HRADECKÉ

NOVINY

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

6 Rekonstrukce Melečku

20 Rozhovor

23 Historie
8 Mobilní rozhlas
9 Slavnostní obřady
11 Velikonoce na zámku
12 115 let sportu v Hradci
25 Fotbalová utkání

2
2/2022 | duben – květen

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 22 ze dne 28. února 2022)
• schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 385 000 Kč z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s.,
formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2022.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 64 ze
dne 7. února 2022 a č. 65 ze dne 7. března 2022)

na dobu neurčitou od 1. 4. 2022 s výpovědní dobou 3 měsíců, v době každý čtvrtek od 17.00 do 20.30 hodin,

• předává panu Jiřímu Mojczkovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí dnem
22. 1. 2022,

• rozhoduje ve veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická v Hradci nad Moravicí na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STAMEX, spol. s r. o., nabídková cena
2 255 828,51 Kč (bez DPH),

• doporučuje ředitelce Mateřské školy Hradec nad Moravicí ponechat měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok
2022/2023 ve stávající výši,
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Doplnění infrastruktury pěších
a cyklistických tras v okolí partnerských
měst Hradec nad Moravicí a Baborów do
Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia,
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 2 000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří na
provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy v roce 2022,
• rozhoduje vypůjčit nebytové prostory –
obřadní síň v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí panu PhDr. B.
D., Ph.D. (hudební těleso Country, s. r. o.)

• rozhoduje ve veřejné zakázce Stavební
úpravy chodníku a komunikace na ulici
Fučíkova a Tyršovo nábřeží v Hradci nad
Moravicí na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče STAMEX, spol. s r. o., nabídková
cena 975 603,29 Kč (bez DPH),
• schvaluje cenovou nabídku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice
na stavbu Demolice budovy č. p. 54 v Jakubčovicích ve výši 371 000 Kč (vč. DPH),
• schvaluje cenovou nabídku podnikající
fyzické osoby Roman Drozd na výměnu
střešních oken v bytě č. 6, Opavská 265,
Hradec nad Moravicí ve výši 118 493 Kč
(bez DPH).

telstva města a rady města naleznete na
webových stránkách města v záložce Samospráva.

PLÁN JEDNÁNÍ ZM A RM
V ROCE 2022
Termíny zasedání zastupitelstva města:
11. 4. (č. 23), 20. 6. (č. 24) a 19. 9. 2022
(č. 25). Zasedání zastupitelstva města
jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h
ve společenském sále v budově Babinec
(Podolská 308, Hradec nad Moravicí).
Termíny schůzí rady města:
4. 4. (č. 67), 25. 4. (č. 68), 16. 5. (č. 69),
6. 6. (č. 70), 27. 6. (č. 71), 18. 7. (č. 72),
1. 8. (č. 73), 15. 8. (č. 74), 5. 9. (č. 75),
26. 9. (č. 76) a 17. 10. 2022 (č. 77). Schůze rady města jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti
městského úřadu (Opavská 265, Hradec
nad Moravicí).
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva
města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo výše uvedený roční plán. Změna
termínu a místa zasedání zastupitelstva
města a rady města je v působnosti starosty města.

Celá znění usnesení ze zasedání zastupi-

NEČEKEJTE NA SLOŽENKY NA ÚHRADU POPLATKŮ
ZA ODPAD A ZA PSY
Složenky na úhradu poplatků za odpad
a za psy budou rozesílány koncem měsíce dubna. Poplatky však můžete uhradit již
nyní, a to z pohodlí domova převodem na
účet města (číslo účtu 1846386319/0800,
variabilní symbol uvedete stejný jako v minulém roce) nebo osobně v pokladně
městského úřadu platební kartou, případně v hotovosti. Tím, že nebudete čekat
na vystavení složenky, ušetříte náklady na jejich tisk a distribuci.
Připomínáme, že výše poplatků za odpad a za psy je pro tento rok stejná jako
loni.
Poplatek za odpad činí 500 Kč za poplat-
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níka (děti do věku dvou let zůstávají i nadále od poplatku osvobozeny) a je splatný do 30. 6. 2022.
Poplatek za prvního psa v rodinném domě
a jiných stavbách činí 250 Kč, za druhého
a každého dalšího
psa téhož držitele 375 Kč; za prvního psa v bytovém
domě 500 Kč, za
druhého a každého
dalšího psa téhož
držitele 750 Kč.
Osoba starší 65 let
zaplatí za prvního
psa 150 Kč, za dru-
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hého a každého dalšího psa pak 225 Kč.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2022.
V případě dotazů kontaktujte odbor financí na tel. 553 783 935 nebo 553 783 934
(pokladna).

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
obsahem obecního zpravodaje by zajisté měla být především témata vztahující se k našemu městu a životu v něm.
Nicméně nežijeme na izolovaném ostrově jménem Hradec nad Moravicí a to,
co se děje ve světě na naše město v posledních letech dopadá více než kdy jindy. Poslední dva roky se nesly ve znamení nejistoty spojené s koronavirovou
epidemií. Koronavirus sice stále přetrvává, avšak naštěstí, jak ukazují poslední data, obecně se stal méně
nebezpečným. Nejeden z nás proto začal hledět do budoucna
s nadějí návratu světa do „normálních“ kolejí.
Tato vyhlídka naděje však neměla dlouhé trvání, jelikož ve čtvrtek
24. února 2022 došlo k vpádu Ruské federace na Ukrajinu, čímž
byla v podstatě celá Evropa vtažena do situace, ve které nebyla
od dob druhé světové války. Jak už to bohužel bývá, na válečný
konflikt nejvíce doplácí nevinní lidé svými životy, ztrátou domova nebo obavou o svůj život a životy svých blízkých. Dovolím si
citovat slova Antónia Guterrese, generálního tajemníka OSN: „Ať
už to dopadne jakkoliv, tato válka nebude mít vítězů, pouze poražených“. Čím déle bude válka trvat, tím větší dopad bude mít
nejen na život Ukrajinců, ale i celého světa, nás nevyjímaje. Jedním z důsledků válečného konfliktu je, po více než třiceti letech,
opětovné zatahování železné opony, která se jen tak neroztáhne. V budoucích letech se zároveň zvýší výdaje státu na zbrojení armády, logicky na úkor jiných oblastí, jako je například oprava a budování silnic a dálnic. Jakkoli nechci ekonomické dopady
zlehčovat, buďme rádi a važme si toho, že válečným bojištěm nejsou naše města, lesy, louky a pole.
V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu došlo z důvodu velkého výběru peněz vkladateli k pozastavení činnosti Sberbank
CZ, a. s. Stejně jako jiné obce, města a kraje mělo i naše město
jeden z účtů u této banky s bankovní licencí ČNB. Tento spořící
účet zřídilo zastupitelstvo města ještě v minulém volebním období a převedlo na něj 9 miliónů. Kč. Vzhledem k povaze účtu nebylo možné uložené peníze z něj v rychlosti převést. Jelikož k pozastavení činnosti banky došlo z důvodu nárazového velkého odlivu

vkladů, a nikoli například z důvodu vytunelování, vysoká aktiva
k uspokojení věřitelů v bance zůstala. Tuto skutečnost potvrzují i informace, které obce a města obdržela cestou Ministerstva
financí od České národní banky. Jak dlouho bude proces vyplácení vkladů trvat, není v tuto chvíli známo. Jinými slovy, uložené
peníze se městu vrátí, otázkou je kdy. Nicméně čekání na vrácení peněz ze Sberbank CZ, a. s., nebude mít vliv na chod a realizaci investičních akcí města, jelikož město má kvůli míře rizika své
finance uložené na několika účtech u dalších tří bank, konkrétně
u ČNB, České spořitelny, a. s., a Československé obchodní banky, a. s. Žádná banka totiž není schopna ustát nenadálou situaci, kdy podstatná část vkladatelů chce své peníze hned zpět.
Příznivé klimatické podmínky umožňují pokračovat v investičních akcích města, o čemž se můžete přesvědčit i na následujících stránkách Hradeckých novin. Pokračují práce jak na výstavbě nového sběrného dvora v ulici Žimrovická v Hradci, tak
na celkové venkovní rekonstrukci kulturního domu v Domoradovicích. V únoru došlo k demolici budovy č. p. 54 v Jakubčovicích,
v březnu započala společnost STRABAG, a. s., rekonstrukci ulice
Meleček v Žimrovicích, v měsíci dubnu dojde k dodání dopravního
automobilu pro JSDH Bohučovice a započne rekonstrukce chodníků v ulici Bohučovická a v ulici Fučíkova v Hradci, přičemž obě
tyto rekonstrukce bude provádět společnost STAMEX, spol. s r. o.,
z Březové. V současné době se dokončují projektové dokumentace celkové vnitřní i venkovní rekonstrukce Národního domu,
opravy komunikace mezi č. p. 22 a 53, 22 a 116 v Jakubčovicích,
kolem hasičské zbrojnice ke hřišti v Jakubčovicích a mezi č. p. 20
a 61 v Benkovicích.
Závěrem si Vás dovoluji srdečně pozvat na 24. ročník Otevírání jara a zahájení turistické sezóny, které se uskuteční v sobotu 23. dubna 2022, a dále na oslavy 77. výročí osvobození našeho města od nacistické okupace, které se uskuteční v pátek
29. dubna 2022.
Přeji všem hodně zdraví, pohody, jarního sluníčka a příjemně
strávené Velikonoce.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin (pouze podatelna, ohlašovna pobytu, Czech POINT, ověřování)
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin
ZAVŘENO

spojovatelka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 553 783 922
elektronická podatelna: . . . . epodatelna@muhradec.cz
webové stránky: . . . . . . . . . . . . . . . . www.muhradec.cz
ID datové schránky:. . . . . . . . . . . bybbhh4
Schůzku s členy vedení města doporučujeme domlouvat předem (telefonicky nebo e-mailem) z důvodu možnosti kolize s jiným
jednáním. Telefonické kontakty na členy vedení města a pracovníky městského úřadu naleznete na webových stránkách města.

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
první jarní dny tohoto roku jsou za námi
a již jsou zde tradiční dubnové zápisy
dětí do prvních tříd základních a mateřských škol v našem městě. V uplynulém
roce se nám velmi osvědčilo zřízení „nultého“ přípravného ročníku v ZŠ Hradec
nad Moravicí. Pokud i v letošním roce
bude ze strany rodičů, kteří uvažují o odkladu školní docházky dítěte, o zřízení
této třídy dostatečný zájem (nejméně
10 zájemců), požádáme opět Krajský úřad Moravskoslezského
kraje o souhlas se zřízením přípravného ročníku pro školní rok
2022/2023. Zřízení přípravného ročníku v ZŠ Hradec nad Moravicí je žádoucí i z důvodu, aby mohlo být co nejvíce tříletých dětí přijato k zápisu do našich mateřských škol v Žimrovicích a v Hradci. V souvislosti s rostoucí demografickou křivkou, i současnou
zaplněností mateřských škol v našem městě, jsme podali předběžnou žádost o investiční dotaci na ITI Ostravské aglomerace,
která by nám v budoucích letech umožnila navýšit kapacitu mateřské školy v Hradci nad Moravicí o 20 dětí.
I v jarních měsících zdárně probíhají na území města větší i menší investiční akce. Nová cyklostezka Hradec nad Moravicí – Opava, která je již hojně využívána, je před slavnostním otevřením.
Na novém sběrném dvoře čekáme na položení finální asfaltové
vrstvy. Termín slavnostního otevření sběrného dvora doposud
nebyl stanoven, nicméně každá domácnost bude o tomto termínu v nejbližších týdnech informována speciálním letákem. V něm
budou podrobně popsány druhy odpadů, které bude sběrný dvůr
odebírat a uvedeny podrobné informace o upravené otevírací
době, která se rozšíří o tolik Vámi požadované sobotní dopoledne a další náležitosti. Na kulturním domě v Domoradovicích jsou
v plném proudu práce na zateplení pláště celé budovy, probíhá
rovněž výměna střešní krytiny a oken.
K menším, již zrealizovaným, investicím patří instalace nových
šatních skříní pro 200 žáků 5.–9. tříd v ZŠ Hradec nad Moravicí.
Zde bych chtěl velmi poděkovat kolektivu pracovníků technických služeb, kteří v období zimních prázdnin provedli odstranění

Vizualizace veřejného prostoru ve Filipovicích
(autor Ing. Arch. Petr Mlýnek)
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již archaických šaten a okamžitou opravu zvlněné podlahy. Celková výše investice do nových šaten dosáhla výše 245 000 Kč.
Nové vstupní dveře obdržela i kaple sv. Cyrila a Metoděje v Benkovicích, které vyrobil pan Luděk Hendrych.
Podařilo se nám rovněž získat i nové dotace, a to konkrétně z Euroregionu Silesia investiční dotaci ve výši 85 % na výstavbu venkovního společenského prostoru a herních prvků v obci Filipovice. Tento prostor by měl sloužit jako zázemí nejen návštěvníkům
poutního místa Maria Talhof, ale také jako prostor pro setkávání
občanů naší nejmenší obce Filipovice. Výstavba by měla proběhnout ještě v letošním roce. Z dotačního programu Zdravé stárnutí
byla Moravskoslezským krajem poskytnuta neinvestiční dotace
(50 %) pro naše seniory, kteří se tak na přelomu května a června
mohou těšit na zájezd do kvetoucí Kroměříže a v měsíci září do
historické Olomouce. Velkou radost máme i z další poskytnuté
neinvestiční dotace z Moravskolezského kraje (50 %) na konání
slavnostní Hradecké pouti, tentokráte zaměřené na naše místní
řemeslníky, s názvem Hradec – město šikovných rukou.
Vážení občané, po dlouhých dvou letech se konečně všichni můžeme těšit dne 23. 4. 2022 na tradiční Otevírání jara a turistické
sezóny. Na této akci můžete v letošním roce nově navštívit, mimo
tradiční turistické trasy, i tzv. Technotrasu (vedoucí okolo Weisshuhnova náhonu), kterou pro Vás připravily kolegyně z Městské
knihovny a Informačního centra. Kromě výše uvedené akce si Vás
dovoluji pozvat v předvelikonočním čase dne 9. 4. 2022 do Babince na další z degustačních večerů, tentokráte s podtitulem Víno
a náboženství. Dne 29. 4. 2022 můžete navštívit oslavy osvobození města s lampiónovým průvodem nebo o den později, dne
30. 4. 2022, akci Pálení čarodějnic v městském parku u nádraží.
Vážení spoluobčané, v období Velikonoc Vám srdečně přeji hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a dostatek vůle a odvahy překonávat všechny překážky a starosti, které život někdy přináší. Mějte
i nadále rádi naše krásné město Hradec nad Moravicí.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz; +420 553 783 928

Nové šatní skříňky v Základní škole Hradec nad Moravicí

OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ – II. ETAPA
V průběhu měsíců května a června proběhne oprava autobusových přístřešků v Benkovicích, Bohučovicích a v Hradci nad Moravicí. V Hradci nad Moravicí se bude jednat o zastávku na křižovatce ulic Žimrovická a Benkovská a zastávku u železniční stanice.
Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě zástupců města a paní Vlasty Mrůzkové, majitelky přilehlých budov (prodejna pečiva a hospoda u Rezavého rytíře), změní výrazně svůj vzhled i tyto budovy.
Oprava bude provedena ve stylu identickém s opravami zastávek, které již byly realizovány v minulém roce.

V souvislosti s chystanou rekonstrukcí autobusového přístřešku
u železniční stanice jsme po dohodě s akademickým sochařem
Kurtem Gebauerem, známým hradeckým rodákem, „oprášili“
projekt přilehlého kruhového amfiteátru a jeho propojení s výše
uvedeným autobusovým přístřeškem. Na tento záměr jsme podali žádost o dotaci na MAS Opavsko (Program rozvoje venkova).
V případě, že žádost bude úspěšná, dojde k dostavbě amfiteátru
v městském parku ještě v letošním roce.
Petr Havrlant

Vizualizace opravené autobusové zastávky u železniční stanice
(autor Jiří Januške)

Vizualizace dostavby amfiteátru v městském parku
(autor Jiří Januške)

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V DOMORADOVICÍCH
Po zimní přestávce pokračuje venkovní rekonstrukce kulturního
domu v Domoradovicích. Zhotovitel dostavěl lešení kolem celého objektu, provedl demontáž původní střešní krytiny, fasáda
byla očištěna tlakovou vodou a byly provedeny odtrhové zkoušky. Po třech měsících byla vyrobena nová plastová okna. V polovině března proběhlo jejich osazení v nižší části objektu, sklepních
prostorech a knihovně. Následně zhotovitel zahájil práce na zateplení objektu. Z důvodu výskytu (hnízdění) rorýse obecného,
musí být do nové fasády osazeno celkem 6 vestavných hnízdních
boxů. Zhotovitelem stavby je společnost Slezské stavby Opava
a vysoutěžená cena stavebních prací je přibližně 9,4 milionu Kč
včetně DPH. Celkové předpokládané náklady stavby bez projektové přípravy jsou 9,6 milionu Kč včetně DPH.
Ing. Josef Hennig

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HRADCI NAD MORAVICÍ
Na začátku dubna byla zahájena rekonstrukce chodníku na ulici Fučíkova společně s rekonstrukcí části místní komunikace
na Tyršově nábřeží (k č. p. 398). Na základě
výběrového řízení činí cena díla 1,18 milionu Kč včetně DPH. Dokončení rekonstrukce je plánováno na začátek června.
V dubnu letošního roku bude také zaháje-

na rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická. Předmětem prací je výměna silničních i chodníkových obrub v celkové délce
519 metrů, dojde ke kompletní výměně
podloží chodníku a bude položena nová
zámková dlažba. Na základě výběrového
řízení činí cena díla 2,73 milionu Kč včetně
DPH. Rekonstrukce chodníku potrvá do

poloviny července. Po dobu rekonstrukce je nutno počítat s omezením provozu
na silnici č. III/4648 v úseku od křižovatky
s ulicí Opavskou po konec obce.
Zhotovitelem obou rekonstrukcí je společnost Stamex z Březové.
Ing. Josef Hennig

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
ULICE MELEČEK V ŽIMROVICÍCH SE DOČKALA REKONSTRUKCE
V polovině března 2022 začaly stavební práce na dlouho očekávané rekonstrukci ulice Meleček v Žimrovicích. Předmětem rekonstrukce je oprava vozovky místní komunikace v délce 771 m
od křižovatky se silnicí III/44334 (ulice Hradecká) k začátku chatové oblasti, a místní komunikace v délce 135 m od hasičské zbrojnice ke kapli sv. Josefa. V úseku mezi základní školou a hasičskou
zbrojnicí bude doplněn chodník, zároveň vzniknou podélná parkovací stání pro vozidla. Stávající chodník podél oplocení areálu
základní školy bude vyměněn za nový ze zámkové dlažby. Součástí rekonstrukce je také oprava příjezdové komunikace do areálu základní školy.
Rekonstrukci pro město Hradec nad Moravicí provádí společnost
Strabag, která vzešla z výběrového řízení. Vysoutěžená cena stavebních prací činí 7,6 milionu Kč (včetně DPH).

HARMONOGRAM PRACÍ:
16. 3.–30. 6. 2022 - rekonstrukce vozovky - vjezd je umožněn vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby a dopravní obsluhy (např. řidiči s bydlištěm v lokalitě), v pracovní době
od 6.00 do 17.00 hodin musí řidiči počítat se zdržením.
2 dny v červnu 2022 (termín bude upřesněn 14 dní předem) pokládka asfaltového povrchu - vjezd bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému.
1. 7.–31. 7. 2022 - dokončovací práce - vjezd bude umožněn vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby a dopravní obsluhy (např. řidiči s bydlištěm v lokalitě), v pracovní době
od 6.00 do 17.00 hodin musí řidiči počítat se zdržením.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale musí se to opravit.
Mgr. Patrik Orlík, Ing. Josef Hennig

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU
Na konci března začaly pravidelné svozy hnědých nádob na bioodpad. Vyváženy jsou 1x za 14 dnů (střídavě se svozy běžného
komunálního odpadu). Svozové kalendáře si můžete vyzvednou v informačním centru nebo na podatelně městského úřadu.

Hradec nad Moravicí a Kajlovec - svozový den je čtvrtek, každý lichý týden: 14. 4. , 28. 4. , 12. 5. , 26. 5. , 9. 6. , 23. 6. , 7. 7. , 21. 7. , 4. 8. ,
18. 8. , 1. 9. , 15. 9. , 29. 9. , 13. 10. , 27. 10. , 10. 11. a 24. 11. 2022 (poslední svoz).

TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU (POZNAČTE SI DO
KALENDÁŘE)

Případná změna svozového dne bude předem oznámena. Do
hnědé nádoby na bioodpad lze odložit pouze: trávu, listy a nať ze
zeleniny, jadřince, pecky z ovoce, skořápky ořechů, slupky z ovoce, zeleniny a brambor, kávová a čajová sedlina, čajové sáčky, piliny, hobliny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, slámu, listí, dřevní
hmotu, větve z prořezu stromů do délky 25 cm a průměru 2 cm.

Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice
a Žimrovice - svozový den je středa, každý sudý týden: 6. 4. , 20. 4. ,
4. 5. , 18. 5. , 1. 6. , 15. 6. , 29. 6. , 13. 7. , 27. 7. , 10. 8. , 24. 8. , 7. 9. , 21. 9. ,
5. 10. , 19. 10. , 2. 11. a 16. 11. 2022 (poslední svoz).

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Od března je sběrný dvůr na ulici Žižkova otevřen dvakrát týdně: ve středu a v pátek, vždy od 10 h do 17 h.
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OTEVŘENÁ RADNICE
JAKUBČOVICKÉ PEPKY JSOU JIŽ MINULOSTÍ
Dlouhou dobu stál v Jakubčovicích u hlavní cesty naproti hasičské zbrojnici dům č. p. 54, kterému místní neřekli jinak než Pepky nebo U Pepek. Přestože tento dům byl dlouhodobě v havarijním stavu, jeho vlastník jej nechtěl prodat, aby ustoupil rozšíření
komunikace. Do roku 2016 nebyl vlastník domu ochoten přistoupit ani na nabídku 250 000 Kč. Nakonec se loni městu podařilo

dům s přilehlým pozemkem odkoupit za částku 66 000 Kč a příprava demolice mohla začít. Do poptávkového řízení na demolici
domu podal nejnižší nabídku v částce 371 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice, který dům v polovině února letošního
roku úspěšně zboural. Jakubčovické Pepky tak jsou již minulostí.
Mgr. Patrik Orlík

KONTROLA ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
Na konci února proběhla kontrola Čistírny odpadních vod (ČOV),
kterou provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava. Kontrolovaným obdobím byly roky 2020, 2021
a leden 2022 (poslední kontrola proběhla v roce 2019). Kontrola byla zaměřena na veškerou legislativu, provoz technologií ČOV
a kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod do řeky Moravice. Odběry vzorků a analýzu odpadních vod na přítoku na ČOV
a na odtoku z ČOV zajišťuje pravidelně, jednou měsíčně, akreditovaná laboratoř. Kontrolou nebylo zjištěno překročení limitů u sledovaných ukazatelů, ročních limitů množství vypouštěných odpadních vod ani žádné porušení vodního zákona.
Odpadní vodu z domácností a ze zařízení občanské vybavenosti přivádí do ČOV cca 17,5 km
kanalizace se 4 přečerpávacími stanicemi.
Dle zaměstnanců obsluhujících ČOV se
mírně zlepšilo vypouštění, resp. nevypouštění kuchyňských tuků a olejů do kanalizace. Ještě v minulém roce dosahovaly
tukové shluky běžně tloušťky 10 cm, což
se v poslední době již tak často nevyskytuje. Poděkování proto patří všem uvědomělým občanům, kteří začali třídit oleje
a tuky a nosí je v PET lahvích do sběrných
nádob. Tříděním kuchyňských olejů a tuků
šetříme nejen přírodu, ale také předcházíme haváriím kanalizační sítě.
Roman Celta

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Další termín sociální a rodinné poradny je ve středu 4. května 2022 od 14 do 17 hodin v přízemí městského
úřadu. V akutních případech můžete kontaktovat sociální pracovnici na tel. 605 292 252 nebo elektronicky
na e-mailu poradnaostrava@css-ostrava.cz. Tuto sociální službu zajišťuje město Hradec nad Moravicí prostřednictvím Centra sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

ZVEME VÁS NA PREZENTACI KAFIRY
KAFIRA, o.p.s., je nezisková organizace, která již 20 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Dotýká se vás
tato problematika nebo potřebujete přímo pomoci se zvládnutím hendikepu?
Se službami KAFIRY se můžete seznámit v pátek 29. dubna 2022 v čase od
10.00 do 12.00 hodin ve společenském
sále Babinec.
V Kafiře se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje
a dodává chuť do života. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné
pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu so-

běstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností
běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienty samostatnému pohybu ve venkovním
i vnitřním prostředí, výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Pravidelnými uživateli našich
služeb jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.Služby poskytujeme zcela bezplatně, a to
jak ambulantně (nejbližší středisko najdete v Opavě), tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, samozřejmě také
v Hradci nad Moravicí. Bližší informace najdete na www.kafira.cz.
Bc. Veronika Grygarová, KAFIRA, o.p.s.

MUNIPOLIS – MOBILNÍ ROZHLAS
Od února je v našem městě v provozu nová služba Mobilní Rozhlas. Za necelé dva měsíce si službu zaregistrovalo již 330 uživatelů. Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu jsou občanům doručovány důležité informace, aktuality nebo upozornění z městského
úřadu (dle vlastního výběru při registraci) pomocí emailů, zpráv
do mobilní aplikace nebo SMS. Od 21. 3. 2022 se systém Mobilní Rozhlas stal součástí chytré komunikační sítě Munipolis.
Pro uživatele se nic nemění, pouze budou zprávy rozesílány
pod hlavičkou Munipolis/Mobilní Rozhlas. K odběru informací

se můžete přihlásit pomocí registračního formuláře na adrese
https://muhradec.mobilnirozhlas.cz/registrace nebo osobně
na podatelně městského úřadu, kde vyplníte jednoduchý tištěný formulář.
Mgr. Zuzana Liliana Machurová

HRADECKÉ NOVINY ZÍSKALY OCENĚNÍ
Zpravodaj města Hradecké noviny získal 3. místo v krajském kole prestižní soutěže Radniční listy roku 2021. Ocenění získal v kategorii měst a obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel, ve
které bylo hodnoceno 76 přihlášených radničních periodik. Soutěž vyhlašuje spolek
Kvalikom, který se zaměřuje na způsob a kvalitu komunikace veřejné správy s občany. Součástí ocenění je i podrobné bodové a slovní hodnocení periodika, které probíhá
dle jasných a transparentních kritérií. Kromě samotných textů hodnotí odborná porota
i grafické zpracování, titulní stranu, kvalitu fotografií, kreativitu a originalitu, nestrannost,
praktičnost, edukativní obsah, zábavní obsah a rozsah periodika.
Hradecké noviny byly hodnoceny jako velmi kvalitní a nestranný informační kanál, díky
němuž mají obyvatelé města přehled o všem důležitém. Zpravodaj obsahuje praktické informace v takovém rozsahu, že i občan, který nemá přístup k internetu (tedy ani
k webovým stránkám města), se má možnost plně orientovat ve všech organizačních
záležitostech. Jako mimořádně kvalitní byly hodnoceny veškeré texty, a to po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Celé hodnocení najdete na webových stránkách
města v záložce Hradecké noviny.
Ocenění spolku Kvalikom (jehož název vznikl spojením slov kvalita a komunikace) nás
velice těší. Největší radost však máme z toho, že občané Hradecké noviny čtou a že jsou
pro ně užitečné. Proto děkujeme všem, kteří do zpravodaje přispívají. Pokud máte k Hradeckým novinám připomínky nebo podněty, nebo nám chcete zaslat zajímavý příspěvek, kontaktujte nás na e-mailu zpravodaj@muhradec.cz.
Jitka Celtová
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OTEVŘENÁ RADNICE
SLAVNOSTNÍ OBŘADY
JUBILEJNÍ SVATBY

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Srdečně zveme manželské páry, které v letošním roce slaví zlatou, diamantovou nebo kamennou svatbu, na slavnostní setkání.
To se uskuteční v pátek 22. dubna 2022 v 10.00 hodin ve společenském sále Babinec. Na programu je hudební vystoupení, blahopřání starosty města, společný přípitek a drobné občerstvení.
Pozvánku obdrží všichni jubilanti poštou.
Matrika městského úřadu vede evidenci pouze svatebních
obřadů, které se konaly v Hradci nad Moravicí. Pokud v letošním roce slavíte 50., 60., nebo 65. výročí svatby, ale manželství jste uzavřeli mimo Hradec nad Moravicí, kontaktuje odbor vnitřních věcí a kultury, tel. 553 783 923 nebo 725 666 074;
e-mail: matrika@muhradec.cz.

Město Hradec nad Moravicí srdečně zve občany, kteří v letech
2020, 2021 a 2022 dovršili nebo dovrší 75, 80, 85, 90 a více let,
na slavnostní setkání jubilantů. To se uskuteční ve společenském
sále Babinec, Podolská 308, ve dvou termínech:

JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční v neděli 24. dubna 2022 ve společenském sále Babinec v 9.00 hodin a v 10.30 hodin. Obřad v 9.00 h je určený pro děti narozené v měsících srpen 2021, září 2021 a říjen 2021; obřad v 10.30 h je určený pro děti
narozené v měsících listopad 2021, prosinec 2021 a leden 2022.
Délka obřadu, včetně fotografování, je cca 40 minut. Obřadu se
mohou zúčastnit také sourozenci dětí a další hosté. Rodiče dětí
obdrží písemnou pozvánku poštou.

• ve čtvrtek 23. června 2022 pro jubilanty, kteří své 75. narozeniny oslavili, nebo teprve oslaví, v roce 2020, 2021 a 2022,
• v pátek 24. června 2022 pro jubilanty, kteří v uvedených letech
oslavili, nebo teprve oslaví 80, 85, 90 a více let.
Na programu je slavnostní oběd, blahopřání představitelů města, kulturní program a přátelské posezení. Autobusová doprava
tam i zpět je zajištěna (z obcí Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice). Pozvánku s veškerými podrobnějšími informacemi obdrží jubilanti v dostatečném
časovém předstihu poštou.
V případě dotazů k výše uvedeným obřadům kontaktuje odbor vnitřních věcí a kultury, tel. 553 783 923 nebo 725 666 074;
e-mail: matrika@muhradec.cz.
Jitka Celtová

BABINEC V BABINCI
V pátek 11. 3. 2022 se konalo pokračování úspěšné akce Babinec v Babinci. O akci byl opět velký zájem a vstupenky byly rychle vyprodány. Protože tentokrát byla akce uspořádána u příležitosti Mezinárodního dne žen, přišel v úvodu poblahopřát všem
ženám starosta města Mgr. Patrik Orlík (spolu s moderátorem
večera Zdeňkem Pavlíčkem však byli pánové ve výrazné menšině). Na programu bylo vystoupení česko-italské zpěvačky
Genny Ciatti, tématem večera pak bylo především zdraví, líčení a móda. Připraveny byly módní přehlídky Veroniky Jedinákové z Domoradovic (rozhovor najdete na str. 20) a butiku Fashion Regina z Opavy. Všichni účinkující sklidili velký aplaus publika.
Celkovou příjemnou atmosféru dotvořil výborný bar, o který se
opět postarala kavárna Old House Café.

www.muhradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA
PRVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V BABINCI
Na neděli 13. 3. 2022 připravilo město Hradec nad Moravicí Kouzelný karneval. Děti v rozmanitých a nápaditých maskách tančily, soutěžily, čarovaly, hrály hry s Maxipsem Fíkem a rozverným
papouškem, a dokonce zapojily i rodiče. V závěru programu si
každé dítě vylosovalo svou cenu v tombole. Věříme, že se vám
karnevalové odpoledne líbilo a že jsme tak započali novou tradici akcí pro děti. Už se těšíme na příští rok a další karnevalovou
show v Babinci.
Foto Jiří Hajduk

MALÉ OHLÉDNUTÍ V ČÍSLECH ZA
ROKEM 2021

vřít v polovině dubna. Hradecká knihovna
však zůstala pro čtenáře uzavřena až do
20. 6. 2021, tentokrát z důvodu stěhování
do nových prostor. Od července jsme měli
prázdninový provoz a knihovna se tak plně
otevřela čtenářům až od 1. září 2021. I přes
půlroční uzavření knihovny jsme obsloužili bezmála 7 000 uživatelů, kteří si vypůjčili 20 000 knih a časopisů. Online služeb
knihovny využilo 1 594 uživatelů. V knihovně přibylo 1 891 nových knih.

Pokračující pandemie covid-19 ovlivnila
v roce 2021 činnost celé knihovny, hlavně služeb pro veřejnost. Celá knihovní síť
byla v návaznosti na vládní opatření uzavřena od prosince 2020 do 10. 2. 2021. Od
11. 2. 2021 byly umožněny výpůjční služby pouze bezkontaktně, prostřednictvím
„knižního okénka“. Knihovny se za přísných
hygienických podmínek mohly opět ote-

V rámci regionálních funkcí poskytujeme
metodickou pomoc a služby v 19 knihovnách v okolních obcích. V roce 2021 jsme
zautomatizovali naši pobočku v Domoradovicích a knihovnu v Hlubočci.
Na obsluhované knihovny v okolních vesnicích jsme odvezli přes 3 000 knih v 39
souborech.

INFORMUJE

Nejpůjčovanějším titulem z oblasti beletrie se stala kniha Karin Lednické Šikmý kostel, z naučné literatury autobiografie Jiřiny
Bohdalové Můj život mezi slzami a smíchem od Jiřího Janouška. Nejčastěji půjčovaným časopisem byla Vlasta. Nejpilnější čtenář si v roce 2021 vypůjčil v naší
knihovně 228 knih.
V letošním roce se provoz knihovny vrací do normálu. Připravujeme pro vás opět
přednášky, besedy, autorská čtení, výstavy,
soutěže a další. Podrobnosti najdete v kulturním měsíčníku, na webu knihovny nebo
informačního centra a na našich facebookových stránkách. Těšíme se na viděnou
v knihovně nebo na našich akcích, nejblíže 28. 4. 2022 na Čtení ke kafi divadla MALÉhRY, které nese podtitul Zápisky z cest.
Markéta Beyerová

MALÁ UKÁZKA Z NOVÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Brown, S.:
Doron, H.:
Dvořáková-Liberdová, L.:
Grünigová, M.:
Horáková, P.:
Hunter, C.:
Jakoubková, A.:
Keleová Vasilková, T.:
Knedler, M.:
Kruží, P.:
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Lest
My very first English
Levandulové a květinové tvoření
Rodinný hotel
Srdce Evropy
Takový hněv
Manžel a záhadná blondýna
Slzy a smích
Mé přítelkyně z Ravensbrücku
Kašpárkova hudebka

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

Krzyžanek, J.:
Kubíková, K.:
Lind, H.:
Padych, J.:
Pearse, S.:
Stará, E.:
Šandera, J.:
Třeštíková, R.:
Wurm, M.:
Žáček, J.:

Dorotka a sedm koček
Hájovna
Staneš se mou další ženou
Odkaz pravěkých žen
Sanatorium
Nauč Edu abecedu
Naše třídní je mimozemšťan 2
Tajemství
Nedotknutelný
Ufo, ufo, ufoni

SPOLEČNOST A KULTURA
SBÍRKA
PRO PŘEŽITÍ

DO JESENÍKŮ K ROLANDOVU KAMENI

SDH Kajlovec, ve spolupráci s Mendelovým
gymnáziem v Opavě, uspořádal Sbírku pro
přežití, určenou ukrajinským občanům zasaženým válkou. Sbírka probíhala ve dnech
2.–3. 3. 2022 v hasičské zbrojnici v Kajlovci.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem občanům, kteří do sbírky přispěli finančními
i materiálními dary. Společnými silami se
nám podařilo vybrat krásných 17 000 Kč
a velké množství veškerého potřebného
materiálu. Sbírku jsme roztřídili, zabalili do
krabic, označili a odvezli na ostravské nádraží, odkud hned v pátek 4. 3. 2022 putovala speciálním vlakem přímo na Ukrajinu,
kde pomáhá potřebným. Děkujeme!
Robin Hrbáč
místostarosta SDH Kajlovec
Tradiční zimní zájezd, pořádaný Kavon
tur v sobotu 12. 2. 2022, byl původně plánován jinam a jindy. Vzhledem k oteplení, které z běžeckých stop udělalo ledovou klouzačku, rozhodl vedoucí zájezdu
Zdeněk Novák nakonec zamířit do Karlovy Studánky. Honza Petránek naplánoval trasu k Rolandovu kameni po místním
vycházkovém okruhu. V Karlově Studánce jsme zaparkovali u známého, ale zavřeného hotelu Hubertus a vyrazili jsme
směrem na Vidly. Sněhu bylo dost, svítilo sluníčko, byli jsme na čerstvém vzduchu a vládla mezi námi dobrá nálada. Ze
silnice jsme odbočili na Rolandovu cestu,
kterou jsme po chvíli opustili a po pěšině
jsme se vydali směrem k Rolandovu kame-

VELIKONOCE NA ZÁMKU
Vážení návštěvníci,
Státní zámek Hradec nad Moravicí zahájil letošní sezónu 1. dubna 2022 netradiční
prohlídkou mimořádného okruhu jarně vyzdobenými interiéry, obohacenými poklady
z depozitářů a květinovými aranžmá. Kromě
jiného vám budou výjimečně představeny
míšenské porcelánové vázy „Schneeballen“
navržené Johanem Joachimem Kaendlerem a Friedrichem Eberleinem v roce 1742.
Celý jejich povrch je pokryt drobnými kvítky, větévkami a ptáčky. Způsob provedení tak demonstruje technickou i estetickou
zdatnost míšeňské manufaktury. Součástí mimořádné trasy je i zámecká kaple a sakristie. Datum konání: 1.–3. 4. , 9.–10. 4.,
15.–18. 4. , 23.–24. 4. a 30. 4.–1. 5. 2022, vždy
od 10.00 do 16.00 hod.
Těšíme se na vás.
Ing. Radomír Přibyla
kastelán zámku Hradec nad Moravicí

Knížecí velikonoce
na zámku
Hradec nad Moravicí
Datum konání :
1. 4. – 3. 4. • 9. 4. – 10. 4. • 15. 4. – 18. 4. • 23. 4. – 24. 4. • 30. 4. – 1. 5. 2022
vždy od 10.00 do 16.00 hod.

mediální partneři:
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ni. Na tomto místě byla „finta fň“, protože
bylo nutné sejít napravo do lesa, což by někoho bez mapy nebo GPS mohlo zmást.
Zanedlouho naše skupina dorazila k hlavnímu cíli trasy, tedy ke skalisku Rolandův
kámen. Za příznivého počasí se dá vystoupat na jeho vrchol a z vyhlídky pozorovat
okolní kopce, dokonce i Praděd. V zimě je
tam ale vstup zakázán, protože pohyb na
zasněžených kamenech není nejbezpečnější. Poté jsme se vydali další částí okruhu do Karlovy Studánky. Zastavili jsme se
ještě na vršku sjezdovky a pokračovali dolů
do lázní. Procházka ve sněhu byla příjemná, nebořili jsme se, nesmeky a turistické hole nám pohyb značně usnadnily. Pro
většinu byla návštěva tohoto málo známého místa poblíž důvěrně známých lázní příjemným překvapením. Po sestoupení
jsme si prohlédli Karlovu Studánku a dali si
kávu, zákusek nebo jiné laskominy v některé z místních cukráren. Potom jsme přejeli
do Malé Morávky na chatu Brans. Do oběda zbývala ještě chvíle, tak jsme se prošli po okolí, podívali se na zbytky ledových
soch a v baru na sjezdovce Kopřivná jsme
okoštovali Praděda a jiné tekutiny. Zdeněk, jak je na jeho zájezdech dobrým zvykem, vždy zajišťuje oběd na nějakém příjemném místě. Tentokrát jsme poobědvali
v chatě Brans. Okruh k Rolandovu kameni měřil přibližně 4 kilometry a nastoupali
jsme na něm asi 150 výškových metrů. Výlet se nadmíru povedl, počasí bylo snové,
poznali jsme nové místo, oběd nám moc
chutnal a časově jsme vše krásně zvládli.
Všichni byli s výletem spokojeni, a nakonec
ani nevadilo, že jsme se nedostali na běžky. Děkuji Zdeňkovi za bezvadnou organizaci a Honzovi Petránkovi za výběr krásné
náhradní trasy.
Daniel Ševčík
www.muhradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA
SPORT V HRADCI SLAVÍ JUBILEA
V letošním roce uplyne 115 let od založení Sokola a 90 let fotbalu v Hradci. To jsou
jubilea, kterým je nutno věnovat alespoň
malou pozornost (k fotbalu se vrátíme
v příštích číslech Hradeckých novin).
V pivovarské restauraci pod hradeckým
zámkem se v neděli 28. dubna 1907 sešli představitelé českého společenského
života z Hradce a okolí a založili tělocvičnou jednotu Sokol Hradec-Podolí. Prvním
starostou jednoty byl zvolen Čeněk Kanclíř, místostarostou Emil Šustek a náčelníkem Josef Vilkus. Tato první valná hromada byla zakončena sokolskou písní Lví silou
a hřímavým Nazdar. Založení Sokola bylo
jedním z projevů národního probuzení Čechů v Hradci a okolí. Důležitým impulsem
se staly srážky s Němci dne 22. července 1906, v den veřejného cvičení opavských sokolů na Podolí. Do roku 1918 hrál
Sokol na Hradecku důležitou úlohu národní organizace sdružující všechny Čechy.
Situace se změnila se vznikem svobodné Československé republiky, navíc byla
v roce 1920 založena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) a o rok později také Orel.
Aktivity tělocvičných jednot během období první republiky byly pestré. Všechny pořádaly tělovýchovné akademie a měly také
své divadelní odbory, které často předváděly své umění veřejnosti. Mimořádným
kulturním zážitkem v roce 1929 bylo sokolské představení Kráska ze Šumavy, které se hrálo poprvé v přírodním amfiteátru
na Říjnovém kopci na Hanuši. Sokol získal
kinematografickou licenci a 23. ledna 1927
bylo uvedeno první představení kina Orion. Promítaly se pouze němé filmy. V roce
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1933 bylo kino kvůli dluhům zrušeno, ale za
tři roky obnoveno pod názvem Kosmos,
tentokrát již bylo kinem zvukovým. Když
došlo na podzim 1938 k nacistické okupaci, německé úřady okamžitě zakázaly činnost všech českých sportovních organizací a zabavily veškerý tělovýchovný
inventář i majetek, včetně téměř všech
písemností. Po válce se činnost sportovních organizací obnovovala. V Praze bylo
31. března 1948 vyhlášeno sjednocení československé tělovýchovy.
Organizováním dobrovolné tělesné výchovy byl pověřen Sokol, předsedou sjednocené tělovýchovy v Hradci se stal Alois
Bilík. Roku 1950 byl sloučen Sokol Hradec
a Sokol Braneckých železáren. V roce 1953
byl přijat název TJ Spartak a předsedou se
stal Josef Novák. V roce 1971 se změnil název na TJ Brano, po roce 1989 byl pak název změněn na TJ Hradec nad Moravicí.
Odbor základní tělesné výchovy (ZRTV)
fungoval v rámci TJ po celou dobu. Jeho
předsedy byli Zdeněk Svoboda, Jan Binar, Jan Celta, Václav Kresa a Zdeněk Novák. Odbor ZRTV měl pět oddílů. Cvičení
rodičů a předškolních dětí vedla více než
35 let cvičitelka Pavla Víchová. Ve vedení
žaček se vystřídala řada cvičitelek, nejdéle se žactvu věnovaly Marie Hrubá a Anna
Hendrychová. Žáky dlouho vedl všestranný sportovec, trenér a cvičitel Stanislav Bilík, po něm cvičení převzali Martin Sosna
a jeho bratr Petr, a také Daniel Hynar, Lukáš Smejkal a Cyril Šoltys. Muže vedl Zdeněk Novák a Petr Klemens. Ženy cvičily
pod vedením Boženy Svobodové a Káji
Schenkové Dubové. Po nich pak cvičení
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vedla dlouho, až do svých 85 let, Renata Kvasničková. Po ní cvičily Helena Fajková, Milena Langrová a Dana Gebauerová,
která se seniorkám věnuje dosud. Ženy juniorky cvičily pod vedením Hany Wichové,
později Lenky Kudělové a Ivy Gebauerové.
Všichni cvičitelé pracovali v oddílech bez
nároku na odměnu.
Vedle pravidelného cvičení se členové odboru věnovali pobytu v přírodě. Zaměřili
se především na turistiku, zájezdy na hory,
plavání, ale také na různé kulturní akce. To
byla doména Zdeňka Nováka. V osmdesátých letech jsme začínali nočními orientačními závody, které přešly ve známé
Noční pochody za úplňku. Poslední 40.
ročník byl zakončen koncertem v zámecké restauraci. Velmi oblíbené byly také Zpívánky, které se konaly v různých částech
našeho města. Za posledních 30 let připravil Zdeněk Novák celkem 72 zájezdů
na hory. Prošmejdili jsme Jeseníky, Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Chřiby, Drahanskou vrchovinu a také
slovenské hory. Vždy spolupracoval s KČT
pod vedením Viléma Bretze, s Antonínem
a Janem Petránkovými a Danielem Ševčíkem.
Výstava fotografií za posledních 60 let činnosti bude zahájena ve čtvrtek 21. dubna 2022 v 17 hodin v prostorách areálu
TJ Hradec nad Moravicí. Výstava potrvá
do konce května 2022.
S použitím údajů kronikářů
Mgr. Ladislava Sonnka,
Mgr. Martina Sosny a vlastních
materiálů zpracoval Zdeněk Novák

SPOLEČNOST A KULTURA
VODĚNÍ MEDVĚDA A POCHOVÁNÍ BASY V KAJLOVCI
Dne 19. 2. 2022 proběhlo v Kajlovci tradiční vodění medvěda. Sraz
masek byl v 9 hodin u místní hasičské zbrojnice a z množství masek, které mířily k hasičárně bylo hned zřejmé, že se bude jednat
o rekordní ročník. A bylo tomu tak – celkem se zúčastnilo 57 úžasných masek. Průvod obcházel dům od domu, u každého stavení
si medvěd zatancoval s paní domu, která měla na oplátku připraveno bohaté občerstvení. Akce se velice vydařila. O týden později

jsme zorganizovali pochování basy v místním hasičském sále. Na
programu byla taneční zábava s DJ Petrem Ondřejem, pochování basy a celou akci završila bohatá hasičská tombola. Všem, kteří do tomboly přispěli, moc děkujeme. Za krásné a hlavně profesionální fotky moc děkujeme panu fotografu Jiřímu Hajdukovi. Již
se těšíme na další ročník!
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec

Období masopustu začíná první nedělí po Třech králích a končí začátkem čtyřicetidenního půstu.
Když se řekne masopust, vybaví se nám hlavně masopustní průvod a pestrobarevné masky. Tradiční maskou je medvědář,
který vede medvěda. Kromě Kajlovce se tradice masopustního průvodu udržuje také v Jakubčovicích.

Letos se masopustní průvod konal také v Hradci nad Moravicí, kde se o obnovení této tradice postaralo sdružení Agripa.
Tradiční akcí je také Vynášení Mařeny a vítání jara v Kajlovci (foto na titulní straně).
Foto Jiří Hajduk
www.muhradec.cz

13

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
LISTOVÁNÍ ANEB KNÍŽKY NA
JEVIŠTI
Jak prezentovat nové aktuální knihy?Jak
dostat obsah knihy do povědomí mladého
čtenáře? Co udělat pro to, aby děti samy
sáhly po knize? O to se, mimo jiné, pokouší projekt Listování aneb Knížky na jevišti,
který neotřelou formou scénického čtení
představuje knihy čtenářům napříč generacemi. Naše škola využila pozvání Městské knihovny Hradec nad Moravicí do budovy Babince, kde jsme zhlédli divadelní
vystoupení, ve kterém herci Věra Hollá
a Pavel Oubran představili publiku knihy
Myši patří do nebe autorky Ivy Procházkové a Straka v říši entropie spisovatelky Markéty Baňkové (cena Magnesia litera 2011,
Objev roku). Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo Listování cenu Nadace Český literární fond a my
děkujeme, že jsme se mohli stát na chvilku součástí jejich nápaditého a vtipného
představení.
Mgr. Markéta Mazurová
a Mgr. Lenka Mainušová

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
Řekli jsme si - pojďme během školního
roku každý přečíst 3 000 stran. Myslíš si,
že je to nemožné? Podívej se na knižní mistry, kteří jen za první pololetí zvládli ujít
kus čtenářské cesty. A co přitom zjistili? Že
s knihou v ruce a z pohodlí domova mohou
ochutnat dobroty z královského stolu, procestovat celý svět, bát se v bezpečí domova, zamilovat se, nahlédnout do nejtajnějších zákoutí lidské duše, cestovat v čase,
objevovat, smát se… Přidáš se k nim? Nejlepší knihomolové ze zapojených tříd: Barbora Csöböková - 2 600 magických stran,
Daniel Drozd - 2 597 stran plných neobyčejných příběhů a Lucie Ploskuňáková 1800 stran napětí a neočekávaných zvratů (všichni žáci 7. ročníků).
Mgr. Lenka Mainušová

na dodržování kulturních zvyklostí a tradic.
O letošním masopustu si sami připravili
karnevalové masky a svou šikovnost ukázali i při výrobě klauna, který zpestřil veselí ve třídě. Při foukání bublinek jsme si procvičili i dech a nechyběly ani konfety.
Bc. Tereza Illešová

výstižně svými slovy shrnout dosud přečtené. Brzy totiž budeme zakládat čtenářský deník, to abychom měli o přečtených
knihách přehled.
Mgr. Radka Očadlíková

PALAČINKY PRO UKRAJINU
DĚTI ČTOU RÁDY
Děti čtou rády, dokonce i nahlas. Když
padne otázka, kdo začne číst, zvedne se
les rukou. První společná kniha druháčků
Z deníku kocoura Modroočka je pro začínající čtenáře tou pravou. Větší písmena,
kratší a jednodušší věty, skvělé zábavné
příběhy a nádherné obrázky jsou zárukou úspěchu. Předčítat pohádky malým
dětem před spaním bych klidně svěřila
Medě L., Sáře B. či Patrikovi T. Převyprávění přečteného, vzájemné vysvětlování
některých slov či obratů, to nejlépe zvládá dvojice Šimon H. a Johana K. Také výtvarné zpracování příběhu z knihy není
vůbec problém. Obrázky Zoe Č., Jany S.
a Karolíny K. jsou jako živé. Děkuji paní ředitelce městské knihovny Markétě Beyerové, která nám nashromáždila k zapůjčení celkem 16 výtisků. Od pololetí čtou
děti každé pondělí a úterý svým spolužákům úryvek ze své rozečtené knížky. Spolužáci pozorně naslouchají a vzájemně se
hodnotí - kdo se poslouchal nejlépe, doporučují kamarádům, v čem projev zlepšit. Také se vzájemně inspirují ve volbě další knihy. Velmi mě těší, jak mnozí druháčci,
např. Karolína H. nebo Viktorie U., dokážou

MASOPUST
Naši nejmenší žáčci si v přípravné třídě
prohlubují nejen předmatematické představy, řeč či jemnou a hrubou motoriku.
Rozvíjí také své znalosti o přírodě, naší
zemi a věcech, které nás obklopují. Dbáme
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V pátek 11. března provoněla naši školu
vůně palačinek, a to díky žákům 6.B, kteří zorganizovali akci Palačinky pro Ukrajinu. Akci předcházelo důkladné plánování
a rozdělení rolí, aby všechno hladce fungovalo. Ráno jsme ve školní kuchyňce zapnuli tři palačinkovače a smažení vypuklo.
Žáci si mohli zakoupit palačinku s Nutellou
nebo s marmeládou, cena byla stanovena
na 25 Kč. Žáci chodili postupně a zakoupené palačinky si mohli v klidu sníst u pohádky ve třídě 6.B. Na akci jsme spotřebovali 14 kg hladké mouky, 18 l mléka, 60
balíčků vanilkového cukru, 4 kg Nutelly a 5
skleniček marmelády. Během 4,5 hodin
žáci usmažili cca 290 palačinek a podařilo se jim vybrat neuvěřitelných 11 500 Kč.
Tato částka bude předána lidem z Ukrajiny, kteří našli azyl v Hradci nad Moravicí
a blízkém okolí. Žáci měli velkou radost, že
se jim akce povedla, a finanční částkou pomohou lidem, které válka donutila opustit
své domovy. Děkujeme všem, kteří naši
akci podpořili.
Michal Zajíček a žáci 6.B třídy

LYŽAŘSKÉ KURZY
Letos naše škola uspořádala dva lyžařské výcvikové kurzy. První v termínu
13.–18. 2. 2022 pro žáky 8. ročníku, které doplnili zájemci z 9. tříd a druhý v termínu 26. 2.–4. 3. 2022 pro žáky 7. ročníku.
První kurz proběhl v Trnavě u Zlína (skiareál Trnava-Luhy), druhý pak již na tradič-
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ním místě v Horní Bečvě, na horské chatě
Mečová (skiareál Sachova Studánka). Lyžařské kurzy absolvovalo celkem 94 žáků,
kteří byli vždy rozděleni do 4 družstev podle úrovně lyžařských dovedností. Kurzů se zúčastnili instruktoři Mgr. Drahomír
Hlačík, Mgr. Jan Vícha, Mgr. David Šebesta,
Mgr. Monika Halšková, Mgr. Monika Bryjová
a Mgr. Michal Zajíček a zdravotnice Mgr. Iveta Minářová a Mgr. Lucie Škrobánková. Během pobytu žáci absolvovali 5 přednášek
na témata: lyžování na carvingových lyžích, lyžařské disciplíny a soutěže, nebezpečí na horách a první pomoc, lyžařská výstroj a výzbroj a historie lyžování.
Nedílnou součástí kurzu jsou také společné večery. Každá třída připravila na jeden
večer program, kterým se snažila pobavit ostatní. Své celotýdenní úsilí pak žáci
zhodnotili ve dvou závodech, které se konaly předposlední den. Dopoledne sjezdový závod, odpoledne pak běžecký závod.
Tradičním ukončením kurzů je poslední
společenský večer s diskotékou. V den odjezdu pak proběhlo dopolední vyhodnocení všech soutěží. Ceny byly uděleny závodníkům ve sjezdovém lyžování, v běhu
na běžkách, byli vyhodnoceni nejlepší kluci a holky, odměnu si odnesli lyžaři s největším zlepšením v lyžařských dovednostech a také ti, kteří si nejlépe uklízeli pokoj.
Diplomů a cen bylo rozdáno hodně, poděkování patří SRPŠ a všem rodičům, kteří finančně nebo hmotně (pamlsky) přispěli.
Také bych chtěl poděkovat svým kolegům
za jejich skvělý přístup k žákům při výuce
lyžování. Lyžařský kurz se povedl po všech
stránkách. Nádherné slunečné počasí, vynikající kuchyně, pěkné ubytování. Žáci byli
spokojeni s celým průběhem kurzu, odnesli si spoustu zážitků a hlavně, všichni
dnes sjedou bezpečně sjezdovku.
Mgr. Drahomír Hlačík

nemohl dál škodit. Začalo dobrodružství,
kdy společně s čarodějem Dobromírem
putovali po celém oddělení, od knížky ke
knížce, a hledaly nápovědu a úkol, který
musely splnit. Hledání to bylo tuze náročné, některé úkoly zvládaly hravě, jiné vyžadovaly větší přemýšlení. Nakonec se dětem nebezpečného Knihohama opravdu
podařilo najít a z knihovny vyhnat. Od paní
knihovnice dostaly krásný diplom a sladkou odměnu. Po naší návštěvě byl Knihoham sice pryč, ale je možné, že se tam
znovu objeví. Tak můžete do knihovny zajít a zjistit, jestli znovu nepotřebují s vyhnáním Knihohama pomoci.
Ing. Klára Motyčková

ENVIRONMENTÁLNÍ
PROJEKTOVÝ TÝDEN

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA
Po příjezdu do Planetária Ostrava jsme se
vydali do sálu, kde nám byla přímo nad hlavami představena hvězdná obloha. Následovala celooblohová projekce, kde jsme
si i bez 3D brýlí připadali jako součást prostorového příběhu. Díky názorným ukázkám experimentária, rozmístěným ve
všech patrech budovy, mohly děti interaktivní formou poznávat přírodní jevy a zákonitosti. Například víme, jak vzniká tornádo, zkoušeli jsme pochodovat po Měsíci
i pohyb těles v gravitační studni. Oblíbenou aktivitou bylo virtuální sprejování graffiti na projekční stěnu. Výlet se dětem líbil, a myslím, že by bylo fajn jej zopakovat
i v rodinném kruhu. Stojí to zato!
Petra Tomanová, DiS.,
Ing. Klára Motyčková, Vendula Trulejová

V KNIHOVNĚ ŘÁDÍ KNIHOHAM
V březnu jsme se s dětmi z družiny vydali
do městské knihovny. Tam na děti čekalo
velké překvapení. Paní knihovnice dětem
sdělila, že se tam zrovna děje něco hodně
zvláštního – někde v dětském oddělení je
schovaný Knihoham. Takový Knihoham je
pro člověka úplně neškodný, ale pro knihy
je to naprostá katastrofa – v noci je totiž
požírá. Děti se okamžitě rozhodly, že pomohou Knihohama najít a vyhnat ho, aby

rodičům a dětem za sbírku potřeb, které pomohou lidem postiženým válkou na
Ukrajině. Neskutečné srdceryvné příběhy obdarovaných nám daly pocit, že pomáhat má smysl, protože si sama nedovedu představit přijít téměř o všechno.
Pořád ještě mají vzpomínky a vlastní život, a to jim tady nikdo nevezme. Velmi
děkuji paní ředitelce Bc. Gabriele Lackové za zorganizování sbírky ve školce a mým
úžasným kolegyním Ing. Kláře Motyčkové
a Vendule Trulejové, které svůj volný čas
věnovaly právě sbírce, třídění a balení potřeb pro Ukrajinu. Nesmím zapomenout
na pana Mgr. Adama Wiltsche z Mendelova gymnázia v Opavě, který odvezl potřebný materiál přímo na slovensko-ukrajinské
hranice. Samotné gymnázium se velmi angažuje aktivní pomocí pro postižené válkou. Buďme prosím ohleduplní. Jde především o lidi.
Petra Tomanová, DiS.
vedoucí školní družiny a školního klubu

VLNA SOLIDARITY
PRO UKRAJINU

Čtyři dílčí témata čekala na děti ze všech
oddělení školní družiny, která připravily
paní vychovatelky v rámci environmentálního vzdělávání. Prvním tématem byla
voda – kde se voda bere, koloběh vody,
její nenahraditelnost a šetření vodou. Odpoledne jsme dětem zpestřili oblíbenými fyzikálními pokusy. Některým se líbilo
smíchávání barviček, jiné obdivovaly pepř
mizející působením saponátu, který měl
evokovat důležitost dodržování hygieny.
Následující den jsme si povídali o ochraně zdraví a věnovali se problematice nemocí a úrazů. Děti si zopakovaly důležitá
telefonní čísla záchranných složek, povídaly si o práci policistů a hasičů a také vypracovaly pracovní list. Třetím tématem
byla zdravá strava a vitamíny. Děti se bavily o potravinách, sestavily potravinovou
pyramidu, doplňovaly informace v pracovním listu a také si vyzkoušely skladbu vlastního zdravého jídelníčku. Poslední den se
děti staly ornitology. Zhlédly naučné video
o ochraně ptáků v zimním období, vymalovaly si nejkrásnější opeřence podle vlastního výběru a vyráběly vhodné pochutiny pro ptáčky v podobě lojových koulí se
semínky, které samy zavěsily v okolí školy. Nyní mohou pozorovat, jak tu a tam přiletí ptačí zvědavec rozveselit naše malé
kreativce. Věřím, že široká problematika
týkající se ekologie a zdraví, ať už našeho
či zvířecího, má smysl a ráda bych v této
osvětové činnosti pokračovala.
Za kolektiv vychovatelek
Petra Tomanová, DiS.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem
www.muhradec.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ke svým maskám. Po obědě probíhal program ve školní družině, kterou paní vychovatelka krásně vyzdobila. Družina se tak
proměnila ve veselé místo plné balónků,
girland a rozmanitých ozdob. Pro děti byly
nachystány hry, soutěže, tanečky, některé tradiční a jiné zase naprosto neznámé.
Děti si celý den náramně užily a už se těší
na další akce.

DOPOLEDNE
PRO PŘEDŠKOLÁKY
BESEDA S POLICIÍ ČR
V rámci prevence rizikového chování jsme
ve spolupráci s Policií ČR uspořádali v naší
škole dvě besedy, které vedla paní Bc. Pavla Welnová. V nižších ročnících byla beseda zaměřena na osobní bezpečí. Děti se
dozvěděly praktické rady, jak se chránit
v různých krizových situacích. Paní policistka jim poradila jak se chovat když jsou
samy doma nebo při nálezu nebezpečných věcí v přírodě. Žáci vyššího ročníku
si osvěžili znalosti dopravní výchovy, zejména pravidla bezpečnosti cyklistů. S příchodem jara a častějšího pobytu venku
tyto znalosti jistě využijí a zvýší svou bezpečnost na silnici. Velmi děkujeme paní
Bc. Pavle Welnové za vedení besed a těšíme se na setkání v dalším školním roce.

První březnový týden nás navštívili předškoláci nejen z žimrovické mateřské školy, ale poprvé také děti z mateřské školy
v Hradci nad Moravicí. Po přivítání se děti
rozdělily do skupin. První návštěva směřovala k mladším žákům, kde na děti čekal téměř hodinový program. Vyzkoušely si interaktivní tabuli a procvičily si práci
se slovy. Žáci dětem předvedli hru na boomwhackery a zahráli pohádku O třech
neposlušných kůzlátkách. Poté děti zavítaly ke starším žákům, se kterými si zazpívaly za doprovodu kytary. Jako poslední
děti navštívily školní družinu, kde se naučily jednoduchý taneček, zacvičily aerobic
a samozřejmě si také pohrály s hračkami.
Obě návštěvy proběhly ve velmi příjemné atmosféře. My všichni se už těšíme na
naše nové prvňáčky!

PLAVECKÝ KURZ

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na začátku února se v naší škole uskutečnil maškarní karneval. Již ráno se děti sešly
v maskách, ve kterých probíhala i dopolední výuka. Děti procvičovaly učivo pomocí pracovních listů s maškarní tematikou
a vyráběly si různé škrabošky a doplňky
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V letošním školním roce nebyly děti ochuzeny o plavecký výcvik, který jsme společně s našimi předškoláky absolvovali
v zimních měsících v Městských lázních
v Opavě. Autobusovou dopravu jsme dětem financovali z daru společnosti Smurfitt Kappa Czech, s. r. o. Některé děti se
poprvé seznámily s plaveckým prostředím, jiné již ukázaly pokročilé plavecké dovednosti. Všechny děti získaly diplom jako
ocenění svého pokroku. Přes počáteční
obavy z nového prostředí, nových učitelů
a také objevování vlastních fyzických možností a dovedností, se dětem plavecký výcvik líbil a těší se na příští rok.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
Poslední den před jarními prázdninami
jsme se vydali do knihovny v Hradci nad
Moravicí na besedu s paní spisovatelkou Ester Starou, která dětem představila své knihy a četla zajímavé ukázky. Děti
paní spisovatelku zase překvapily svými
upřímnými otázkami. Některé děti její knihy zaujaly tak, že si je chtěly koupit rovnou
na místě. Po besedě jsme se vydali pěšky zpět do školy. Cestou jsme se zastavili
také u památníku obětem pochodu smrti, kde se rozvířila debata o současné situaci v Evropě. Prožili jsme tak zajímavé
dopoledne naplněné nejen novými informacemi, ale také společně stráveným časem v přírodě.

PUTOVÁNÍ SE ZLATOVLÁSKOU
V únoru navštívily děti z mateřské školy nově zrekonstruovaný Památník Petra
Bezruče v Opavě. Program pro děti předškolního věku Putování s princeznou Zlatovláskou hravou formou představil tajuplný
svět muzea, v němž se prolíná historie se
současností. Seznámil nás s životem a dílem básníka Petra Bezruče – knížky, předměty osobní potřeby, sbírky motýlů… to
vše si děti mohly prohlédnout. Princezna Zlatovláska nás provázela celou cestou v památníku a odpovídala na zvídavé otázky dětí. Domů jsme si odnesli plno
nových zážitků, znalostí, ale také krásnou
omalovánku připomínající hezky strávené dopoledne.

MAŠKARNÍ PLES
Již tradičně se v únoru konal ve školce také
maškarní ples. Děti si připravily krásné
masky, které po úvodní promenádě všem
představily. Započalo karnevalové veselí plné soutěží a tancování. Nechyběla ani
bohatá tombola, za kterou všem rodičům
moc děkujeme.
Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
a aby uměly zpracovat ten příliv nepříznivých zpráv, který denně z médií slyšíme.

PROJEKT MENSA UKRAJINA
Ve středu 9. 3. 2022 jsme se v mateřské
škole v Hradci nad Moravicí věnovali dnes
tolik diskutovanému státu Ukrajina. Děti se
seznámily s ukrajinskou státní vlajkou, kterou si v rámci asociace také nakreslily, navlékaly korálky v jejích barvách a společně
jsme se naučili a zatančili si lidový tanec
Hopák. Na závěr děti zhlédly ukrajinskou
pohádku O slepici, která snášela zlatá vejce. Ani třídě Žabiček nemohla uniknout
informace o situaci na Ukrajině. Na tuto
zemi jsme se podívali z jiného úhlu, naučili
jsme se jejich pozdrav, zjistili, jakou má tato
země krásnou přírodu, co rádi jedí apod.
Také třída nejstarších dětí, Medvědů, se
seznámila s typickými znaky tohoto státu. Barvy státní vlajky se prolínaly celým
dnem, nejen v našem oblečení, ale také při
společných hrách. Samozřejmě nechyběla ani podpora naší školní jídelny, která na
tento den připravila ukrajinský jídelníček.
Primárním cílem nebylo povídat si s dětmi o současné situaci v Ukrajině, ale to, aby
děti pochopily, že Ukrajina je stát jako každý jiný, jen mají odlišné zvyklosti a tradice,

V mateřské škole Kajlovec jsme se vzhledem k situaci, která rezonuje v celém světě, nemohli v dialogu s dětmi vyhnout
tématu válka. Rozhodli jsme se proto seznámit děti s Ukrajinou. Standardně jde
o hlavní znaky země – vlajka, řeč, pokrmy,
významná místa. Nic z toho jsme nevynechali ani tentokrát, ale hlavní byla společná
debata o tom, co už děti viděly nebo slyšely v televizi, a nestačili jsme se divit, kolik toho děti ví. Dětským jazykem a s ohledem na věk jsme si povykládali o všem, co
děti zajímá nebo z čeho mají strach. Hlavní důraz jsme kladli na kamarádství a pomoc ostatním. Jako bonus jsme si upekli
ukrajinské houstičky.
V mateřské škole Jakubčovice jsme ráno
upekli s dětmi ukrajinské houstičky a vytvořili symbolické holubičky míru v ukrajinských barvách. Některé děti o situaci
na Ukrajině věděly, jiné ne. Nechali jsme
je mluvit a podpořili informaci od rodičů,
že páni prezidenti udělají všechno pro to,
aby se válka nedostala také k nám. Povídali jsme si o tom, že nikdo nemá právo brát
lidem jejich domov a jejich zemi, o sbírce, která v naší školce proběhla a o tom,
že je potřeba lidem pomáhat. Pak už jsme
se zaměřili na barvy a význam ukrajinské
vlajky - pšenice a nebe. Polovina dětí se
proměnila v pšenici a polovina v zemědělce. Následovala dramatizace Než vyroste
klásek pšenice. Zemědělci pak svou pšenici odvezli do mlýna, kde jsme z ní umleli mouku. Na závěr jsme ochutnali ukrajinské houstičky.
V mateřské škole Bohučovice jsme kulturu ukrajinského národa dětem přiblížili poslechem folklorních písní, národní hymny,
jejich rodného jazyka ukrajinštiny a ochutnávkou tradičního jídla. Tvořili jsme národní vlajku ze stavebnic a z ukrajinských
národních barev jsme vytvořili papírovou
školku.
Kolektiv MŠ Hradec nad Moravicí
a odloučených pracovišť

nějakou drobnost do tomboly a maminky mohly upéct něco zdravého. Zhostily se toho opravdu skvěle a mohli jsme
ochutnat několik druhů sušenek, bábovku či zdravé kokosové kuličky. Hned od
rána hrála ve třídě veselá hudba a děti si
vyráběly karnevalový papírový košík na
dobroty ze soutěží. Uvítali jsme se v ranním kruhu, pověděli si plán dne a nažhavili
mozkové buňky několika hádankami. Poté
mohla začít, za zvuku fanfár, slavnostní
přehlídka masek. Poté jsme soutěžili, tancovali, udělali si hostinu ze všech dobrot,
připili si „šampaňským“ a vystřelili konfety. Karnevalové veselí jsme završili tombolou, ve které každý něco pěkného vyhrál.
Kolektiv MŠ Bohučovice

DALEKO NA SEVERU
V únoru jsme pro děti připravili týden plný
aktivit zaměřených na téma Cestujeme
severskými státy. Úvod patřil Dánsku - navštívili jsme Legoland a popovídali si s Malou mořskou vílou. Následovalo Finsko,
kde si děti mohly vyzkoušet saunový rituál. Oděni do bílého prostěradla vešli do
„sauny“, kterou provoněla vonná lampa
a dokonalou atmosféru dotvořila relaxační hudba. Grónsko děti uchvátilo pokusy se
sněhem a ledem, výroba rybí pomazánky
a samozřejmě nesmělo chybět krokování po ledových krách (Hejného matematika). Do Norska děti přivedly lucerničky
a světýlka. Aby se ve tmě nebály, přišel jim
naproti Troll. Co jiného čekat od bláznivého skřítka, než spoustu legrace a pohybu! Jeho pohádkovou cestu jsme si užili
úplně všichni. Závěr týdne patřil Švédsku.
Zde jsme se zaměřili na rozvoj předčtenářské gramotnosti. Děti pobavila Pipi dlouhá
punčocha a také příběhy a ilustrace z knihy Děti z Bullerbynu. Každý den doplnilo
jídlo specifické pro tyto státy, které nám
připravily naše paní kuchařky a my jim za
to moc děkujeme.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

NÁŠ KARNEVAL
V únoru proběhl v naší školce tradiční
maškarní karneval, na který se všechny
děti moc těšily a také si jej pořádně užily.

KARNEVALOVÉ VESELÍ
Na tento den se děti z naší školičky už
dlouho těšily! Po karanténách a omezeních konečně nějaká veselá akce. Každý pečlivě vybíral, v jakém kostýmu přijde a čím kamarády překvapí. Třídu jsme
si vyzdobili balónky a vytvořili jsme slavnostní atmosféru. Děti měly za úkol donést

www.muhradec.cz
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Dětské písničky, balónky, soutěže a spoustu další zábavy jsme si vychutnávali celý
den. Všechny masky byly velmi nápadité, a kromě princezen jsme měli ve školce
třeba indiány, ovečku nebo ninju. Karnevalu se z důvodu covidových opatření bohužel nemohli zúčastnit rodiče dětí. Přesto
se vydařil a věříme, že příští rok se již sejdeme všichni společně.
Kolektiv MŠ Kajlovec

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Skandinávská kuchyně je v posledních letech na výsluní zájmu gurmánů z celého
světa. Chválí ji i výživoví poradci a její zdravotní přínos, který plyne zejména z množství zkonzumovaných ryb, přirovnávají ke
kuchyni středomořské. Proto jsme v únoru, v rámci projektu Mensa dětem, kouzlo
skandinávské kuchyně společně s učiteli poodhalili. Celý tým kuchyně se zaměřil na výběr receptů a vymysleli jsme pro
děti speciální jídla inspirovaná severskými
zeměmi. Svačinky a obědy z těchto zemí
však mohly ochutnat nejen děti z mateřské školy. Na specifických a tradičních jídlech si pochutnali také žáci základní školy

i naši další strávníci. Zajímavost chutí měla
pozitivní ohlasy a zaznamenali jsem návrh
strávníků vařit takto častěji. Naše jídelna
preferuje čerstvost a jednoduchost, stejně jako ve Skandinávských zemích. Ryby
jsme objednali z míst, kterých se to týká Norské moře a Severní Atlantický oceán.
Suroviny na přípravu pokrmů dodavatelé
přizpůsobili naší poptávce. A co vás první
napadne, když se řekne „jídlo a Švédsko?”
Vsadíme se, že proslulé masové kuličky.
Dnes vám prozradíme recept z naší školní jídelny na nejvýraznější jídlo skandinávských zemí, a tím jsou kulaté karbanátky
zvané Köttbullar (švédské kuličky s hnědou omáčkou), které se tradičně podávají
s bramborami a brusinkovou zavařeninou.

šek. Jako přílohu podávejte bramborovou
kaši, brusinky a zelený hrášek (mražený
nebo čerstvý).
V únoru jsme v rámci projektu Mensa dětem, který je zaměřen na podporu Ukrajiny, vařili tradiční ukrajinské pokrmy. V březnu jsme se věnovali nizozemské kuchyni
a svěže tak přivítali jarní dny. Na začátek
dubna připravujeme medový týden a před
Velikonocemi pak velikonoční barevný týden spojený s tradičními pokrmy. Jaro je
záplava barev a energie. Kouzleme proto
na talířích jako malíři - čím více barev zeleniny, ovoce a dalších čerstvých složek
máte na talíři, tím více získáte prospěšných látek a vitamínů.
Za tým školní kuchyně Jana Křížová

Na masové kuličky potřebujete: 1/2 kg
směsi mletého hovězího a vepřového
masa, 3 stroužky česneku, 1 středně velkou cibuli, 3 vejce, strouhanku na obalení,
sůl a pepř. Na omáčku si připravte: 1 lžíci
másla, 1 lžíci olivového oleje, 2 lžíce hladké
mouky, 300 ml smetany na vaření, 250 ml
zeleninového vývaru (kořenová zelenina,
nové koření, bobkový list) a muškátový oří-

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
ZÁPIS
Zapsat své dítě do CZŠ svaté Ludmily můžete do konce dubna.
Veškeré informace a elektronickou přihlášku najdete na webových stránkách školy czs-hradec.edupage.org.
Ing. Tomáš Honěk

PROČ PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO NAŠÍ ŠKOLY?
Na tuto anketní otázku odpovídali žáci 2. stupně: Myslím si, že je
tu super kolektiv. Křesťanské vzdělání, skvělí učitelé, dobré obědy a hezké prostředí. Máme tu kroužky, tábory a družinové akce,
každý si vybere. Škola je menší, a tak se zde neztratíte. Všichni se
známe. Nejsou tu přeplněné třídy. Skoro každou přestávku chodíme ven. Máme tu pěknou zahradu. Jsou tu učitelé, kteří jsou hodní, zábavní a dobře naučí. Rodinná škola, minimum šikanátorů, super lidi, obědy jako od maminky, takový druhý domov. Chodí se do
kaple, kde se říkají zajímavé příběhy, zpívají se písničky, učitelé na
nikoho nejsou zasedlí. Problémy se tady řeší. Učitelé mají pochopení a dá se s nimi mile domluvit, nejsou zlí. Všichni se k sobě chovají slušně a kamarádsky, učitelům nedělá problém nám zvlášť vysvětlit učivo, které jsme v hodinách nepochopili. Žáci z jiných tříd
se navzájem baví, o přestávkách je sranda. Jsou tady pěkné holky. Tahle škola je sice na kopci, ale je super!
Připravila Mgr. Lucie Víchová

LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY
Protože v loňském školním roce jsme z důvodu všem známého
infekčního onemocnění nemohli jet na lyžák, zorganizovali jsme
letos dva – jeden pro osmáky a jeden pro sedmáky. A každý byl
úplně jiný. (Kdyby jezdil Hérakleitos na lyžáky, určitě by se dnes říkalo: „Nikdy nesjedeš dvakrát stejnou sjezdovku.“ Ale on žil v teplejších krajích a řeky mu byly jistě bližší než sníh.) Osmáci bydle-
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li na osamocené chatě u sjezdovky a sedmáci pak ve vesnici a na
sjezdovku museli dojíždět. Osmáci lyžovali u Andělské Hory, sedmáci na Karlově. Osmáci zažívali nepřízeň počasí, výpadek elektřiny a plynu, loupeživé nájezdy hlodavců a museli vynaložit velké úsilí dostat všechny věci na chatu a pak zpět. Sedmáci bydleli
hned u cesty, počasí bylo nádherné a k tomu bonus - sedačková lanovka. Osmáci si museli na chatě sami topit dřevem, sedmáci měli tepelné pohodlí díky zatím nezastavenému plynovodu. Osmáci byli pohodová partička a sedmáci byli draci. Co ale
měly obě skupiny společné, to byla radost z rychlé jízdy po upraveném svahu a spousta legrace při večerním programu na chatě.
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří byli ochotni na týden opustit teplo svého rodinného krbu a vydat se vstříc
nevšedním zítřkům, a zajistili tak nesmazatelné vzpomínky všem
účastníkům zájezdu.
Mgr. Milan Vícha

ŠKOLSTVÍ
ARDUINO

DRUŽINA JE OPĚT PO ŠKOLE

Za podivným názvem se skrývá úžasný kousek elektroniky, který se vejde do dlaně. K této destičce s programovatelným čipem
můžete připojit různé senzory, blikátka, motorky a další elektronické součástky. V našem školním kroužku už jsme si vyrobili
teploměr s displejem, soumrakový stmívač, blikající mini vánoční stromeček, vyzkoušeli jsme si práci s pájkou a teď se chystáme na autíčko, které budeme ovládat aplikací na smartphonu
přes bluetooth.
Mgr. Milan Vícha

Pro žáky 1. stupně byla opět připravena oblíbená akce s názvem
Družina je po škole, tentokrát s pořadovým číslem 7. Vždy se
účastní kolem třiceti dětí a také v pátek 18. 2. 2022 počty lehce
překročily třicítku. Tématem celého odpoledne byly bajky, takže hry, tvoření i soutěže byly zaměřeny na zvířátka a hledali jsme
ponaučení. Všechny aktivity byly proloženy dobrým jídlem a celá
akce v půl deváté večer úspěšně skončila.
Ing. Marie Černá

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VERNISÁŽ VÝSTAVY MŮJ SVĚT
Kytaristky Zuzana Hoňková a Barbora Víchová ze třídy pana učitele Milana Bátora reprezentovaly naši školu ve Slezském zemském
muzeu v Opavě, kde 3. 3. 2022 svou hrou doprovodily slavnostní vyhlášení fotografické soutěže Můj svět, kterou pořádá Charita Opava. Přítomen byl i světoznámý fotograf Jindřich Štreit, který si vystoupení našich děvčat velmi chválil, podobně jako další
účastníci hojně navštíveného podvečera. Děkujeme za pozvání
a vynikající reprezentaci naší školy.

telky Olgy Golhové – Lukáš
Bátor, Anežka Bilerová,
Jonáš Slovák – a s úsměvem na rtech získali první místa s postupem do
krajského kola. Další nadějná zpěvačka Apolena Víchová
si odnesla krásné druhé místo.
O měsíc později se v ZUŠ Opava uskutečnila okresní kola soutěže ve hře na dechové nástroje. Za žesťové nástroje se v kategorii hra na trubku zúčastnil Jáchym Hrbáč a v kategorii hra na po-

ÚSPĚŠNÁ OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
V úterý 15. 2. 2022 se v ZUŠ Opava konala okresní pěvecká soutěž
v sólovém zpěvu. Naši školu reprezentovali žáci ze třídy paní uči-

www.muhradec.cz
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zoun David Taraba. Oba patřili mezi nejmladší účastníky. I přes
velký počet soutěžících a vysokou úroveň soutěže získali žáci ze
třídy pana učitele Jiřího Krále první místa s postupem do krajského kola. V příjemné soutěžní atmosféře si v kategorii hra na zobcovou flétnu zahrála Markéta Ploskuňáková ze třídy pana učitele Romana Vaňka, která získala rovněž první místo s postupem
do krajského kola. V pohodovém duchu proběhla i kategorie hra
na příčnou flétnu. Soutěž se konala v nových a akusticky zajímavých prostorách opavské umělecké školy, kde se mladým flétnistům, ze třídy paní učitelky Magdalény Hrudové, příjemně hrálo.
Šimon Bátor, Barbora Böhmová, Natálie Dorko, Markéta Jedličková, Apolena Víchová a Lucie Hoňková si za svou přesvědčivou,
muzikální hru zcela zaslouženě odvezli první místa s postupem
do krajského kola.
Ze srdce gratulujeme všem žákům, pedagogům děkujeme za
obětavou přípravu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech!

POZVÁNKY
Římskokatolická farnost ve spolupráci se ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zvou na Benefiční koncert pro ukrajinské rodiny. V programu vystoupí žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí a hosté. Koncert se uskuteční v neděli 24. 4. 2022 v 15 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. Výtěžek bude věnován
ukrajinským rodinám žijícím nyní u nás. Předem děkujeme za
vaši podporu.
ZUŠ Hradec nad Moravicí vás zve k přijímacím talentovým
zkouškám pro hudební a výtvarný obor, které se konají ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 14.00 do 17.30 hodin v ZUŠ Hradec nad Moravicí,
Zámecká 313. Více informací naleznete na webových stránkách
školy http://zus-hradec.cz/prijimaci-rizeni/. Těšíme se na vás!
ZUŠ Hradec nad Moravicí

JARO JE TADY!
Jarní koncert, který patří v ZUŠ Hradec nad Moravicí mezi tradiční, měl velkou účast. Po dvou letech se konal v útulném sále školy a zejména ty nejmenší děti mohly před svými rodiči a blízkými
zahrát nebo zazpívat zajímavou píseň či skladbičku. Nástrojové
obsazení bylo velmi pestré, zazněl klavír, kytara, akordeon, housle, příčná flétna a trubka. Jednotlivá vystoupení sklidila velký potlesk a žáci dostali sladké odměny, které jim věnoval Spolek rodičů a přátel při ZUŠ. Pro velký zájem mohli posluchači sledovat
přímý přenos koncertu také z pohodlí svých domovů. Děkujeme
hlavně za skvělou spolupráci s rodiči, kteří i v této složité době
podporují své děti v uměleckém vzdělávání a těšíme se na další
úspěšné koncerty. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil krásných 1 520 Kč byl věnován na pomoc ukrajinským dětem
žijícím na území našeho města. Tímto děkujeme všem zúčastněným za vyjádření podpory a solidarity.

Foto Jiří Hajduk

JEDIWEAR – ZNAČKA ORIGINALITY A POHODLÍ
Paní Veroniky Jedinákové jsme si všimli na městských jarmarcích, v hradeckém
kalendáři a naposledy na březnové módní přehlídce v Babinci. Její autorská móda
nás zaujala natolik, že jsme se ji rozhodli
představit i čtenářům Hradeckých novin.
Je totiž opravdová profesionálka - návrhářka, obuvnice, švadlena i prodejce v jedné osobě. Se svou rodinou žije v Domoradovicích, kde také pracuje. A právě tam
jsme se za ní vypravili.
Jak se stalo, že se inženýrka ekonomie
věnuje navrhování a šití oděvů? Představuji si, že jste už jako malá holčička
šila na panenky…
Vůbec ne. Není to ten dojemný příběh, kdy
holčičky šijí panenkám šatičky a v pubertě si přešívají oblečení. Šít jsem neuměla.
Ale už v dětství jsem ráda tvořila zajímavé a originální výrobky, kreslila na textil,
malovala apod. Později jsem se dokonce chtěla věnovat fotografování. Šít jsem
ale začala až v dospělosti, když jsem čekala první dceru. Hodně věcí pro děti se mi
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líbilo, tak jsem je zkusila ušít. Zjistila jsem,
že šití mě baví a chtěla jsem se krejčovské
řemeslo naučit pořádně. Začala jsem proto chodit na kurzy šití. Ze začátku jsem šila
pro sebe a své dcerky, potom pro kamarádky a jejich děti… a zjistila jsem, že se lidem moje věci líbí.
Takže teď se profesionálně věnujete šití?
Ano, ale nenabízím klasickou krejčovskou
službu, sériovou výrobu ani opravy oděvů. Šiji autorskou designovou módu, kterou sama navrhuji. Každý ušitý kousek je
originál, snažím se nešít dva zcela stejné
modely, pokud mě o to zákaznice vysloveně nepožádají.
Zdá se vám, že je dnes o ručně šitou
módu větší zájem?
Lidé se vrací k šité, udržitelné módě. Mají
rádi originál a mají vyšší nároky na kvalitu materiálu i provedení. Zákaznice kvalitu
hned poznají, často mi říkají, že se v mých
věcech cítí velmi příjemně a pohodlně.
Díky kvalitním materiálům oblečení také
mnohem déle vydrží.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

Co tedy nabízíte, jaký je váš sortiment?
Nejčastěji šiji trika, mikiny, šaty a balónové
sukně. Velmi oblíbené jsou mikinové šaty
nebo oversized šaty, v nové kolekci se objevují také ležérní jogger kalhoty a sáčka.
V nabídce mám i softshellové bundy, samostatná kapitola je pak šití pro děti, sety
pro mámy a dcery nebo oblečení pro kojící
maminky. Můj sortiment najdete na facebookové stránce JEDIwear, Fleru a několika obchodech s autorskou tvorbou. Ze
zkušenosti už vím, že si vybere dvacetiletá i šedesátiletá milovnice módy, mezi
zákaznicemi mám i babičku a její vnučku.

ROZHOVOR
A materiály?
Kvalitní materiál v poctivé gramáži je základ. Používám bavlněný úplet, příjemnou
teplákovinu (ta je teď velkým trendem),
materiály v jeans designu, letní i zimní
softshell a další. Metráž nakupuji převážně z Německa a Holandska.
Vaše výrobky nesou značku JEDIwear.
Je to módní značka?
Ano. JEDIwear je značka mých autorských
oděvů, obuvi a doplňků. Stále ji vyvíjím,
zkouším nové střihy, vymýšlím nové kombinace… pořád mám nastříháno a rozpracováno spoustu věcí. Je to nepřetržitý a kreativní proces.
V čem je značka JEDIwear výjimečná?
Šiji ležérní módu, kterou si můžete obléci do kanceláře stejně jako na procházku.
Pracuji převážně s jednobarevnými materiály, které v detailech kombinuji s jinou
barvou či vzorem, např. vzorovaná vnitřní část kapuce apod. Mojí specialitou je
designově zajímavá výšivka nebo zdobení jinou aplikací, které dodá modelům originalitu. Navrhuji pohodlné oblečení, které sama ráda nosím a je něčím originální.
Variant designu je mnoho, každý si najde
to své, co mu sluší a v čem se cítí dobře.
Je šití náročné? Kolik máte šicích strojů?
Šití je radostná tvůrčí práce, ale časově
i fyzicky náročná. Šicích strojů mám šest,
z toho jeden na šití obuvi. Na ušití jedněch
šatů jsou zapotřebí minimálně tři různé
typy šicích strojů.
Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Miluji černou a kontrasty černé s dalšími
barvami. Nikdy neodolám tónům růžové
(smích…), od pudrové přes starorůžovou
až po fuchsiovou. Ale zákaznicím samo-

zřejmě vždy vyhovím podle jejich přání.
Každá jsme jiná a každé sedne něco trochu jiného.
Už jsme se zmínili, že se věnujete také
šití obuvi. To je váš další level?
Když už jsem nějakou dobu šila oblečení, rozhodla jsem se, že se prostě naučím
šít i boty. V roce 2019 jsem absolvovala rekvalifikační obuvnický kurz ve Zlíně,
na jediné škole v republice, která vyučuje obuvnické řemeslo. Takže mám výuční
list obuvnice pro zakázkovou výrobu obuvi. A je to vášeň… rozpracováno mám pořád několik párů v různých fázích výroby.
V pracovně vidíme rozešité růžové
zimní boty, červené polobotky se zelenými šňůrkami, balerinky, půvabné

dětské tenisky a několik dalších párů…
Šijete všechny druhy obuvi?
Zaměřuji se na barefootovou obuv (pozn.
barefoot = bosoboty). Je to obuv bez podpatků, se specifickou podrážkou. Barefoot boty mohou být společenské, městské
i sportovní, pro různá roční období. Třeba
tady vidíte zimní vysoké boty se šněrováním
a zipem na boku, zateplené merinem (prohlížíme si úžasné dámské boty před dokončením). Výroba bot je řemeslo, které se
nedá naučit za rok, tedy i já se pořád učím.
Design bot navrhujete také sama?
Je o ručně šité boty zájem?
Barefoot obuv je specifická a je pro ty, kteří tyto boty chtějí a chtějí do kvalitní, ručně šité obuvi investovat. Jejich výroba je
precizní řemeslná práce, ale výsledek stojí
za to. Moje boty jsou celokožené, prostorné v prstech, velice pohodlné a lehoučké.
I boty mohou být zdobeny originální výšivkou, dle přání zákazníka. A mohu zaručit, že každý zákazník má originál, že každý pár je jediný na světě.
Zbývá vám čas na nějaké další koníčky?
Ani ne. Má záliba je fotografování, ale jinak
veškerý volný čas věnuji své rodině, partnerovi a našim dcerám.
Jdete vlastní cestou, svou pracovitostí jste mnoho dokázala. Máte ještě nějaký sen?
Pokračovat v tom, co jsem se naučila a co
dělám. Oblečení i boty navrhuji a šiji doma,
vlastně jsem pro svou pracovnu zabrala
celý jeden pokoj. Takže bych si přála vybudovat vlastní šicí dílnu – ateliér s velkými
okny do zahrady, kde budu mít klid k práci.
Ráda bych se také častěji věnovala šití bot,
obuvnické řemeslo bych ráda více rozjela.
Děkujeme paní Jedinákové za milé přijetí a přejeme, aby její tvorbu stále provázelo nadšení, elán a chuť experimentovat.
Připravila Jitka Celtová, foto Lucie Deutsch
www.muhradec.cz
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
KDO NEMÁ RÁD VÁNOCE…?
Možná jste překvapeni, že článek, který chci s vámi sdílet, začal
otázkou o Vánocích. Vždyť slavíme Velikonoce. Vysvětlím. Když se
Ježíš narodil, jeho největším protivníkem byl Herodes, který usiloval o jeho život. Herodes se neskutečně bál o svůj trůn a proto se
snažil každého, který by si troufl ohrozit jeho moc, odstranit. Dokonce zbavil života své tři syny a dvě ženy. Od té doby se hovoří,
že kdo nemá rád Vánoce, kdo nemá rád vtělení Božího Syna Ježíše, tak se podobá Herodovi a ve svém životě může rychle sklouznout ke stejné krutosti, jakou měl v sobě onen vládce.
Když se díváme na situaci ve světě, a zvlášť na Ruskou agresi proti Ukrajině, ptáme se všichni – proč? Odkud se v člověku bere tak
velké zlo? Proč se zabíjí nevinní, včetně žen a dětí. Ano, musíme
se trochu vrátit v čase, o takových sto let, a zkusit pochopit, odkud se bere tento pramen zla a násilí, který nechápeme.
Vánoce se v Rusku objevily v 10. století, kdy kyjevský kníže Vladimír
přijal křest z Byzance. Co se týče oslav Nového roku, na rozdíl od
západního křesťanství se v Rusi kalendář počítal podle juliánského
řádu od biblického stvoření světa, nikoli od Kristových narozenin,
takže začátek kalendářního roku nepřipadal na 1. ledna. Například
až do 15. století připadal Nový rok na březen, a po roce 1492 na září.
Ke změně zvyklostí došlo za 7 208 let od počátku světa, tj. v roce
1699 po narození Krista. Tehdy car Petr I., který Rusko „pozápadňoval“, vydal zvláštní nařízení o tom, jak slavit Nový rok. Dokument
nařizoval po vzoru „jiných křesťanských národů a zemí“ postavit
před každým domem jehličnatý strom a ozdobit ho. Obyvatelé
Moskvy, bez ohledu na svůj původ a bohatství, měli nosit své nejlepší šaty a zdravit se na ulicích. Dílo iniciované Petrem I. se pevně usadilo v ruské tradici a postupně přeneslo do jeho vlasti další západní inovace.
V 19. století přijel do Ruska kromě vánočního stromečku také
Otec Vánoc, který rozdával dětem vánoční dárky. Ve stejné době
se mezi ruskou inteligencí dostal do módy rodný folklór, a tak byl
sv. Mikuláš přejmenován na Otce Vánoc. Oblíbená byla také pohádka o Sněhurce, dívce ze sněhu, která byla dobrým duchem
zimy a s příchodem jara odcházela do lesů dalekého severu.
Pohádkové postavy se však do vánočních rituálů neprosadily okamžitě. Zpočátku lidové pověsti líčily Zlý mráz jako ničitele lidských
duší, což pravděpodobně souviselo s krutými zimami, které bylo
obtížné přežít. Zlého ducha zkrotili až dramatik Alexandr Ostrovskij a skladatel Nikolaj Rimskij-Korsakov, kteří ho ve svých populárních dílech nahradili Dědou Mrázem. Vše krásné však bylo s příchodem bolševiků ztraceno.
Navzdory všeobecnému přesvědčení komunisté nikdy právně
nezakázali slavení Vánoc a Nového roku, což však neznamená, že
proti oběma tradicím aktivně nebojovali. Podle publicistky Galiny
Ivankiny byly svátky podrobeny masivní kritice sovětské propagandy a médií. Oficiálně byly považovány za přežitek buržoazní
mentality, který neodpovídá duchu doby a revolučním změnám
v oblasti zvyků, jež měly udávat tón celé společnosti. Místo nich
vznikla nová světská tradice, podřízená komunistické ideologii,
jako například oslavy 1. máje nebo výročí bolševického puče. Sovětským komunistům se Vánoce nelíbily, ale společnost na pravoslavné tradici trvala.
Vánoce dráždily zvláště nové úřady, které koneckonců aktivně
bojovaly proti náboženství a pravoslavné církvi. Ve 20. letech 20.
století se do protivánoční kampaně zapojili avantgardní básníci
a ateistické hnutí. Příznivci této tradice byli veřejně stigmatizováni a mladí lidé byli vyloučeni z Komsomolu. Omezení se však neomezovala jen na ostrakizaci, stranické organizace zřídily zvláštní
hlídky, které na Štědrý den dohlížely na sovětské rodiny a hlásily
zjištěné případy štědrovečerní večeře.
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Skutečná vlna represí začala až po Stalinově převzetí moci. Na
počátku 30. let 20. století vyvolala mediální a propagandistická kampaň vyhazování věřících z práce a někdy i jejich zatýkání,
což způsobilo, že se Vánoce a Nový rok dostaly hluboko do podzemí. Situace však opět netrvala dlouho, protože Kreml nejenže
vzal novoroční zvyk na vědomí, ale udělal z něj propagandistický
nástroj a zbraň v boji proti náboženské „pověrčivosti“.
V listopadu 1935 pronesl Stalin v projevu k účastníkům sjezdu
stachanovců, tj. vedoucích pracovníků, slavnou větu: „Soudruzi,
v SSSR se žije stále lépe, život se stává veselejším!“, což účastníci setkání přivítali potleskem. V návaznosti na to „velký krmič národa“ nařídil oslavu Nového roku, jejímž nejlepším důkazem se
staly obrovské vánoční stromy postavené na Manéžním náměstí a na nádvoří Kremlu. Zpočátku to byl jen dětský svátek, protože úřady se snažily oslovit všechny děti dárky pro propagandistické účely. Speciální agitační výsadkové jednotky přistály s dárky
v nejnepřístupnějších částech země. První, kdo skočil s padákem,
byl samozřejmě Děda Mráz, kterého si také přivlastnili komunisté.
Stalin brzy vydal zvláštní nařízení, že Nový rok mají slavit i dospělí.
A v tom spočívala gruzínská zlověstná zvrácenost, neboť vůdce
vymyslel novou světskou tradici v letech 1937–1938, tedy v období masového teroru. Podle jeho představ se měly oslavy konat ve
všech svazových republikách včetně táborů Gulagu. Tyto oslavy
však nebyly spontánní. Oddělení propagandy komunistické strany vydalo zvláštní instrukci, která velmi podrobně popisovala přijatelný scénář svátku. Dospělí tak slavili Nový rok výhradně v pracovních kolektivech.
Podobně tomu bylo i se zdobením vánočních stromků, kdy vrchol
každého stromku (místo betlémské hvězdy) musela zdobit pěticípá rudá hvězda. Průmysl vyráběl ozdoby se sovětskou symbolikou, např. ve tvaru letadel a vzducholodí, a stromky zdobily postavy v lidových krojích. Pošta tiskla spousty vánočních pohlednic,
které pionýři plnili přáními šťastné komunistické budoucnosti.
Ve světě, ve kterém není místo pro Boha, kde není místo pro křesťanské hodnoty, dříve nebo později dochází ke kulminaci zla. Toho
jsme svědky v současné době a naplňuje to naše srdce velkým
neklidem. Ale pamatujme, že stejně jak zlo zdánlivě zvítězilo, když
lidé ukřižovali Ježíše, On zlo přemohl a zvítězil nad ním ve svém
Vzkříšení. Přeji vám, abyste o letošních Velikonocích opět našli
naději a sílu, která pramení z prázdného Kristova hrobu a On sám
ať je pro vás oživujícím pokojem, tak potřebným v dnešním světě. Požehnané Velikonoce.

CO JE NOVÉHO U NÁS V KOSTELE…
Chtěl bych poděkovat všem, kteří tvoří farní život a zapojují se
do veškerých aktivit s ním spojených. Děkuji všem dobrodincům
našeho kostela, zvlášť těm, kteří přispěli na nové osvětlení pod
zastaveními křížové cesty v kostele, děkuji za nová věčná světla
a také za nové oltářní svícny. To velké dílo se podařilo uskutečnit
díky obětavosti našich farníků a náš kostel obdržel v jubilejním
425. roce od jeho posvěcení nádherný dárek. Děkuji také všem,
kteří pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny, za veškeré dary a pomoc
v hledání ubytování a práce. Naše farnost také přispěla darem
40 tisíc korun na pomoc Ukrajině.
Děkuji také všem, kteří se zapojili do modlitby růžence za
mír a také těm, kteří vedli pobožnosti křížové cesty. Podrobné informace o všech aktivitách naší farnosti najdete vždy na
www.farnosthradec.cz.
S pozdravem a přáním požehnaných svátků zmrtvýchvstání Páně
P. Marcin Kieras, hradecký farář

HISTORIE
V DUBNU UPLYNE 115 LET OD OTEVŘENÍ ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ke zřízení české mateřské školy v tehdy samostatné obci Podolí došlo na základě snah Matice opavské o posílení české pozice
v okolí Hradce, kde se na počátku 20. století naplno rozhořely problémy s germanizačními tlaky ze strany německého úřednictva
železáren, papíren a z blízké, většinově německé Opavy.
Mateřská školka zahájila provoz 15. dubna 1907 v jedné místnosti
v domě rolníka Jindřicha Fajky na Podolí (č. 69, dům na křižovatce
ulic Gudrichova a Pivovarská). Den předtím byla školka vysvěcena a na slavnosti v blízkém Hoffmanově hostinci vystoupil kateřinský pěvecký sbor Vlastimil a řada hostů se svými projevy. Pěstounkou dětí byla ustanovena tehdy teprve osmnáctiletá Emilie
Gudrichová (1888–1972), opatrovnicí dětí se stala Františka Kalinová a pedagogický dozor prováděl učitel Čeněk Kanclíř. Hned
po otevření nastoupilo do školky 53 dětí.
Počet dětí stále rostl a školka se těšila oblibě, zejména díky usilovné práci mladé učitelky Emilie Gudrichové. Již brzy po otevření zorganizovala výstavku dětských prací, první mikulášskou
nadílku a také slavnost vánočního stromu s nadílkou pořádanou
Maticí opavskou spolu a hradeckými kněžími. Gudrichová byla
za svou práci několikrát výborem Matice opavské oceněna. Zapojovala se rovněž do společenského života – stala se varhanicí
v kostele, byla spoluzakladatelkou divadelní a ochotnické jednoty
v obci, čtenářského spolku a pěveckého kroužku. S dětmi místní
obecné školy připravila a sehrála divadelní hru Dráteníček aneb
s poctivostí nejdál dojdeš, která je připomínána jako první české
divadlo a počátek dlouholeté ochotnické tradice na Hradecku.
Ani provoz mateřské školy však nebyl ušetřen česko-německých
rozporů. Německá mateřská škola byla otevřena již 5. května 1907
a v listopadu roku 1908 museli někteří dělníci branecké továrny,
pod nátlakem svých nadřízených, převést své děti z české školky do německé. Německá mateřská škola pak v Hradci fungovala souběžně s českou až do zrušení v roce 1945 (nejdéle v budově přilehlé k dnešnímu kulturnímu domu Babinec). Činnost školky
dále pokračovala i přes nesnáze vyvolané dvouměsíčním obsazením a zdevastováním vojskem na přelomu válečných let 1915
a 1916, poklesem žactva v letech poválečných a finančními problémy na počátku 20. let.
Tradicí se staly pravidelné mikulášské a vánoční nadílky (financované zprvu hradeckým kněžstvem, později ze sbírek a výtěžků
činnosti matičního odboru v Hradci-Podolí), výstavky dětských
prací, výlety a dětská divadla. V roce 1917 byl poprvé zřízen prázdninový útulek, který se setkal s příznivým ohlasem zejména rodičů zaměstnaných v továrnách. Učitelky mateřské školy, které se
v Hradci-Podolí střídaly po odchodu Gudrichové, se vždy aktivně
podílely na kulturním životě a činnosti Matice opavské. Nepsaným

pravidlem té doby bylo, že všechny učitelky musely být svobodné. Provdala-li se některá, byla, až na krátkodobé výjimky, ihned
vystřídána novou učitelkou.
V polovině dvacátých let měla školka k dispozici již tři místnosti, přesto tyto prostory nedostačovaly stoupajícímu počtu dětí
(v roce 1926 školku navštěvovalo již 98 dětí). Obecní školní rada
se proto usnesla, propůjčit pro druhé oddělení mateřské školy
místnost v nové obecné škole v Podolí (1926). Na počátku roku
1927 předala Matice opavská všechny své mateřské školy do správy Ústřední matice školské, nebo byly zestátněny. K tomuto datu
končí také spojení hradeckých školek s ústředím Matice opavské.
Hradecký odbor Matice však byl i nadále důležitým sponzorem
a patronem všech nadílek a oslav.
Situace se zkomplikovala v roce 1930, kdy mateřská škola dostala
výpověď z obou pronajatých prostor. Proto bylo v roce 1932 započato se stavbou nové budovy na pozemku za školou, který darovala obec Podolí. Stavbu financovala Ústřední matice školská
a stavělo se od jara do podzimu 1932. V nové budově byly v přízemí dvě učebny, šatna a umývárna a v prvním poschodí byt správkyně školky a učitelky. Slavnostní otevření spolu s dětským dnem
se uskutečnilo 25. června 1933 za účasti představitelů Ústřední
matice školské, Matice opavské a dalších hostů. Ve školce bylo ve
dvou odděleních zapsáno 81 dětí, správkyní a zároveň učitelkou
1. oddělení byla Marie Vašková, učitelkou 2. oddělení Eliška Olbrichová, opatrovnicí Aloisie Lebedová.
Zápisy v kronice školky v dalších letech připomínají nejrůznější akce, kterých se děti účastnily – oslavy narozenin hlavy státu,
svátky matek, dětské dny, tradiční vánoční a mikulášské nadílky,
zakoupení nového loutkového divadla a další radostné události.
Bohužel, k životu té doby patřily i události neradostné, jako tehdy
ještě běžná spála, záškrt, černý kašel a jiné nebezpečné nemoci,
které se odrážely i na chodu školky. Událost nejsmutnější pak přišla v říjnu 1938, kdy po obsazení československého pohraničí Německem byla zastavena výuka ve všech českých školách a mateřských školkách. Do 26. října 1938 bylo ještě ve školce povoleno
české vyučování, po tomto datu byli rodiče povinni zapsat své děti
do školky německé. Učitelky byly vypovězeny z obce.
Další kapitola z dějin hradecké mateřské školy začala 24. května 1945. Válkou poškozená budova školky byla provizorně opravena a mohly nastoupit první děti (ve školním roce 1945/1946 to
bylo 92 dětí). Za provozu školky probíhaly práce na nutných poválečných opravách, štědré dary – hračky, pomůcky, vybavení
a nábytek – poskytli kromě místních sponzorů také dárci z patronátního města Písku a Komise žen při Poštovní spořitelně v Praze.
Dalším významným zásahem do chodu školky byla změna pomě-

Emilie Gudrichová s dětmi z mateřské školy (1914)

Otevření mateřské školy v ulici Na Cihelně (1933)
www.muhradec.cz
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rů v roce 1948, která přinesla kladné i záporné změny. Kladnou jistě bylo zavedení teplých svačin a pravidelné stravy dětí. Hůře se
asi učitelkám vysvětlovaly nové svátky – mikulášské a vánoční nadílky byly nahrazeny „Slavností vánočního stromu“ a v roce 1952
pak učitelka v kronice zapsala: „Poprvé k nám přišel Děda Mráz…“.
Pracovnice školky byly často střídány dle potřeb nadřízených orgánů a všechno dění bylo podřízeno pevným normám, jak se píše
i v dalším zápise v kronice „osnovy nám byly pevným vodítkem.“
V letech 1954–1958 fungovalo jedno oddělení mateřské školy
s celodenní péčí v budově Braneckých železáren. Po dokončení zdlouhavých oprav budovy v ulici Na Cihelně bylo přesunuto zpět. Dne 15. února 1953 byla na Zámecké ulici v budově zrušeného kláštera otevřena internátní mateřská škola pro 36 dětí
(dětský domov). První učitelkou zde byla Jaromíra Víchová. Zařízení fungovalo až do roku 1984. Tolik k nejstarším dějinám hradeckých mateřských škol.
Připravil Marek Wolf, Matice slezská
Před mateřskou školou v ulici Na Cihelně

JEZTE PLEVEL!
Taky se s prodlužujícími dny chodíte kochat na zahrádku nebo do přírody a sledujete bující jarní rostliny? Kromě sněženek,
bledulí, narcisů, petrklíčů a jiných jarních
kvetoucích rostlin se objevují i ty, které
zrovna na zahrádce a záhonech rádi nevidíme – plevele. Je ale celá řada plevelů,
které nám mohou být k užitku, obzvláště
na jaře, kdy vyrašené rostliny v sobě skrývají neskutečné množství minerálů a vitamínů.
Drobné bílé květy sedmikrásky chudobky
vykukují z trávníku, jen roztaje sníh. Květy jsou ke konzumaci nejlepší, doporučují se pro zvýšení látkové výměny ve žlučníku a játrech a při chřipce. Sirup z květů
ulevuje při kašli a onemocnění dýchacích
cest. Můžeme ji použít k ozdobení moučníků, chlebíčků, ale i do salátů. Její výhodou je, že si ji nelze splést s jinou rostlinou
a pozná ji i malé dítě. Samozřejmě ji nebudeme sbírat tam, kde pravidelně stříkáme trávník herbicidy nebo v blízkosti prašných cest. Recept na sedmikráskový sirup:
500 ks květů sedmikrásky, 1 citron, 750 g
cukru, 0,75 l vody. Opláchnuté květy spaříme vroucí vodou, přidáme nakrájený citron a necháme den louhovat. Pak přecedíme přes plátno, přidáme cukr a svaříme
do hustoty sirupu. Hotový sirup přidáváme do čaje, v létě poslouží k výrobě osvěžujícího nápoje.
Pampeliška lékařská je také velice známá
rostlinka. V lidovém léčitelství je hojně využíván kořen a nať, z květů se dá vyrobit výborný med. Látky obsažené v pampelišce
mají pozitivní účinek na trávicí soustavu,
pomohou proti jarní únavě, při zánětech
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močových cest a s pročistěním krve. Pro
doplnění vitamínů zkuste přidat mladé listy pampelišky do jakéhokoliv salátu (čerstvě vyrašené lístky nejsou hořké). Recept
na pampeliškový salát s červenou řepou
a pomerančem: 2 menší červené řepy,
1 pomeranč, hrst mladých lístků pampelišky, sůl, pepř, vinný ocet, olej. Červenou
řepu uvařte, oloupejte, nakrájejte na tenké plátky nebo kostky, přidejte pomeranč
nakrájený na plátky a nasekané listy pampelišky. Dochuťte solí, pepřem, pár kapkami octa a oleje.
Ani kopřivu dvoudomou nemusíme dlouze
představovat. Pro jarní detox není nic lepšího, než očistný čaj z kopřivy. Stačí dvě lžíce
čerstvých listů zalít vroucí vodou a nechat
15 minut vyluhovat. Kopřiva působí protizánětlivě, pomáhá proti jarní únavě, podporuje správnou funkci metabolismu. V kuchyni určitě mnozí z vás již kopřivu nějakým
způsobem použili. Je z ní výborný „špenát“
nebo polévka, listy můžeme přidat do zapečených brambor. Velikonoční hlavička
z uzeného masa a mladých lístků kopřiv patří mezi tradiční recepty. Zařazením kopřivy do jídelníčku získáte přísun vitamínu C,
hořčíku, chlorofylu či aminokyselin.
Ptačinec žabinec, jinak také ptačinec prostřední, je docela úporný plevel, kterému
se daří téměř všude a poměrně rychle se
rozrůstá. Svými drobnými listy a bílými
květy působí docela křehce a je výborným
základem do zeleninových salátů, hodí se
do pomazánek s česnekem nebo jej vyzkoušejte jen na chlebu s máslem. Listy
ptačince obsahují vitamín C a velké množství draslíku. Ptačinec má příznivé účinky
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na lymfatický systém, dýchací cesty a působí blahodárně na pokožku.

Dalším plevelem, tedy lépe řečeno jarní
bylinkou, je popenec břečtanovitý - vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, modrými kvítky a vroubkovanými listy, které mají
aromatickou vůni a lehce kořenitou chuť.
Pro své chuťové a léčivé vlastnosti byl popenec používán už ve středověku. Čerstvý
popenec je zdrojem vitamínů, můžete si
s ním dochutit polévky, saláty, pomazánky,
nádivky nebo jej přidat do čajových směsí. Popenec podporuje chuť k jídlu a působí proti zažívacím problémům.

SPORT
Jedním z nejúpornějších plevelů na zahradě je bršlice kozí noha. Svými oddenky se dostane všude, při pletí stačí kousek nechat v půdě a hned se tam objevují
listy mladé rostlinky. A právě mladé lístky
mají obrovskou sílu. Bršlice obsahuje velké
množství vitamínu C a minerálních látek.
Je výborná na klouby, močopudná a má
detoxikační účinky. Už ve starém Římě si

bršlice vážili jako hodnotné zeleniny. Čerstvá se dá přidat do salátů, polévek, rizota a rozhodně patří do zeleného smoothie. S jejím množstvím ale opatrně, nic se
nemá přehánět, ale jako doplněk plný živin
si ji můžete dopřát.

ce v přírodě nebo při zkoumání vlastní zahrádky podívat na plevele trochu jinýma
očima. Jsou to jen rostliny, které vyrostly
tam, kde se nám to nehodí, ale to neznamená, že nám nemohou být k užitku.
Lenka Klementová, ZO ČZS Jakubčovice

Říká se, že není na světě bylina, aby k něčemu nebyla. Zkuste se při jarní procház-

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ TJ HRADEC NAD MORAVICÍ
ROZLOSOVÁNÍ MUŽI - I.A třída sk. A
datum

den

kde

začátek

27. 3. 2022 neděle

V

15:00

2. 4. 2022

sobota

D

10. 4. 2022 neděle

ROZLOSOVÁNÍ MUŽI - I.A třída sk. B

soupeř

datum

den

kde

začátek

soupeř

KOZMICE

3. 4. 2022

neděle

D

10:00

PUSTÁ POLOM „B“

15:30

DARKOVIČKY

10. 4. 2022 neděle

V

15:30

CHVALÍKOVICE

V

10:00

MOKRÉ LAZCE

16. 4. 2022 sobota

V

16:00

RADUŇ

16. 4. 2022 sobota

D

16:00

BOLATICE

24. 4. 2022 neděle

D

10:00

CHLEBIČOV

23. 4. 2022 sobota

D

16:00

CHLEBIČOV

1. 5. 2022

neděle

V

16:30

HRABYNĚ

1. 5. 2022

neděle

V

10:00

ZLATNÍKY

8. 5. 2022

neděle

D

10:00

HORNÍ LHOTA

7. 5. 2022

sobota

D

16:30

KRAVAŘE

14. 5. 2022 sobota

V

16:30

SUCHÉ LAZCE

14. 5. 2022 sobota

V

16:30

STARÁ BĚLÁ

22. 5. 2022 neděle

D

10:00

SKŘIPOV

21. 5. 2022 sobota

D

16:30

SLOVAN OSTRAVA

29. 5. 2022 neděle

V

17:00

BUDIŠOVICE

29. 5. 2022 neděle

V

17:00

VŘESINA

5. 6. 2022

neděle

V

17:00

SLUŽOVICE

4. 6. 2022

sobota

D

17:00

MALÉ HOŠTICE

12. 6. 2022 neděle

D

10:00

DOBROSLAVICE

12. 6. 2022 neděle

V

17:00

ŠTĚPÁNKOVICE

18. 6. 2022 sobota

D

17:00

LUDGEŘOVICE

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ TJ ŽIMROVICE
ROZLOSOVÁNÍ MUŽI - I.B třída sk. A
datum

den

kde

začátek

soupeř

26. 3. 2022 sobota

D

15:00

BUDIŠOV N B.

3. 4. 2022

neděle

V

15:30

SLAVKOV

9. 4. 2022

sobota

D

15:30

HLAVNICE

17. 4. 2022

neděle

V

15:00

KRNOV B

23. 4. 2022 sobota

V

16:00

SLAVIA OPAVA

30. 4. 2022 sobota

D

16:30

MĚSTO ALBRECHTICE

8. 5. 2022

neděle

V

16:30

SO BRUNTÁL B

14. 5. 2022 sobota

D

16:30

VELKÉ HOŠTICE

21. 5. 2022 sobota

V

16:30

CHOMÝŽ

28. 5. 2022 sobota

D

17:00

VELKÉ HERALTICE

4. 6. 2022

sobota

V

17:00

JINDŘICHOV

11. 6. 2022

sobota

D

17:00

VÍTKOV

18. 6. 2022 sobota

V

10:00

KRÁSNÉ LOUČKY

www.muhradec.cz
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ZVEME VÁS

o zámku

před branou červenéh
h
9
v
22
20
4.
.
23
tu
bo
so
v

trasa
Tři turisa - Žimrticovickée - Maritránskasé louky y+- HradTeec n.chM. (11nokm)

 Buková cest ídka - Včelí hrad - Žimrovice - Mariánské louky - Hradec n. M. (13 km) a Šance - Hradec n. M. (20 km)
 Bezručova vyhl ídka - Včelí hrad - Hradečná (lom) - Hájovna Mostky - Jakubčovice, rozhledntníky si převezmou průvodci (doba trvání 2 hodiny)
 Bezručova vyhlprohlídky Weisshuhnova kanálu, sraz ve 12 a 13 h v ADP v Žimrovicích, účas
 Komentované

Kuoupeltuní rnDechíovéhproogorchestrraumHradec nad Moravicí

Žimrovice)
- skákací hrad, soutěže (v ADP
12 – 16 h Aktivity pro děti
(v ADP Žimrovice)
íme
Slad
ly
kape
ní
oupe
Vyst
12 – 16 h
9 h Vyst
ADP Žimrovice)
ou zámku)
h Letové ukázky dravců (v
uvítání účastníků (před bran
ec nad Moravicí) 13 a 15
Hrad
ek
(zám
riérů
inte
ch
10 – 16 h Prohlídky zámecký

Občerstvení

Včelího hradu.
Tradiční rohlíky s medem u
dy v Žimrovicích.
poho
é
dobr
lu
Areá
v
y
outk
Grilované poch
u Weisshuhnova kanálu.
Svačina barabů u aquadukt

Pořádá město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Areálem dobré pohody v Žimrovicích; Českým svazem včelařů;
Dechovým orchestrem Hradec nad Moravicí; Informačním centrem Hradec nad Moravicí a NPÚ – Správou státního zámku v Hradci nad Moravicí
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INZERCE
Uzávěrka příspěvků a inzerce
do Hradeckých novin č. 3/2022 je

15. května 2022.

.5\EQ¯ÏNıP2WLFH
www.zahradnictviWEISS.cz

Příspěvky zasílejte na adresu

]DKUDGQLFWYL:(Ζ66#VH]QDPF]

zpravodaj@muhradec.cz.
V případě dotazů kontaktujte redakci na tel.

•

725 666 074.

NABÍDKA

CENÍK INZERCE (včetně dph):

%$/.2129.9Ü7Ζ1<$/(71ΖÎ.<•6.$/1ΖÎ.<A759$/.<
6$'%$=(/(1Ζ1<•2.5$61'Ě(9Ζ1<$67520<
292&1'Ě(9Ζ1<•%</Ζ1.<• 68%6757<

1 cm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kč
1/4 A4 . . . . . . . . . . . . . . 1 800 Kč
1/2 A4 . . . . . . . . . . . . . 3 600 Kč
celá strana A4 . . . . .7 200 Kč

CELÁ NABÍDKA NA zahradnictviWEISS.cz

KAMENICTVÍ ZUBŘÍ
▶ Přijímáme objednávky na kamenické
práce: broušení a penetrace terasových
pomníků; zhotovení nových pomníků; sekání
a obnova písma; prodej doplňků k pomníkům.
▶ Jsme solidní a zvedená firma, na
provedenou práci poskytujeme záruku 5 let.
Kontakt: Radek Nový, tel.: 605 310 093
e-mail: kamenictvi-zubri@seznam.cz

Zlepšujeme zdraví milionům lidí

Přidejte se k nám!
Hledáme operátory
do farmaceutické i chemické výroby.
Zavolejte si o schůzku: 553 642 424

www.teva.jobs.cz

www.muhradec.cz
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KŘÍŽOVKA
Velikonoční pranostika: (TAJENKA)

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru
v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 5. 2022 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu, popř. do poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás
(e-mail nebo telefon). Jméno výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 1/2022: Kdo zdvořile prosí, toho je třeba zdvořile odmítnout. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Andrea Víchová, Domoradovice.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144; evidenční číslo periodického
tisku MK ČR E 16509; vychází 6 x ročně (v měsících únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec); místo vydávání Hradec nad Moravicí; datum vydání č. 2/2022 je 5. 4. 2022. Odpovědný redaktor
Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Jazyková korektura Mgr. Petra Teplíková. Nepodepsané příspěvky
jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Náklad 2 200 výtisků; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Grafické zpracování a tisk: RETIS s.r.o.
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