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VODOVOD
Vážení občané, tak jak jsem Vás v minulém zpravodaji s radostí
informovala o zahájení stavby vodovodu, musím bohužel nyní
konstatovat, že v tento moment je stavba zastavena. Jistě se ptáte,
co se stalo. Stalo se to, že po dvou letech, co jsme podali žádost o
dotaci na vodovod a byli jsme Ministerstvem zemědělství písemně
informování, že splňujeme podmínky pro získání dotace a jsme
zařazení do seznamu, nám najednou bylo oznámeno stejným
ministerstvem, že podmínky nesplňujeme a žádnou dotaci
nedostaneme. Upřímně se přiznám, že tomu nerozumím.
Ministerstvo nás opakovaně písemně vyzývalo k plnění dalších a
dalších kroků, po kterých námměla být dotace přidělena. Vše, co po
nás bylo požadováno, jsme splnili. Získat prioritu kraje a krajské
finance bylo těžké, ale podařilo se nám to. Byla to hlavní podmínka
ministerstva, kterou jsmemuseli splnit. Z Pardubického kraje jsmeuž
v loňském roce dostali na vodovod 5 mil., které jsou již proinvestovány. I tady se podivují nad nelogickým
jednánímMinisterstva zemědělství. Každopádně já ještě flintu do žita neházíma ze všech sil budu usilovat o
to, abychom dotaci získali a vodovod zbudovali. Stále si totiž myslím, že nový vodovod v obci je nutný.
Prohlašování pana Milana Vybíhala, že nejlepší by bylo, kdyby se vodovod vůbec nedělal a ani jeho tajná
korespondence s Ministerstvem zemědělství mě neodradí od toho, abych o peníze bojovala. Již proběhla
jednání s krajem, který plně náš záměr budovat vodovod podporuje. Zajistila jsem další odborná stanoviska
projektantů, Vodoprávního úřadu Svitavy a Pardubického kraje a doložila je na ministerstvo. Zahájila jsem
osobní jednání s Ministerstvem zemědělství a nadále v něm budu pokračovat, dokud se celá záležitost
nevyjasní.

StanislavaVaněčková - starostka

Již jsem se zúčastnil mnoha jednání různých zastupitelstev a na jednom z nich jsem jasně viděl, jak se
většina zastupitelek a zastupitelů snaží o prospěšné a potřebné věci (třeba o rekonstrukci kulturního domu
nebo vodovodu) a menšina zastupitelů té většině, česky řečeno, hází klacky pod nohy. Nebylo to rozhodně
nic protizákonného a snad proto se menšinoví zastupitelé opravdu činili. Některý například dokázal docela
plynně přednést i několik alespoň dvoustránkových vstupů. A to v kvalitě, že bylo lehce poznatelné, zda se
jednalo o konstruktivní návrh nebo o nevraživý výstup. Méně se dalo poznat, zda si to psal sám, či snad četl
tvorbu cizí. Jiný zastupitel (menšinový) zase dokázal před sebou dlouze a pečlivě srovnat snad čtyřicet listů
podkladů tak kvalitně, že pak podle nich přednesl něco tak souvislého, že mnohé většinové zastupitelky a
většinoví zastupitelé ani nepoznali, o co přednášejícímu šlo. Se smutným úsměvem jsem též sledoval, jak
menšina dokázala naprosto operativně navrhovat, aby se jisté a nemalé obecní peníze nacpaly do kapes
„renomovaného právníka“, aby za ně (za ty peníze) posoudil, zda kroky většiny zastupitelů byly zákonné.
Jako by nevěděli (ti menšinoví zastupitelé), že právě renomovaný právník dokáže brilantně právě to, co si u
něj někdo zaplatí. Úžasné! Strávil jsemna onom zastupitelstvu neopakovatelnouhodinu a půl a dospěl jsem
k názoru, že věnuji obci 500 Kč za laskavé zveřejnění mých zcela osobních postřehů. A již nyní je mi líto
zbytečněpotištěnéhopapíru, pokud by seněkdo snažilmé zcela osobní postřehy změnit.
Na zastupitelstvo semůžete taképodívat.

JanTesař

Pozvánkana jednání zastupitelstva.
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foto Vladislav Zezula

NA SKOK DO ŠKOLY
ZÁPISDOMATE SKÉŠKOLY
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Dne9. a 11. 5. 2011 prob hneod 9:00 hodin do
15:00 hodin oficiální zápis d tí do mate ské
školy. Rodi e, kte í mají zájem o zahájení
docházky svého dít te do MŠ ve šk. roce
2011/2012, se v uvedené dob í do
mate ské školy (sta í jeden zákonný
zástupce). P ednostn ijímany d ti
zam stnaných maminek. Další informace
obdrž í te u vedoucí u i te lky Sy lvy
Leinweberové nebou editelky školy.

Dne 10.2.2011 se dve e školy otev ely
budoucím prv á k m a jejich rodi m. Na
správné místo je dovedla spousta barevných
kv tin, protože tentokrát jsme byli v
kv tinovém království s kv tinovými vílami z
deváté t ídy. Paní u itelka Zdenka Rolníková
se s d tmi seznámila již d íve, navšt vovala je
ve školce a individuáln šela p ipravenost
d tí.
U zápisu nám d ti p edvedly komunikativní a
matematické dovednosti, znalost barev a
post ehování, na památku se vyfotily se
slune nicí a odnesly si dáre ky. D ti byly
šikulky a do první t ídy bylo zapsáno 13 žá k
šíme se s Vámi 1. zá í 2011nashledanou.

Od 6. ledna 2011 znovu prob hly v naší škole
dva kurzy výpo etní techniky pro seniory. O
kurzy byl velký zájem, ú astníci se nau ili
pracovat s po íta emod základ ámili se
s textovým editorem, s internetem, nau ili se
mailovat, vyhledávat d ležité informace, ti
zdatn jší se již u ili pracovat s fotografiemi a
ešili náro n jšími úkoly. Ú astníci si zaslouží
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pochvalu za píli, pozornost, pe livost a
sv domitou domácí p ípravu

tší pod kování pat í panu Vladislavu
Zezulovi, který kurzy vedl. Jeho vlídný p ístup,
zp sob vysv tlení, individuální p ístup, slova
povzbuzení a jemu vlastní humor brzy
odbouraly po áte ní obavy zú astn ných
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řed. školy MirkaTurinská

12 533 respondentů ze základních a středních
škol v ČR se v listopadu a prosinci 2010
zúčastnilo průzkumu, který se zaměřil na
kyberšikanu mezi školáky. Provedlo ho
Centrum prevence rizikové vir tuální
komunikace na Univerzitě Palackého v
Olomouci.
Kyberšikana nebo také kybernetická šikana je
druh psychické šikany, při které útočník
využívá informační a komunikační technologie
– počítač, telefon…
Mezi projevy kyberšikany patří:
- ponižování, urážení, zesměšňování nebo
jiné verbální ztrapňování,
- publikování ponižujících záznamů (fotografií,
videozáznamůaaudiozáznamů),
- vyhrožování a zastrašování,
- vydírání,
- prolomení elektronického účtu a jeho
případné zneužití (tzv. krádež identity),
- obtěžování (např . te lefonováním,
prozváněním, spamováním).

Proč se o tom na tomtomístě zmiňuji? Protože
jsme již zaznamenali, že se „naše“ školní děti s
kyberšikanoupotkaly také.

Z průzkumu vyplynulo, že se s různou formou
a intenzitou kyberšikany v pozici oběti potkalo
60% dětí. Nejčastěji formou ponižování,
urážení, zesměšňování nebo j iného

NEBEZPEČÍNAINTERNETU
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verbálního ztrapňování, pak prolomení
elektronického účtu (tedy že někdo získá jejich
přístupovéúdaje a vydává sepak zaně),dále pak
obtěžování, vyhrožování a zastrašování.
Alarmující je, že 41% procent dětí přiznalo, že se
staly původci – tedy agresory.
Nejčastěji prolomily něčí identitu a také ponižovaly,
urážely, zesměšňovaly.

Pozitivní je, že podle průzkumu by se o pomoc na
rodiče obrátilo 84% dětí, na učitele 74% dětí.
Podobný průzkum se konal také o rok dříve a na
rozdíl od ostatních odpovědí – kde je procentuální
zastoupení velmi podobné – by se na rodiče nebo
učitele obrátilo dvakrát více dětí.

Další alarmující čísla: Téměř 58% dětí komunikuje
bez zábran s neznámými osobami na internetu,
přitom 66% bylo požádáno o fotografii obličeje (a
polovina vyhověla), 44% bylo požádáno o osobní
schůzku (a polovina vyhověla), 25% bylo
požádáno o udržení komunikace v tajnosti. 10%
respondentů odes la lo fo togra f i i nebo
videozáznam, na kterém jsou nazí neboobnažení.

90% dětí je uživateli sociálních sítí – nejčastěji
Facebook (fejsbuk), Spolužáci.cz, LíbímSeTi.cz .
Sociální síť je virtuální síť (virtuální = zdánlivý,
možný, napodobující skutečné vnímání prostoru),
na které se „scházejí“ její uživatelé a vzájemně si
nabízejí své myšlenky, fotografie, videa. Když
někoho označíte jako „přítele“, můžemít přístup ke
všem vašim sdělením, náladám,myšlenkám, které
ostatním sami sdělíte. Je tak „chytrá“, že vám
nabízí přátele vašich přátel, abyste se stali
přáteli…
Většina dětí na takovýchto sítích zveřejňuje svou
fotografii, telefonní číslo, e-mailovou adresu i často
i adresu bydliště!
Nehledě k tomu, že fotografie vašeho interiéru
můžebýt pozvánkoupro zloděje.

Zaznamenáte-li u svého dítěte, vnoučka
(vnučky)… dlouhodobou změnu nálady, nechuť si
popovídat apod., zkuste se podívat, jak tráví svůj
volný čas u počítače nebo jak reaguje na
telefonáty, SMS.

Abych to všechno vyvážil – internet je špatný pán,
ale dobrý sluha. Stejně snadno jako potkat
nebezpečí lze také vyhledat pomoc. Taky zábavu,
zajímavosti i povzbuzení.Ato i na facebooku.

Zdroj : ht tp:/ /prvok.upol.cz/ index.php/ke-
staeni/doc_download/5-nebezpei-internetove-
komunikace-e-bezpei-prvok-2009-2010
Další informace:
http://www.zsmshradecns.cz/vychovny-poradce

VladislavZezula
ZŠaMŠHradecnadSvitavou

SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ 2011
Základní informace
Ke dni 26. b ezna 2011 se uskute ní na celém
území eské republiky s ítání lidu, dom

ítání upravuje zákon
ítání lidu, dom ítání se koná

jednotn šech lenských státech
Evropské unie podle na ízení Evropského
parlamentu aRadyEU

Rozhodným okamžikem s ítání, t.j. okamžikem k
n muž se vztahují všechny zjiš ované údaje

S ítání lidu, dom inese celou
adu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informa ní technologie, ale také se zkušenostmi z
p edchozích s ítání:

á e pružn í na vývoj ve spole nosti
a s tím související legislativní opat ení, nov
ibude nap épartnerství.

. Ve
s ítacích formulá ích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledni ky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších v cí. Z hlediska vybavení domácnosti
je pro statistiku d ležitá pouze otázka, zda má
rodinamožnost využívat osobní po íta ipojení
k internetu.

žné vypl ovat elektronické s ítací
formulá e na internetu a odesílat je on-line nebo
prost ednictvím datových schránek. Tento zp sob
p edávání informací pat í v sou asnosti mezi
nejbezpe n jší v bec.

ítacími komisa i budou asi v 95 % p ípad
íci esképošty.

ávnickým osobám bude SÚ ve v tšin
ípad ílat domovní a bytové listy

prost ednictvímdatových schránek.
ého s ítání v roce 2011 bude všem k

dispozici telefonní centrum s operátory, kte í
budou p ipraveni pomoci se všemi dotazy o
s ítání.
V í c e i n f o r m a c í n a j d e t e n
ttp://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/o_sci
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žádným zp sobem nezjiš uje vybavenost
domácností ani jejich p íjmy a výdaje
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Tříkrálová sbírka - poděkování
Vážení spoluobčané,letos se už pojedenácté
konalo tříkrálové koledování. Od 2. do 9.ledna putovalo
naší obcí několik skupinek "Tří králů". Putovali jsme
dům od domu, žehnali jsme křídou K+M+B=2011,
rozdali jsme "bílé zlato", kalendáře a zazpívali. Za to se
nám dostalo krásného přijetí, několik příjemných slov,
poděkování a peněžní příspění do kasiček pro potřebné
a lidi v nouzi.
Moc Vám děkujeme. Věřte, i nás to naplňuje, že děláme
dobré. Potřebujeme k tomu odvahu a tu čerpáme od
Vás. Omlouváme se těm, které jsme doma nezastihli
nebonějak opomněli.

Hradečtí koledníci
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Těšímsena viděnou sVámi naPohádkovém lese.
PavlínaAndrlíková

akové bylo téma pro
, který uspo ádala kulturní

komise ve spolupráci s místní
základní školou na sobotn í
odpoledne 12. února 2011. I když ve
stejnou dobu probíhal na svitavském
n á m s t í M A S O P U S T s e
zabíja kovými hody, ú ast na
Formance byla p ekvapiv á.
Dostavení ko zde m lo spoustu
známých pohádkových a filmových
postavi ek. Vedle nep eberného
množství princezen, víl, klaun

ík arod jnic, rytí šek
nebylo možné p ehlédnout, zvlášt

adateli, hlavní hrdinku
zmín ného filmu.Apráv tento den
jstem li jedine noup íležitost spat it
Leontýnku v n kolika prom nách co
se tý e její róby i v ku. Nikdo zp ítomných p ípravumaskynepodcenil, všem to nesmírn šelo.

Ješt ed oficiálním zahájením probíhalo jako každý rok focení d tí, aby m ly památku na tento nevšední
den. Po n kolika úvodních písni kách se jednotlivé masky p edstavily našemu duchovi OLDOVI a pak již
všichni neúnavn ili v jeho rytmu.Ochotn ásledovali p i jakékoli h e aob as byli do zábavy vtaženi i
n kte í rodi e. Karnevalové odpoledne zpest ila také bohatá tombola a sout že.A ti, co nevyhráli, odnesli si
dom ár sladkostí, balóneka snad i spoustu krásných zážitk

Rádi bychom Vás ješt ší p ipravovanou akci a tou bude již ,
který se tentokrát uskute ní . Snad nám po así promine zm nu termínu a bude jako
doposud stát na naší stran any našli n jací dobrovolníci, kte í by cht li rozší it naše
ady, dostavte se prosím na do zaseda ky OÚ
Hradec nad Svit. nebo se m žete p ihlásit u kteréhokoliv po adatele. Jelikož se jedná o velice nákladnou
akci, dovolím si touto cestou poprosit i p ípadné sponzory o jejich podporu. Budeme Vám vd ni za
jakoukoliv pomoc, a ž ve form cných dar ních p ísp vk é m žete p edávat kdykoliv

b hem roku namístní obecní ú ad nebo organizátor m ve Vašem
okolí. Uvítáme i Vašepost ehy i nápady na vylepšení akcí.

V p ípad ýchkoliv dotaz ímneváhejte kontaktovat na
tel. 732280639nebomailemna PAndrlikova@seznam.cz

A záv rem mi ješt kovat sponzor m, kte í nás
podpo ili p i této akci:

letošní
karneval

4.ro ník Pohádkového lesa
v sobotu 25.6.2011

informativní sch zku v úterý 8.3.2011 v 17.45 hodin

stavební firma Relus Building, Ján Girga, Magda Málková,
EVT Svitavy, s.r.o., Michaela Ne asová štovní spo itelna,
a.s., Marta a Miroslav Ondrá kovi, MUDr. Zde ka Štefková,
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JanaKlouparová, LudmilaNahodilová, PavlínaAndrlíková.

Takébychchtělapoděkovat za veškeroupomoc
paní HaněNovotné.

avou
ObecHradecnadSvitavou
ZŠaMŠHradecnadSvit

foto Leoš Štefka

foto Zdenka Rolníková
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Volební a povolební ohlédnutí

Vážení spoluobčané,

Volba funkcionářů zklamání,

volby do zastupitelstva obce jsou jižminulostí. Úspěšné či neúspěšné to ukáže čas. Již nyní lze říci, že zde
bude opět chybět osobní odpovědnost, komunikace a důvěra k občanům. Což potvrdili někteří jedinci
odmítnutímpovolebního vyjednávání.

kde zůstala vůle občanů. Tak, lze hodnotit povolební uspořádání v zastupitelstvu obce. Povolební přístup
považuji za hlavní selhání lídra sdružení pana ing. Čepičky. Byl osloven dvakrát. První výmluva byla, co
řeknepanStejskal a ostatní ze sdružení.Druhá - užmáme funkceobsazeny.

Druhé selhání považuji odstoupení od slibů občanům, kdy jim byla slibována komunikace s novými
zastupiteli, slova o odmítání opozice, o občanech obce apod. Každý občan si měl možnost tyto sliby přečíst.
Můj názor, jak chcemeprosazovat zájmy občanů, kdyžnení ochota podávat občanůmpravdivé informace.
Třetí pod pásovkou je v odmítnutí vykonávat funkci starosty či místostarosty, navrženými zastupiteli / ing.

Čepička, paníAndrlíková a pan ing. Hnát /. S omluvami či výmluvami jmenovaných nemohu souhlasit. Proč
tedy šli do voleb. O co jim ve volbách šlo, jaké měli cíle. Takto bychmohl pokračovat. Tento hazard odmítám.
Obec potřebovala osobnost ve vedení obce. Proto nemám vysvětlení na takovou politickou
nezodpovědnost.

Reaguji na různé ohlasy některých zastupitelů, že odmítáme se zúčastňovat jednání v zastupitelstvu
obce / návrhová komise, ověřovatelé/. Tito diskutující musí začít nejdříve u sebe. Ten kdo nevidí co se v
zastupitelstvu děje, co je zde za aroganci, neochotu komunikovat, pak nemůže něco takového podporovat.
To, že nejsmev zastupitelstvu vyslyšeni, je otázkouodpovědnosti.
Proto, je naodpovědnosti deseti zastupitelů, kam budeobec směřovat. Byli to právě oni, co odmítli mnou

navrženépřerušení jednání, abychomsedomluvili.

MilanVybíhal zastupitel obce

Nemohu přehlédnout výsledky voleb, proto touto cestou děkuji všem voličům, kteří svýmhlasem
podpořili naší volební kampaň. Poděkování patří i těm co nevolili, neboť svými názory podporovali
zájemozměnu.Pročsenicnemění, protože to někteří nechtějí.

Získat největší důvěry občanů je pro mě pěkným vysvědčení. O to více, že šlo o opětovné
vítězství/ rok 2006,2010/ , kterého si vážím. Získat důvěru v období náročných neprůhledných
přípravkolemvodovoduakanalizace je vysokouznámkouodpovědnosti volenéhokandidáta.

–

Vážení spoluobčané, není mi známo, komu vyhovuje šíření nepravdivých informací
občanům, že jsem odmítl vykonávat funkci starosty či místostarosty. Tyto informace
považuji za lež. I přes volební úspěch nepatřím k těm, co si říkám o funkci, jak to bylo v
minulosti. Cílem bylo, vyřadit a nezvolit mě do funkce v zastupitelstvu obce, což se mělo
uskutečnit. Příspěvek paní zastupitelky Andrlíkové však situaci částečně změnil. Byl jsem
zvolen do kontrolního výboru. V neoficielním návrhu / jež se mi dostal z neopatrnosti do
rukou / všaksmojí osobounebylopočítáno.

–

ENGELMAR HUBERT UNZEITIG
1.března 2011 si připomínáme 100 let od narození našeho rodáka kandidáta blahořečení
Engelmara Huberta Unzeitiga. P. Engelmar se narodil 1.3.1911 v Hradci nad Svitavou. Po studiích
a noviciátu byl v roce 1939 vysvěcen na kněze. Po krátkém působení v šumavské Zvonkové a v
Linci byl v roce 1941 zatčen gestapem a následně uvězněn v koncentračním táboře v Dachau.
Protože hlásal, že je potřeba poslouchat více Boha než lidi, narážel tím na nacismus a
pronásledování Židů a katolické církve. Koncem roku 1944 v táboře vypukla epidemie skvrnitého
týfu. Páter Engelmar se nakazil při ošetřování ruských zajatců, kterým uděloval pomazání
nemocných a2.3.1945 zemřel.
V roce 2009 papež Benedikt XVI. nechal zveřejnit dekret, ve kterém s jistotou shledává hrdinný
stupeň božských ctností (víry, naděje a lásky) a také základních ctností (opatrnosti, spravedlnosti a
statečnosti) jakož i těch, které jsou snimi spojeny.

Vzpomínku nanašeho rodáka simůžeme vždy připomenout při mši svaté v našemkostele.
Hradečtí farníci
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Patero pochybení,

…

pravidelně se objevují ve zpravodaji řádky, kde
se čtenář dočte, že návrhy zastupitele pana
Vybíhala jsou na zastupitelstvu zamítnuty.
Bohužel,Usnesení neobsahuje důvody, které jsem
vznesl. Pokračovatelé současné politiky nechtějí
slyšet důvody. Proto krátce shrnu neochotu
schvalovat tyto návrhy. Toto jsem nazval patero
pochybení.Názor si poté udělá každý sám.

…
předložil jsem návrh, aby nově zvolení

zastupitelé byli seznámení s průběhem příprav
staveb vodovodu a kanalizace, než budou o
dalších materiálech hlasovat.

. Musím říci, co vědí o poradenské firmě.
Co vědí o zadávacím řízení či smlouvách o dílo?
Proč nebylo provedeno otevřené výběrové řízení a
nahrazeno užším výběrovým řízením? Co nám
přineslo užší výběrové řízení - nic! Kdo navrhoval
firmy na technický dozor, zhotovitele, podpis smluv
apod.? Na všechny nedostatky bymusel vyjít nový
zpravodaj. Proč se necháme tahat za ,, ručičku,,
jako malé děti. Druzí na tom vydělávají na úkor
obce. Opravdu to nikomunevadí.

navrhl jsem sestavení pracovní komise, která
bude dohlížet nad financováním zmiňovaných
staveb. Na dotaz pana Kamila Pavliše, kdo by měl
být členem komise, jsem jmenoval pana ing.
Čepičku, p. Švrčinu, p. Bc. M. Pavliš, paní
Vaněčková, p. K. Pavliš, paní Klouparová / dle
pořadí jak sedí za sebou /. Případně další
zastupitele. Na další dotaz jsem reagoval s tím, že
pro neprůhlednou kanalizaci a vodovod jsem
nehlasoval, proto nemohu být členem této komise.
Návrh byl zamítnut. Jak budeprobíhat financování
a průběh stavby. Budeme opět lhostejní a heslem,
kdo nám co předloží, to zaplatíme. Máme přeci na
vše smlouvy…. .

…
Činnost poradenské firmy. Několikrát jsem

požadoval, aby se jednání ZO účastnil její
statutární zástupce. Za svoji osobu mohu říci, že
jsem tohoto zástupce od roku 2008 do současné
doby neviděl. Na jednáních žádám o identitu
pracovníka poradenské firmy a až po 2 a půl roce
se dovím, že jde pracovníka jiné firmy. Používání
různých administrativních plných mocí je v rozporu
s Mandantní smlouvou. To, že nám zmocněný
zástupce poradenské firmy předkládá doklady
ještě neznamená, že je vše v pořádku. Stavět na
vyjádření předkladatele tj. paní Vaněčkové, nechci
zde řešit. Takto bych mohl pokračovat. Kam toto
může vést, si každýdokážedovodit.

…
Schvalování důležitých materiálů v Radě či

Zastupitelstvu obce kolem příprav vodovodu a
kana l i zace . Schva lování pro jektových
dokumentací, smluv, žádostí o dotaci. Chybí
analýzy, studie proveditelnosti, financování

První

Druhé

Třetí

Čtvrté

Tento návrh byl
zamítnut

staveb, provozní náklady a mohl bych takto opět
dlouze pokračovat. Zastupitelům chybí pravdivé
informace. Za příklad lze uvést vyplněné žádosti o
dotaci na údajnou stavbu vodovodu zaslanou na
Mze ČR a doplnění žádosti o dotaci na kanalizaci
pro Státní fond životního prostředí ČR. Zastupitelé
tyto žádosti neviděli.

….
Bohužel, ažnyní došlo nadiskusní příspěvky, které
kritizovaly neprůhlednost administrativních příprav
staveb. V prosincovém zpravodaji jsme se dočetli,
že v obci byla započata stavba vodovodu. Stejná
stavba byla v polovině února 2011 zastavena. K
důvodům pozastavení stavby se nepochybně
objektivně vyjádří paní Vaněčková - starostka
obce. Názor zastupitele zveřejním po jednání ZO.
Už nynímohu konstatovat, je to ažneuvěřitelné.

Milan Vybíhal-zastupitel obce

Páté

Občanské sdružení je
nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost.
Více na

- Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezkya zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-
vše nepoškozené
- Vatovanépřikrývky, polštáře a deky
-Obuv veškerounepoškozenou
-Hračky nepoškozenéa kompletní

:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce ( z ekologických důvodů)
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportemznehodnotí
- znečištěnýa vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby senepoškodily transportem.

Diakonie Broumov

www:diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

–

–
–

VĚCI,KTERÉVZÍTNEMŮŽEME

Sbírka seuskuteční :
dne: 27. 29.4. 2011
čas: 10:00 17:00 hod
místo: zasedacímístnostObecníhoúřadu

vHradci nadSvitavou

–
–

DěkujemezaVaši pomoc.

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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Hudební život HradcenadSvitavouv šedesátých létech
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych společně s vámi zavzpomínal na léta minulá, na dobu do které
sahají kořeny dnešní velmi dobré kapely MOKABAND. Nejdříve malé vy-světení. Kdo byl letos na
mysliveckém plese, tenměl možnost zatančit si, zazpívat si a poslechnout si právěMoKaBand. Kapelníkem
je Lukáš Moravec, hrající na trombón, klávesy a sólovou kytaru, dalšími členy, z jeho pohledu, jsou
trumpetista, kytarista a otec Libor Moravec, bicí nástroje hraje bratr Pavel Moravec, basovou kytaru strýc
Jindřich Moravec, saxofon strýc Milan Moravec, bydlí sice v Radiměři, ale je také Hradečák. Dalším
Hradečákem je Pavel Kabelka, který si od mixážního pultu občas zahraje na kytaru a zpívá vokály. Zde je
vysvětlení názvu kapely MOravecKAbelka BAND. Kapelamá velmi dobrý zvuk, svědčí o tom i poslední dvě
vystoupení, 19.2.2011 ve svitavskéFABRICEnaplese IUVENTUSUa 26. 2. 2011naplese vRadiměři .
Anyní se vrátím až do roku 1967, v tomto roce se skupina nadšenců pro muziku rozhodla založit hradeckou
beatovou kapelu.Pod vlivem nejlepší české skupinyOlympic vznikla skupina stej-ně nástrojově složená.Na
dobové fotografii se představuje nejstarší složení THE THIEFS; zleva stojí Jiří Havelka, klavír, Jindřich
MORAVEC, basová kytara, Jan Švrčina,
doprovodná kytara, Miroslav Ondráček, sólová
kytara, vpředu Pavel Kolář, bicí. Po odchodu na
vojnu nahradil M.Ondráčka Pavel KABELKA. V
letech normalizacemusela kapela změnit název na
český a v následujících dlouhých letech hrála pod
názvem PLAMENY. Kapela byla rozšířena o
dechovou sekci: harmonika – Miloš Polášek,
trombóny – Stanislav Kalas, Bedřich Stavarič,
saxofony – bratři Kolářové. Od samotného vzniku u
kapely byli zvukaři František Kučera a Pavel
Kocourek.. Jindřich Moravec a Pavel Kabelka
nadále reprezentují Hradec nad Svitavou a tvoří
základ skupinyMOKABAND.
Počátkem sedmdesátých let minulého století
působila v Hradci nad Svitavou dětská kapela
HRADEČANKA. Duchovním otcem, kapelníkem a
vedoucím souboru byl pan Hynek Blažek,
důchodce, který nejenže upravoval aranžmá pro kapelu, ale poskytoval i prostor pro schůzky ve svém
vlastním bytě. Mladí hudebníci měli u Blažků vždy dobré zázemí a paní Blažková byla vždy dobrou
hostitelkou.V Hradečance se uplatnil téměř každý dětský muzikant z Hradce a okolí. Základ tvořili Libor
MORAVEC- trubka, kytara, zpěv, Josef Pavliš-harmonika, zpěv, Jan Grepl- housle, bicí, Vratislav Dvořák-
klarinet, saxofon, Bohumil Pavliš-bicí, Jiří Kocourek-trubka, Lubomír Pavliš-klarinet,basová kytara a
Ladislav Adámek-saxofon. Hradečanka měla i zpěvačky – Zdenu Valovou, Helenu Tesařovou a Janu
Pavlišovou, ta později přešla do Plamenů. Sponzorem Hradečanky bylo místní jednotné zemědělské
družstvo, které se staralo o nákup nástrojů, notový materiál, zajišťovalo orchestru místo na zkoušení a
dopravu. Tak mohla Hradečanka hrát na všech odpoledních společenských akcích a oslavách nejen v
Hradci, ale i v okolí. LiborMoravec je dnes jednímzpilířů skupinyMOKABAND.
Vážení spoluobčané, chtěl jsem ve stručnosti naznačit, že k Hradci nad Svitavou patří a také v minulosti
patřila vlastní hudba.Podaří se takéobnovit ochotnické divadlo?O jehominulosti zase příště.

Jan Švrčina, člen školské a kulturní komise, zastupitel obce

KOMINÍCI
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na v souvislosti s novým nařízením
vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv a s tím související povinně odborně provedené kontrole komínů minimálně 1x ročně,
nabízímepřehled kontaktů na odborné firmy, zabývající se touto činností:

Pavel Koudelka MoravskáTřebová,Sušice 148 728135060
AlešČech Vendolí 108 739156714
MilanRoman Svitavy,UStadionu1606/82 608518 252
MilanMaivald Svitavy, Vrchlického630/7 606205 458
LadislavHouser Svitavy, Pavlovova 20 608343438
Jaroslav Vrabec Svitavy, Brněnská34 777341264

774492400

kominickou činnost

Jméno apříjmení sídlo firmy telefonní kontakt



Hradecký zpravodaj:  Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo: MK ČR E 14325. Neprošlo redakční a jazykovou úpravou. Příspěvky zasílejte do 20. dne každého sudého měsíce na e-mail:  
Realizace: Svitavská tiskárna

zdenka.r@centrum.cz
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Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při
provozukomínů, kouřovodůaspotřebičůpaliv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon Činnost Druhpaliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného Pevné Kapalné Plynné
spotřebiče Celoroční Sezónní
paliv provoz provoz
----------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------------------------------
do 50 kW Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
včetně

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

Výběrpevných (tuhých) 1x 1x 1x
znečišťujících část
a kondenzátu

nad50 kW Kontrola a čištění 2x 1x 1x
spalinové cesy
Výběr pevných (tuhých 2x 1x 1x
znečišťujících
částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméněpodle návodu výrobce

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz sepovažuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv podobunepřesahující v součtu 6měsíců v
kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí
lhůtami kontrol a čištění spotřebiče napevnápaliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmíuplynout doba kratší 6měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmíuplynout doba kratší 4měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit
topení jinýmzpůsobem, se kontroluje a v případěpotřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně (ad5)
k přípravě pokrmůse kontroluje a čistí nejméně jedenkrát zadvaměsíce.
7. Ve stavběpro rodinnou rekreaci (ad6) se kontrola a čištění spalinové cestyprovádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle
návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly
odborně způsobilou osobou.

Společenskákronika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili
nebo oslaví své životní jubileum:

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich
řad:

vměsíci únoru 2011

vměsíci březnu2011

vměsíci lednu2011

HertaKřivinková, RůženaSehnalová

Anna Stodolová, Olga Slintáková, Milada
Šauerová, MiladaHávová, VladimírKopecký,
BoženaKopecká, AnnaBáčová, AnnaŠimonová

JaroslavPřibyl Čest jehopamátce

Narození:
vměsíci prosinci 2010

vměsíci lednu2011
KarolínaBinderová

Daniel Říha, AliceŠvábová


