komise Jan Švrčina.

vychází dne 25.11.2014
Telefon: 461 548 156
e-mail:
obec@hradecnadsvitavou.cz
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Vážení a milí občané,
po osmi letech služby mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Bylo mi ctí, že jsem byla starostkou naší obce a jsem ráda,
že jsem jí byla. Tato práce mi přinesla obrovské zkušenosti a mnohá ponaučení, prostě zážitky k nezaplacení. Spolu s
ostatními zastupiteli jsme udělali veliký kus práce ku prospěchu obce a já se mohu s klidem ohlédnout a říct „ povedlo
se to“. Nemusím se stydět a s hrdostí mohu předat úřad. Lhala bych, kdybych tvrdila, že to bylo snadné, to rozhodně
nebylo, bylo to zatraceně těžké a kolikrát jsem to chtěla vzdát. Naštěstí, nebo spíše díky Bohu, jste tady byli vy, vy
všichni. Dobří lidé kolem mě, kteří mě dokázali v těžké chvíli povzbudit, pomoct mi, ale i mě naštvat a nakopnout.
Každý z vás mě určitým
způsobem posunul dál, když
mě někdo srazil, tak se vždy
našly laskavé ruce, které mě
zvedly a když mě někdo
pochválil, tak se vždy našel
někdo, kdo mě zase srazil (to
asi abych nezpychla) a já za to
děkuji, opravdu a upřímně
děkuji vám všem. Ať už jsem

přišla odkudkoli a půjdu
kamkoli, Hradec už navždy
pro mne bude mou vesnicí.
Stanislava Vaněčková

foto Z. Rolníková
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Výsledky voleb do Zastupitelstva
obce Hradec nad Svitavou,
konaných ve dnech 10.10.–11.10.2014
Zvolení členové zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – SNK-MY sdružení nezávislých
kandidátů
Počet hlasů
1. Jana Klouparová
192
2. Marie Čepičková
160
3. Zdenka Rolníková
156
Volební strana č. 2 – Česká strana sociálně demokratická
1. Kamil Pavliš
2. Vít Vařejka
3. Radek Dvořák

198
163
159

Volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a
Moravy
1. Josef Pírek
2. Miroslav Vítek
3. Karel Nečas
4. Hana Pavlišová

189
167
129
129

Volební strana č. 4 – Perspektiva
1. Leoš Štefka
2. Josef Čepička
3. Eliška Gruberová
4. Zbyněk Růžička
5. Jan Kabát

244
224
197
176
140

Náhradníci:
Volební strana č. 1 – SNK –MY sdružení nezávislých
kandidátů
1. Veronika Vařejková
107
2. Marcela Pešinová
46
Volební strana č. 2. – Česká strana sociálně demokratická
1.Robert Pechan
140
2.Miroslav Toman
117
Volební strana č. 3. – Komunistická strana Čech a
Moravy
1. Václav Pospíšil
127
2. Jiří Ehrenberger
120
Volební strana č. 4 – Perspektiva
1.Zdeněk Odehnal
113
2. Lukáš Zedník
127
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Ustavující zasedání ZO
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo
v sobotu 8. listopadu 2014 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ
a MŠ, za přítomnosti všech patnácti nově zvolených
členů zastupitelstva obce a poměrně velké účasti občanů.
Jednání řídil až do zvolení starosty RNDr. Leoš Štefka,
nejstarší ze zvolených členů. V úvodu poděkoval
končícím - starostce, členům rady a ZO za vykonanou
práci pro obec. Poté přečetl slib člena zastupitelstva obce
: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Slovem SLIBUJI a podpisem úřední
listiny složili slib Ing. Josef ČEPIČKA , Mgr. Marie
ČEPIČKOVÁ, Radek DVOŘÁK, Jiří
EHRENBERGER, Eliška GRUBEROVÁ, Jan
KABÁT, Karel NEČAS, Kamil PAVLIŠ, Hana
PAVLIŠOVÁ, Ing. Václav POSPÍŠIL, Mgr. Zdenka
ROLNÍKOVÁ, Zbyněk RŮŽIČKA, RNDr. Leoš
ŠTEFKA, Vít VAŘEJKA a Veronika VAŘEJKOVÁ.
Přitom se podepsali na pamětní list kroniky obce Hradec
nad Svitavou. Poté odhlasovali veřejný způsob hlasování
a rozpravu ke každému bodu jednání zvlášť, a to patnácti
hlasy.
Došlo na volbu starosty.
Byly podány tři návrhy – 1. Kamil Pavliš, 2. Leoš Štefka
a 3. Zbyněk Růžička. Každý z navrhovaných kandidátů
se k návrhu vyjádřil, pan Štefka nepřijal kandidaturu
z důvodu pracovního zaneprázdnění. Po krátké diskuzi
došlo k volbě, ve které získal pan Růžička sedm hlasů pro
a pan Pavliš osm hlasů pro.
Starostou obce byl zvolen pan Kamil PAVLIŠ.
Další průběh jednání řídil nově zvolený starosta. Ten
navrhl na volbu místostarosty Karla Nečase, jako druhý
kandidát byl navržen Zbyněk Růžička. Těsným
poměrem byl místostarostou zvolen pan Karel
NEČAS, který získal osm hlasů. Do rady obce se volili
tři členové, navrženi byli Václav Pospíšil, Vít Vařejka,
Veronika Vařejková a Zbyněk Růžička, ten získal pouze
7 hlasů a nebyl zvolen.
Rada obce je pětičlenná – Kamil PAVLIŠ, Karel
NEČAS, Ing. Václav POSPÍŠIL, Vít VAŘEJKA
a Veronika VAŘEJKOVÁ. Při volbě předsedy
finančního výboru byl patnácti hlasy zvolen jediný
navržený kandidát pan ing. Josef ČEPIČKA. Rovněž
na volbu předsedy kontrolního výboru byl navržen
pouze jediný kandidát pan Jan KABÁT, při volbě
obdržel všech patnáct hlasů. Po diskuzi ukončil jednání
pan starosta v 19:35 hodin.
Přejeme všem zvoleným členům zastupitelstva obce
do následujícího volebního období hodně zdraví,
úspěchů v této náročné práci a hodně osobní i rodinné
pohody a štěstí.
Jan Švrčina

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Ředitelství
Základní školy a mateřské školy Hradec nad
Svitavou, okres Svitavy
(tel. 461548124, 736629436)
oznamuje, že

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
se koná ve čtvrtek 5.února 2015 od 12:00 do 16:00 h
v 1. poschodí budovy základní školy.
Zapisovány budou děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.
Rodiče si vezmou k zápisu:
-svůj občanský průkaz
-rodný list dítěte
-vyplněný dotazník pro rodiče (obdrží v mateřské škole nebo v ředitelně školy).

Těšíme se na Vás.

Halloween ve škole
Halloween - anglosaský lidový svátek – se slaví 31. října (den před křesťanským svátkem Všech svatých) většinou
v anglicky mluvících zemích. Tradičním znakem Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř. Další tradicí
je převlékání se do strašidelných kostýmů.
Také v naší škole se v tento den žáci z 1. stupně proměnili v čarodějky, duchy, kostlivce a jiné příšery. Prošli
si strašidelnou stezkou odvahy, starší spolužačky jim pomalovaly obličeje, vyrobili si ozdoby do květináče, uvařili
si čarodějnický lektvar a nakonec soutěžili a tancovali v tělocvičně.
Největší odměnou nám všem byly rozzářené dětské tváře.

foto Z.Rolníková
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PROSINCOVÉ AKCE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU SPOJENÉ S VÁNOČNÍMI DÍLNAMI
V pátek 5.12.2014 tradičně proběhne rozsvícení vánočního stromu v areálu základní a mateřské školy. Začneme
v 16:00 hodin vánočními dílnami ve školním vestibulu, následně vystoupí pěvecký sbor s vánočními koledami a na
závěr slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Těšit se můžeme i na Mikuláše s andělem a čerty.

ADVENT V PENZIONU
V polovině prosince jako každý rok, navštíví žáci základní školy obyvatele Penzionu v Hradci nad Svitavou, aby
si společně připomněli adventní období a potěšili seniory vánoční hrou, koledami a dárečkem.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
Ve čtvrtek 18.12.2014 v 17:00 hodin se v hradeckém kostele sv. Kateřiny uskuteční vánoční koncert. V programu
nejdříve vystoupí žáci místní základní školy s vánoční hrou, dále bude následovat pěvecké sdružení DALIBOR
Svitavy. Zastavte se s námi v adventním období.
Srdečně zve Obecní úřad Hradec nad Svitavou. Vstupné dobrovolné.

POZOR NA PODVODNÍKY
V pondělí 10.11.2014 odpoledne mi volala na můj mobil jakási žena, že jsme dlouholetí a spolehliví zákazníci RWE
a že máme nárok na jakýsi finanční bonus.
Namítla jsem, že zákazníci RWE vůbec nejsme a nikdy nebyli, měli jsme plyn a elektřinu u Bohemky a u Centropolu.
Paní tvrdila, že to je v pořádku, že to všechno spadá do skupiny RWE. A že by prý k nám zítra mezi 16.00 až 17.00 přijela
nějaká paní Svatoňová, že prý se prokáže jakýmsi průkazem, ať si nachystáme smlouvy a poslední platbu v SIPU a
že nám z toho vypočítá výši našeho bonusu.
Vrtalo mi to hlavou, tak jsem si našla číslo na infolinku RWE a zavolala jsem tam. Dozvěděla jsem se, že s Bohemia
energy ani s Centropolem nemají nic společného a rozhodně nevysílají své pracovníky do terénu, aby lidem v jejich
domácnostech počítali nějaké bonusy. Přesně, jak sem předpokládala. Zkusila jsem na to číslo zavolat zpět, ale bylo
nedostupné. Mimochodem bylo to číslo 730 514 305. Pro jistotu jsem ještě informovala policii. Naivně jsem si myslela,
že druhý den v 16.00 přijedou a dotyčnou zrovna zatknou.
A tak jsme v úterý odpoledne s manželem napjatě čekali, kdo přijede, připraveni tu dotyčnou patřičně vypakovat.
Nepřijel nikdo. Možná ji odradilo, že jsem se pokusila jí zavolat zpět, nevím. Ale může to zkusit na někoho dalšího,
důvěřivějšího a bůhví s jakými úmysly se vetřít někomu do bytu. Tak pozor na podvodníky!
Renata Šumová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18.10.2014
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
srpen:
Amálie Kalivodová, Karel Nečas, Jonáš Smolčák
září:
Natálie Fuxová
říjen:
Eliáš Pavliš, Dominik Kyncl, Ondřej Kovář
Výročí
říjen:
Marie Satrapová, Oldřich Čelko, Jiří Dvořáček,
Lubomír Chlup, Drahomír Bednář, Jaromír Korec,
Marie Matonohová
listopad:
Jan Moravec, Pavel Burša, Libuše Kleinbauerová,
Irena Maivaldová, Růžena Tydrychová, Květuše
Hubínková, Emilie Hujíčková, Vlasta Daňková
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Cvičení žen v tělocvičně místní ZŠ
Milé Hradecké ženy a dívky, pravidelně vás v tuto dobu každoročně lákám na cvičení v tělocvičně místní základní
školy. Také byste se rády účastnily pravidelného cvičení, ale „nemáte čas“, „už jste na cvičení příliš staré (mladé)“,
„nemáte na to peníze“, „bolí vás záda“ a podobné další důvody, proč necvičíte? Pokusím se vám dokázat, že to nemusí
být pravda.
Nemáte čas – zkusily jste spočítat, kolik hodin týdně věnujete sledování televize? Opravdu je tak důležité vědět, co
nového se děje v Ordinaci v růžové zahradě, nebo v Ulici? Jsou tyto informace důležitější než vaše zdraví? Opravdu
nenajdete ve vašem týdenním rozvrhu 2 hodiny času, který věnujete sobě a vašemu zdraví?
Jste na cvičení příliš staré (mladé) – vězte, že nikdo není příliš starý (ani mladý) na to, aby začal pravidelně cvičit. Ve
skutečnosti je pro ženy posilovací cvičení extrémně důležité. Pravidelný pohyb pomáhá nejen zabránit ztrátě svalové
hmoty, ale také u žen pomáhá předcházet osteoporóze, pomáhá předcházet zraněním a pádům, udržuje je v celkové
kondici, posiluje imunitu, pozitivně působí na pleť a v neposlední řadě i na psychiku.
Nemáte na to peníze – jednotlivá hodina cvičení stojí 20 Kč. Je možné si předplatit cvičení na celý rok – v tom případě
je to 200 Kč na každé cvičení. Není problém tuto částku zaplatit po několika splátkách.
Bolí vás záda – bolest zad je právě výsledkem slabého středu těla kvůli nedostatku pohybu a sedavému způsobu života.
Posilování tohoto středu je nejen skvělým způsobem, jak ulevit od stávající bolesti, ale hlavně je také nejlepší cestou k
tomu, jak předejít bolestivým zádům v budoucnu. Cvičení pilates vám pomůže rozvinout vaši sílu, procvičit a vylepšit
si rovnováhu těla a zlepšit koordinaci a dýchání. Je ideální na posílení zádového svalstva, hýždí, ale největší důraz klade
právě na posílení středu těla, tedy i břišních svalů. Cvičení s overballem pomáhá správně zpevnit tělo a zlepšit jeho
držení. Oboje cvičení se hodí pro lidi, kteří mají problém s koncentrací, je skvělou pomůckou pro ty, kdo trpí
chronickými bolestmi zad a páteře. Pomáhá lidem s nadváhou a také trpícím stresem. Působí jako prevence proti
osteoporóze či inkontinenci. Ve výsledku dosáhnete mj. prodloužení svalů a celkové harmonie. Důležité je i to, že vás
cvičení nevyčerpá, ale naopak vás nabije energií. Co si přát víc?
Doufám, že jsem vás přesvědčila, proč se alespoň pokusit přijít si jednotlivá cvičení vyzkoušet. Samy se přesvědčíte, že
cvičení nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti, zvládne ho každý - cvičily i děti školou povinné, cvičí i dámy
zralejšího věku (75 let).
Přijďte mezi nás, cvičíme pravidelně každé úterý a čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin v tělocvičně místní základní školy.
V úterý potřebujete overball – málo nafouknutý míč o průměru do 30cm, ve čtvrtek pásek (silnější provaz, šátek, šálu) o
délce cca 150cm a dál jen kopec odvahy poprvé přijít a vyzkoušet to.
Zanechte doma ostych a přijďte si zacvičit s námi.
Na vaši účast se těší Dagmar Korcová

Hasičská sezóna
Letošní hasičská sezóna se nesla v duchu nejen
starších žáků, ale také přípravky, která se nadšeně
zapojila do tréninků i závodů.
.
První jejich závody byly ve Vendolí. Následovaly
Březiny a Hlinsko, kde zkusily i jednotlivce, zde
jsme přivezli jedno třetí místo. Na to navazoval
Opatov, přípravka, starší žáci i chlapy vybojovaly 1
místo. Velká zkušenost byla i v Sušicích. Již tradiční
závěr sezóny proběhl v Mladějově.
.
Doufáme, že nastávající sezóna se bude stejně jako
ta letošní nést v duchu nových zážitků, velkých
výkonů a hasičského nadšení.

Pozvánka na Vánoční bigbeat 27.12.2014
Tento rok se koná již 20. ročník Vánočního bigbeatu, a proto tento večer bude jiný než předchozí ročníky. Celý večer
bude ve znamení dobré věci a to, že výtěžek ze vstupného bude věnován spolku Pes pomůže, který se věnuje zajišťování
speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi a je organizací s nejdelší tradicí výcviku asistenčních psů pro
vozíčkáře v ČR. Na tomto speciálním večeru zahrají kapely BezLimitu, kteří zahrají nové věci z připravované desky
včetně písniček, ke kterým se bude zanedlouho točit videoklip, dále Syfon, kde pánové zahrají věci z jejich nově
pokřtěné desky, AC/DC Czech revival, kteří nezapomenou na symbolicky zavěšený zvon nad pódiem a předvedou
neuvěřitelnou show jako originál. Dále zde vystoupí od půlnoci Točkolotoč ze Svitav, Citizen 37 z České Třebové, Sin
Joy ze Svitav a úspěšní Dirty Way z Litomyšle.
Tímto Vás zvou pořadatelé letošního ročníku Franta Černý z Čechomoru, kapela BezLimitu a Středisko kulturních
služeb ve Svitavách na 20.Vánoční bigbeat do multifunkčního centra Fabrika, který se uskuteční v sobotu 27.12.2014
od 19:30h.
květen - červen 2014
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TJ HRADEC NAD SVITAVOU
Ohlédnutí za podzimní sezónou, přípravka, silvestrovský fotbálek.
Okresní přebor: O jednoznačně největší překvapení se zasloužili naši muži v okresním přeboru. Asi nenajdeme
někoho, kdo by před startem nové fotbalové sezóny předpovídal, že přezimují na čele okresního přeboru a to ještě
s šestibodovým náskokem. Z pohledu celé historie našeho klubu je tento výsledek ojedinělý. Po loňském urputném
boji o záchranu, se takovýto výsledek ani moc očekávat nedal. Minulou sezónu zakončil náš tým s celkovým počtem
získaných bodů 34 z 26 odehraných utkání a nyní jich má 32 a odehráno bylo 14 utkání. Pozoruhodné bylo, že dokázali
odehrát skoro celou podzimní část bez prohry, až v posledním domácím zápase nestačili na soupeře z Bystrého. Taktéž
první předehrávané jarní kolo prohráli tentokrát s Mladějovem. Oba zápasy měly stejný konečný výsledek 1:2 a průběh,
kdy naše mužstvo doplatilo na neproměňování šancí a chybělo trochu štěstíčka. Nebýt těchto dvou zaváhání, byl by
náskok na čele tabulky ještě větší. Na druhou stranu nutno uznat, že v některých vítězných utkáních podzimní části byla
štěstěna našemu týmu abnormálně nakloněna a podařilo se mu plně bodovat, byť ho soupeř přehrával. Sice je nyní na
tabulku velmi pěkný pohled, ale sezóna končí až odehraným 26 zápasem. Je jen na našich hráčích, jak s touto situací
naloží a zda ji plně využijí. V jarní části se na ně bude každý soupeř soustředit, už nebude docházet k podcenění
a zopakovat vítězné zápasy bude podstatně těžší. K dobrému výsledku vede jediná cesta plná tréninku, tvrdé a týmové
práce, kterou je nutno projít během zimní přestávky.
Okresní přebor muži
Tabulka

#

Tým

1.

V

R

P

Skóre

B

+/-

Hradec n.Svitavou

14 10

2

2

25:12

32

11

2.

TJ Horní Újezd

14

8

2

4

29:22

26

5

3.

Opatovec

14

7

4

3

24:16

25 10

4.

Sokol Bystré

14

7

2

5

32:25

23

2

5.

SK Rohozná u Poličky

14

6

4

4

38:26

22

-2

6.

Sokol Metra Linhartice

14

7

1

6

31:23

22

1

7.

Jiskra Litomyšl B

14

5

6

3

25:20

21

0

8.

Sokol Janov

14

6

2

6

25:24

20

-1

9.

Jaroměřice

14

6

2

6

33:34

20

-1

10. Křenov

14

5

2

7

22:25

17

-4

11.

14

4

3

7

22:29

15

-9

12. Sokol Dolní Újezd B

14

4

2

8

25:35

14

-7

Tatran Mladějov
13.
n.Moravě

14

4

0

10

22:40

12

-9

14. Sokol Třebařov

14

2

2

10

20:42

8

-13

SK Jevíčko

Z

Přípravka: Po celý minulý školní rok fungovala naše fotbalová přípravka a jsme potěšeni, že si ji oblíbilo dostatek
malých kluků a holek. Poslední trénink před prázdninovou pauzou proběhl jako olympiáda všestrannosti a soutěžící
se mohli mezi sebou poměřit v těchto disciplínách: kliky, dřepy, angličáky, sprint, vytrvalostí běh, hody na koš, střely
na bránu, driblink. Olympiádu vyhrál Tomáš Dománek a nejen on, ale i ostatní dostali za svoji snahu a bojovnost
sladkou odměnu a diplom. Po prázdninách opět přípravka trénuje každý pátek od 17:30 do 19 hodin v tělocvičně naší
ZŠ. Proběhlo částečné omlazení, starší kluci již začali trénovat s žáky na místním hřišti a někteří dostali již i příležitost
zahrát si soutěžní utkání proti soupeři z Opatova. Místo nich do přípravky začaly chodit nejmladší děti ve věku 5 let.
V průběhu října jsme také zlepšili materiálové vybavení přípravky, které jsme nakoupili v hodnotě přesahující 14.000,-.
Důvodem bylo, že se nám podařilo uspět s žádostí na nákup fotbalových pomůcek pro nejmenší fotbalisty v jednom
z vypsaných grantů z rozpočtu Pardubického kraje. Ten podpořil tento nákup částkou 10.000,-. Nově děti trénují
s novými míči a rozlišovací dresy, které již velikostně lépe vyhovují i těm nejmenším dětem.
Plánované fotbalové akce: Na závěr roku nás čeká tradiční rozloučení ve sportovně fotbalovém duchu silvestrovský
fotbálek od 10 hodin na hřišti. Zveme všechny sportovní nadšence, příznivce našeho fotbalu a spoluobčany na tuto
tradiční fotbalovou tečku v roce.
Zveme Vás na
SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
Místní hřiště 31.12. 2014 v 10 hodin, občerstvení zajištěno.
FOTBALU ZDAR, TOMU NAŠEMU HRADECKÉMU ZVLÁŠŤ.
Milan Veselý
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