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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 14 ze dne
26. října 2020)
• schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce částky 500 000 Kč mezi městem a pobočným
spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice, IČO 66738989, na předfinancování projektu s názvem Zkulturnění
objektu Haverna, Sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice,

• schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 Mateřské škole Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984352, o částku 143 000 Kč,
• schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 Základní škole a Mateřské
škole Žimrovice, IČO 70984549, o částku
87 000 Kč,

• vzalo na vědomí přípis Správy železnic, státní
organizace, IČO 70994234, ze dne 9. 9. 2020,
ve věci prodeje pozemku p. č. 303/2 včetně
stavby bez čp/če v k. ú. Hradec nad Moravicí za kupní cenu 227 000 Kč a rozhodlo odkoupit výše uvedený pozemek včetně stavby
za kupní cenu 227 000 Kč.

osobních aut a autobusů na dobu určitou do
31. 12. 2021, za cenu ve výši 50 % z vybraného nájemného,
• projednala možnosti úpravy pojištění majetku a odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu; schválila uzavření dodatku č. 17
k pojistné smlouvě č. 1526306715 o pojištění majetku města a odpovědnosti města za
škodu, uzavřené s pojistitelem Generali Českou pojišťovnou, a. s., IČO 45272956, kterým se aktualizuje pojistné krytí s účinností
od 15. 11. 2020,
• vydala souhlasné stanovisko k navýšení kapacity mateřské školy z 28 na 34 dětí a zvýšení kapacity školní výdejny z 75 na 81 stravovaných v příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Žimrovice, IČO 70984549,
se sídlem Meleček 91, Žimrovice, s účinností od 1. 9. 2021 a zároveň pověřila ředitele příspěvkové organizace Mgr. Jana Volfa k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení,
• doporučila schválit neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace,
IČO 75123959, ve výši 8 031 450 Kč, včetně
odpisového plánu na rok 2021; z této částky
je výše 227 350 Kč určena na pokrytí odpisů
pro rok 2021,
• doporučila schválit neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Městská knihovna
a informační centrum, okres Opava, příspěv-

ková organizace, IČO 71237895, na rok 2021
ve výši 4 359 930 Kč, včetně odpisového plánu
na rok 2021; z této částky je výše 2 830 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021,
• doporučila schválit neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Základní škola Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, na rok 2021 ve výši
4 329 100 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2021; z této částky je výše 1 429 100 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021,
• doporučila schválit neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, příspěvková organizace, IČO 70984549, na rok 2021 ve výši
1 401 200 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2021; z této částky je výše 268 200 Kč určena
na pokrytí odpisů pro rok 2021,
• doporučila schválit neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková
organizace, IČO 70984352 na rok 2021 ve výši
3 287 460 Kč, včetně odpisového plánu na rok
2021; z této částky je výše 1 065 460 Kč určena na pokrytí odpisů pro rok 2021.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva
města a rady města najdete na www.muhradec.
cz v záložce Samospráva.
Termín zasedání zastupitelstva města:
14. prosince 2020 (č. 15).
Termín schůze rady města:
21. prosince 2020 (č. 44).

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 40 ze dne 5. října 2020, č. 41 ze dne 19. října 2020 a č. 42
ze dne 9. listopadu 2020)
• předala v souladu s § 56 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Ladislavovi Křížovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 3 mezi městem
Hradec nad Moravicí a společností HV stavby
a práce, s. r. o., IČO 04395255, jimž dojde k navýšení ceny o 126 581,74 Kč bez DPH; zároveň
rozhodla požadovat po výše uvedené společnosti smluvní pokutu za prodlení s předáním
díla Přístavba a stavební úpravy MŠ Žimrovice ve výši 275 000 Kč (částka rovnající se
21 dní prodlení),
• schválila přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro JSDH Bohučovice z Programu Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021
v max. výši 450 000 Kč,
• schválila podání žádosti o dotaci na realizaci
projektu Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne,
fitness park Hradec nad Moravicí do Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021,
• rozhodla pronajmout část pozemku
p. č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem parkování

Hodiny městského úřadu pro veřejnost na konci roku
PO 21. 12. 2020 8.00–10.30 hodin a 14.30–17.00 hodin
PO 28. 12. 2020 8.00–10.30 hodin a 14.30–17.00 hodin
ÚT 22. 12. 2020 zavřeno
ÚT 29. 12. 2020 zavřeno
ST 23. 12. 2020 8.00–10.30 hodin
ST 30. 12. 2020 8.00–10.30 hodin
ČT 24. 12. 2020 státní svátek
ČT 31. 12. 2020 zavřeno
PÁ 25. 12. 2020 státní svátek
PÁ 1. 1. 2021
státní svátek
Upozorňujeme, že úřední hodiny městského úřadu pro veřejnost se mohou změnit v závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních. Informace o případných změnách naleznete na www.muhradec.cz nebo na FB města.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Z důvodu protiepidemických opatření se do konce tohoto roku neuskuteční sběr nebezpečných odpadů. Pokud dojde ke zlepšení situace a budou vhodné klimatické podmínky, proběhne mobilní sběr
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nebezpečných odpadů na začátku příštího roku. O termínu vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek města, rozhlasy, oznámením na úředních a vývěsních deskách.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
nastal adventní čas…čas, který každoročně
věnujeme přípravám na vánoční svátky. V letošním roce je však adventní atmosféra poněkud jiná než v letech minulých. Vzhledem
k pandemické situaci a přijatým opatřením
se neuskuteční mnoho tradičních akcí tak,
jak je dlouhá léta známe. Neproběhlo slavnostní rozsvícení vánočních stromů na Podolské ulici a v jednotlivých částech města,
pravděpodobně přijdeme o různé adventní koncerty a promítání pohádek v městském kině. Pokud to situace a opatření dovolí, proběhne v notně „okleštěné“ formě pouze tradiční vánoční jarmark na Podolské ulici.
Pevně však věřím, že společně tuto nelehkou dobu překonáme a všichni
si užijeme sváteční atmosféru Vánoc ve zdraví a v kruhu svých blízkých.
Situace s koronavirem se dotkla i činnosti městského úřadu. Došlo
k omezení rozsahu úředních hodin pro veřejnost na dva dny v týdnu po
pěti hodinách. Mimo tuto dobu je městský úřad sice pro veřejnost uzavřen, ale zaměstnanci jsou v práci a vyřizují potřebné záležitosti občanů. Ve výjimečných případech je samozřejmě možné se telefonicky nebo
e-mailem domluvit na osobním vyřízení záležitostí i mimo úřední hodiny stanovené pro veřejnost.
Stejně jako v případě jiných pracovišť se i zaměstnanci městského úřadu museli přizpůsobit zvýšeným hygienickým opatřením a situacím,
kdy je nutné zastoupit kolegu na ošetřovném nebo v karanténě. Nejinak tomu je i u zaměstnanců příspěvkových organizací našeho města.
Všem zaměstnancům městského úřadu a příspěvkových organizací za
to patří můj dík.
I v této době se konají schůze rady města a zasedání zastupitelstva města. Jednou z věcí projednávaných zastupitelstvem města na říjnovém zasedání byla petice občanů města, zejména Bohučovic, týkající se bezpečnosti dopravního provozu v Bohučovicích. K obsahu této petice musím
říct, že vedení města dlouhodobě usiluje o zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v dané části města. Na konci minulého roku byl v Bohučovicích ve směru od Jakubčovic umístěn laserový měřič rychlosti. Daný
úsek je zařazen mezi úseky, kde probíhá měření rychlosti Městskou policií Opava. Vedle toho byla písemně požádána i Policie ČR o zvýšení kontrolní činnosti spočívající v měření rychlosti vozidel (zejména náklad-

ních) v Bohučovicích. Zároveň vedení města rozporovalo loňské snahy
o uzavření silnice č. III/4643 (tzv. kolem Chmela) pro nákladní automobilovou dopravu, což by znamenalo, že jedinou legální cestou pro řidiče nákladních kamionů jedoucích z kamenolomu by byla cesta přes část
města Bohučovice a dále přes část města Hradec nad Moravicí. Na základě rozhodnutí rady města bylo v minulosti zažádáno o snížení nejvyšší povolené rychlosti v době provozu mateřské školy, což však Magistrát
města Opavy zamítl s poukazem na odůvodnění Dopravního inspektorátu Policie ČR, že „na zvýšený pohyb dětí v blízkosti komunikace je oboustranně upozorněno pomocí SDZ č. A 12“. Komisař dopravního inspektorátu Opava provedl prověření dopravní nehodovosti, kdy konstatuje,
že „za posledních 10 let DI Opava neeviduje žádnou dopravní nehodu“.
Navzdory stanovisku Magistrátu města Opavy a Dopravního inspektorátu Policie ČR město opětovně v říjnu požádalo o změnu místní úpravy provozu. Nyní čekáme, jak Magistrát města Opavy rozhodne. V případě, že žádosti vyhoví, bude dopravní značení instalováno co nejdříve.
V současné době připravujeme rozpočet města na příští rok, který bude
projednáván na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Musím
říct, že příprava rozpočtu je letos oříškem, protože hlavní parametry
rozpočtu města závisí na krocích vlády a parlamentu. Ať už rozhodování ve vládě a v parlamentu dopadne jakkoli, je i nadále naším cílem město nezadlužovat, ale naopak zadlužení snižovat. O výsledku projednání rozpočtu, a tedy o tom, co plánujeme v roce 2021 zrealizovat, budete
blíže informováni na webových stránkách města, facebookovém profilu
města a v příštím čísle Hradeckých novin.
V čísle 4/2020 Hradeckých novin jste se mohli dočíst, že se naše město
připojilo k městysu Březová a městu Vítkov a společně činíme kroky vedoucí k umožnění vstupu lidem do obory Jelenice, která se sice nenachází na území našeho města, ale prochází jí nebo projíždí jak naši občané,
tak návštěvníci našeho města. Na základě rozhodnutí krajského soudu
došlo ke zrušení zákazu vstupu do obory. Nelze však předpokládat, že
tímto vše končí. O tom, jak se bude situace vyvíjet, budete informováni.
Přeji Vám a Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a mnoho
štěstí, zdraví a pohody v roce 2021.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

KALENDÁŘ
HRADEC NAD MORAVICÍ
2021
Nástěnný kalendář, sestavený z leteckých
fotografií Hradce nad Moravicí a všech jeho
částí, je již v prodeji. Kalendář obsahuje třináct výjimečných snímků, které byly pořízeny letos v létě z výšky 150–300 metrů. Každý snímek je doplněn informacemi
o zobrazené části města.
Kalendář zakoupíte na podatelně městského úřadu (Opavská 265) a v informačním
centru (Podolská 156) a jeho cena je 150 Kč.

www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížil se závěr letošního, na události velmi bohatého roku. I přes různá omezení
a neočekávané překážky, způsobené nouzovým stavem, však v našem městě vládne i nadále čilý stavební ruch. V rámci investičních akcí pokračují stavební práce na
rekonstrukci budovy č. p. 308 (Babinec)
v samotném srdci města, kde vzniká nová
městská knihovna, informační centrum
a velký společenský sál. Na vybavení knihovny se městu nově podařilo
získat dotaci z Programu rozvoje venkova, vyhlašovatele MAS Opavsko, ve výši 800 000 Kč. V těchto dnech již probíhá výběrové řízení na
dodavatele kompletního vybavení interiéru této budovy.

2021 a svým způsobem i na daňové výtěžnosti, neboť podle posledních navržených usnesení vládní koalice se i naše město, podobně
jako jiná města, obce i kraje, bude potýkat v příštích letech s nemalými výpadky příjmů.
Velmi bych chtěl poděkovat všem pedagogům a vedení škol na území
města, kteří zvládají náročnou, ať už distanční či prezenční, výuku
s profesionalitou jim vlastní a někdy i s tolik potřebným nadhledem
a špetkou humoru. Poděkování patří i vedení hradecké mateřské školy a školní jídelny, neboť díky jejich předvídavosti a rozdělení kolektivu na pracovní skupiny nedošlo, i přes karanténní opatření a složitou
situaci, k úplnému uzavření všech oddělení, a zejména školní jídelny.
Toto uzavření by totiž způsobilo nám všem, a zejména aktivně pracujícím občanům, nemalé komplikace.
V neposlední řadě chci poděkovat zaměstnancům technických služeb
a městské knihovny za všechny práce související s přestěhováním pobočky knihovny z objektu bývalé školky do kulturního domu v Domoradovicích, kde knihovna po stavebních úpravách nalezla nové zázemí, při minimálních nákladech dosahujících výše 45 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se neuskuteční většina tradičních kulturních akcí
spojených se závěrem roku, a rovněž kino Orion, městská hala a tělocvična jsou pro filmové diváky a aktivní sportovce uzavřeny, snažíme
se Vám to vynahradit přípravou a podáním cílených žádostí o vhodné
dotační tituly v oblasti kultury a sportu na příští rok, kdy slaví naše
město 540 let od udělení městských práv.

Nezastavily se rovněž stavební práce v prostoru nádraží, kde probíhá
výstavba nového přechodu přes koleje pro pěší, redukce kolejiště a výstavba nového bezbariérového nástupiště a návazných chodníků včetně osvětlení. Realizovány jsou také výsadby a ošetřování stromů na
území města v rámci projektu revitalizace veřejné zeleně. Za připomenutí jistě stojí i definitivně dokončená rekonstrukce mateřské školy
v Žimrovicích, kdy je budova již využívána našimi nejmenšími dětmi.
Jsem velmi rád, že i přes stávající složitou situaci a trvající nouzový
stav, pokračují výše uvedené investiční akce bez průtahů, a to za situace, kdy se realizační firmy potýkají s výpadky dodávek některých materiálů i s občasnými personálními problémy.
Nejnovější pozitivní informací pro Vás je skutečnost, že se vedení města
podařilo získat dotaci z Operačního programu životní prostředí (Ministerstva životního prostředí) ve výši 12 372 367 Kč na výstavbu zcela nového sběrného dvora. Nový sběrný dvůr je již projekčně připraven
a měl by v budoucnu vyrůst u křižovatky ulic Žimrovická a Benkovická (naproti pily). Skutečná realizace nového sběrného dvora však závisí na rozhodnutí zastupitelů při schvalování rozpočtu města na rok
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Vážení občané, milí přátelé, dovoluji si Vám v tomto adventním čase
popřát co nejsrdečněji pevné zdraví, štěstí, hodně elánu a tolik potřebné dobré nálady. Mějte rádi své město a do nového roku 2021 vykročte
tou správnou nohou a pokud možno s úsměvem na tváři.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 928

OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE MŠ ŽIMROVICE
Dne 5. 10. 2020 byla po celkové rekonstrukci slavnostně otevřena budova mateřské
školky v Žimrovicích. Událo se tak za přítomnosti vedení a zaměstnanců města a pozvaných hostů, mezi kterými nechyběli zástupci vedení společnosti Smurfit Kappa
Žimrovice, jejíž nadace přispěla na rekonstrukci budovy velkorysým darem ve výši
4 miliony Kč. Celkové náklady rekonstrukce činí 5,2 milionu Kč.
V rámci rekonstrukce budovy byly nově vybudovány tolik potřebné toalety v přízemí.
Budova školky dostala zcela novou střechu, klempířské prvky i kompletně nový
plášť včetně zateplení. Díky přístavbě nových šaten umožní rekonstrukce navýšit kapacitu školky od školního roku 2021/2022
až na 34 dětí.
Rekonstrukce dále zahrnovala výměnu
elektroinstalací v celé budově včetně hromosvodu, výměnu podlahových krytin,
úpravu zdravotechniky (rozvody vody, topení a kanaliace), provedení podhledu v hernách, výměnu dřevěného obložení, pořízení
nové kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů a venkovní úpravu vstupu.
Rekonstrukce školky neproběhla bez problémů. I když bylo celé výběrové řízení
ze strany města připraveno a vysoutěženo
včas, vítězná stavební firma bohužel nedokončila rekonstrukci ve stanoveném termínu, ale o více než měsíc později, než bylo
plánováno. Náhradní provoz v měsíci září
byl, s velkým přispěním pedagogického personálu, částečně zajištěn v budově základní
školy v Žimrovicích. Za způsobené prodlení
byla stavební firmě uložena pokuta ve výši

275 000 Kč, která již byla uhrazena.
I přes výše uvedené problémy věříme, že konečný výsledek stojí za to. Budova školky je
nejen krásnější, ale i bezpečnější a energeticky úspornější. Přejeme všem dětem, rodičům a občanům Žimrovic, ať jim nově
zrekonstruovaná budova mateřské školky
dlouho a dobře slouží.
Ing. Josef Hennig
vedoucí odboru majetku a investic

OPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NA MĚSTSKÝCH BUDOVÁCH
V září proběhla v domě s pečovatelskou službou na ulici Smetanova oprava dřevěných
prvků. Novými nátěry bylo ošetřeno více než
160 m2 dřevěných ploch – obložení, balkóny,
dělící příčky, plot zahrady i konstrukce dřevěného přístřešku. Zároveň bylo natřeno 51
oken a dveří v celé budově. Dřevěné prvky
byly vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů značně narušeny a některé, už
ztrouchnivělé části, byly nahrazeny novým
dřevem. Celkové náklady na opravu dosáhly výše 276 000 Kč včetně DPH.
Dále bylo opraveno 5 oken v budově ZUŠ
na Zámecké ulici. Po zbroušení oken byla
celkově obnovena jejich ochranná vrstva.
Celková částka za opravu oken v ZUŠ byla
25 000 Kč včetně DPH. Truhlářské a natěračské práce na obou městských budovách
velmi pečlivě provedl pan Jiří Dudys z Otic.
Jan Grygar, odbor majetku a investic
www.muhradec.cz |
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNY A VÝSTAVBA PŘECHODU
Od 1. 10. 2020 probíhá letošní největší investiční akce na území
města – kompletní rekonstrukce železniční dopravny v Hradci nad
Moravicí a s ní spojená výstavba nového úrovňového přechodu přes
koleje a nových návazných chodníků.
Celá investiční akce je vedena jako vzorový případ příkladné spolupráce Správy železnic a samosprávy města Hradec nad Moravicí. Samotná výstavba nového úrovňového přechodu se svým způsobem rovná malému zázraku, protože není v rámci České republiky
zrovna obvyklé, aby se budoval přechod přes koleje nový. Ve velké
většině měst a obcí jsou přechody přes koleje naopak rušeny a jsou
nahrazovány mimoúrovňovým řešením - mosty, lávkami, či podchody. Nutno podotknout, že přechod přes koleje není přechodem
tzv. zabezpečeným (je bez závor či optické a zvukové signalizace).
Bezpečnostním prvkem jsou pouze výstražné kříže, meandrovité návazné chodníky a dobré rozhledové poměry, splňující normy
Správy železnic. Další podmínkou, bez které by vámi tolik požadovaný přechod přes koleje nemohl nikdy vzniknout, byla povinnost
vybudovat kompletní oplocení kolejiště v prostoru od sběrny surovin až po prodejnu Hruška. Pro někoho to může být svým způsobem
omezující a nevyhovující, ale byla to naprosto zásadní podmínka
pro povolení vybudování přechodu pro pěší ze strany Drážního úřadu v Olomouci. Podstatné však je, že se v průběhu posledních měsíců podařilo vykomunikovat a vybalancovat jak požadavky Správy železnic a Drážního úřadu, tak města Hradec nad Moravicí, aby
byly obě strany se společným dílem spokojeny. Výsledkem je již téměř dokončená investice v hodnotě cca 22 milionů Kč, která byla
realizována ve třech etapách.
První etapa proběhla již v jarních měsících, kdy došlo k odstranění
jižní nákladové rampy a demolici nepotřebného železničního skladu z roku 1905.
V rámci druhé etapy (prováděné ve dnech 1.–30. 10. 2020) byla provedena celková oprava železniční dopravny, spočívající v odstranění čtvrté kusé koleje a redukci první výtažné koleje v délce 82 m, výměně železničního svršku, zhotovení nových výhybek a vybudování
nového bezbariérového nástupiště v délce 65 m. Dopravna obdržela
i nové zabezpečovací zařízení tratě. Kompletně bylo rovněž vyměněno osvětlení v celé železniční stanici a opraveny byly veškeré přístupové plochy v okolí výpravní budovy a nového nástupiště. Tyto
plochy byly zhotoveny z kvalitní žulové dlažby, využívajíce přitom
původní materiál z nepotřebné severní nákladové rampy, která byla
odstraněna. Secesní čekárna nádražní budovy byla opatřena novou
bezbariérovou komunikací, dostupnou i pro vozíčkáře. Vybudován
byl i zcela nový přístupový chodník mezi nástupištěm a novým přechodem pro pěší přes železniční trať. Správa železnic za tuto druhou
etapu investice zaplatila 18 597 000 Kč. Finanční prostředky byly
získány z finanční rezervy tzv. provozuschopnosti dráhy.
Třetí etapa výstavby, která je realizována a v režii města, začala předáním staveniště dne 15. 10. 2020. V této etapě jsou po-
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stupně budovány, a v těchto dnech dokončovány – přechod pro
pěší přes koleje u prodejny Hruška, návazné chodníky k přechodu (včetně osvětlení) a osvětlený chodník (podél prodejny Hruška)
ke sběrně surovin – jako zcela nové bezpečné komunikace vedoucí mimo dopravní komunikaci pro motorová vozidla. Zhotoveno již bylo i požadované oplocení celého kolejiště a meandrovité
zábradlí (podmínka stanovená Správou železnic) přechodu, které nutí v rámci bezpečnosti cyklisty z kola sesednout a kolo pouze
vést. Za tuto část město Hradec nad Moravicí zaplatí 3 424 000 Kč,
z toho však částka ve výši 1 567 500 Kč (95 % z uznatelných nákladů) bude hrazena z dotace, kterou se městu podařilo získat
z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci rozpočtu Místní akční skupiny Opavsko z.s. (projekt Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v železniční stanici, Hradec nad Moravicí,
č. CZ.06. 4. 59/0.0/0.0/16_038/0013523).
Druhou a třetí etapu výše uvedené investiční akce realizuje firma
Hroší stavby Morava, a. s. a nutno dodat, že práce probíhaly od samého počátku opravdu velmi rychlým tempem, dle stanoveného
harmonogramu a bez zbytečných průtahů. Dozorován byl v rámci
stavby ze strany Správy železnic a města každý detail. V železniční stanici je dnes umístěno i mnoho bezpečnostních prvků pro občany se speciálními potřebami, např. handicapované či slabozraké.
Rekonstrukce železniční dopravny a výstavba přechodu přes koleje bude definitivně dokončena 15. 12. 2020. Po provedení řádných
technicko-bezpečnostních zkoušek by přechod přes koleje mohl
sloužit občanům již na konci letošního roku.
Posledním prvkem, kterým bude železniční stanice vybavena v průběhu února 2021, budou nádražní hodiny, viditelné ze vzdálenosti
až 80 m, které v těchto dnech vyrábí firma ELEKON Vyškov. Slavnostního otevření se nově zrekonstruovaná železniční dopravna
a přechod přes koleje dočkají, dle dohody mezi Správou železnic
a městem Hradec nad Moravicí, v průběhu ledna 2021. O otevření vás budeme informovat na webových stránkách a facebookovém profilu města.
Společně s panem starostou věříme, že se vám všem – občanům
města i jeho návštěvníkům – bude nově zrekonstruovaná železniční „brána do města“ líbit a bude vám dobře sloužit po mnoho následujících let. Rekonstrukce nádražní budovy, jejíž neuspokojivý stav
je nyní ještě více patrný, a na kterou se nás často ptáte, je plánována na léta 2022–2026. V tuto dobu by město již mělo být úplným
vlastníkem budovy a zároveň i okolních přilehlých pozemků o výměře cca 4 000 m2, které by mělo odkoupit a které doposud patří
Správě železnic. Na tomto odkupu, který je klíčový pro rekonstrukci
výpravní budovy, je závislá i rekonstrukce blízkého městského parku, který bude podstatně rozšířen, revitalizován, a plánujeme zde
vybudovat i tolik potřebné osvětlení hlavní parkové komunikace.
Petr Havrlant
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ZLEPŠENÍ FUNKČNÍHO STAVU ZELENĚ
Město Hradec nad Moravicí získalo dotaci na projekt Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě Hradec nad Moravicí,
č. CZ.05. 4. 27/0.0/0.0/19_132/0010681, z Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 4, SC 4. 4. , aktivita Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, v max. výši 568 966, 99 Kč,
tj. 60 % z uznatelných nákladů projektu. Celkové plánované náklady projektu jsou 1 078 283,19 Kč, uznatelné náklady jsou ve výši
948 278,33 Kč. Finanční prostředky do výše uznatelných nákladů
může město čerpat z tzv. kotlíkových půjček.
Cílem projektu je zlepšení kvality zeleně v sídlech, obnova prvků veřejné zeleně, prodloužení životnosti stávajících dřevin, zlepšení jejich funkčního stavu, rozšíření zeleně a podpora zvýšení biodiverzity ve městě. V rámci projektu došlo k sadovým úpravám v zastavěné
části města a v přilehlých obcích. Ošetřeno bylo 100 ks dřevin, zejména vzrostlé lípy, javory, akáty, třešně, jasany, kaštany a alej ořešáků podél ulice Bohučovická. Arboristické zásahy do vzrostlých
stromů spočívaly v provedení zdravotních, bezpečnostních a vedlejších řezů včetně odstranění jmelí. U pěti stromů (ořešáky) na
ulici Bohučovická byly zjištěny hnilobné procesy a dutiny v kmenech. Na základě zpracovaného odborného posudku bylo rozhodnuto tyto stromy odstranit.
V rámci projektu bylo dále vysazeno 9 nových stromů, 536 keřů
a 1 346 trvalek. Konkrétně jde o 6 habrů obecných u křižovatky ulic
Opavská a Bohučovická, záhony s okrasnými keři a trvalkami v ulicích Pod Hanuší, Opavská a v parčíku u Hradečanky, kde přibyly
také 3 javory mléče. Nová výsadba přinesla do dotčených lokalit novou, pestrou skladbu dřevin a trvalek. Práce na výsadbě a ošetření
zeleně byly ukončeny na konci listopadu 2020.
Na základě provedeného výběrového řízení zajišťuje práce na projektu firma SAMAT EKOTEMPO spol., s. r. o. z Krnova.
Ivana Hyklová, Rostislav Římský
odbor majetku a investic

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚSTSKÝCH BUDOV
Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání schválilo záměr
pokračovat v nastaveném trendu snižování energetické náročnosti veřejných budov ve vlastnictví města. Již v minulých letech proběhly stavební práce za účelem snížení energetické náročnosti na
objektech, ve kterých sídlí příspěvkové organizace města (budova
technických služeb, mateřské školy a základní školy v Hradci nad
Moravicí) a na budově bytového domu na Opavské ulici č. p. 197.
Byly zatepleny obvodové stěny a stropy, vyměněna okna a dveře
a v mateřské škole byla provedena celková rekonstrukce plynové
kotelny. Všechny tyto projekty byly spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP).
V příštím roce bude na budově městského úřadu instalován fotovoltaický systém, čímž dojde ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů
energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí ve městě. Významným vedlejším efektem projektu je snížení provozních nákladů městského úřadu. Na tuto akci se měs8
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tu podařilo získat dotaci v max. výši 344 000 Kč z rozpočtu OPŽP.
Plánované uznatelné náklady jsou 574 000 Kč, celkové náklady
jsou cca 620 000 Kč, předpokládané snížení energie 40,38 GJ/rok.
Rovněž část nákladů na zateplení obvodového pláště budovy
č. p. 308 (tzv. Babince), včetně výměny otopné soustavy, bude spolufinancováno dotací z OPŽP, v max. výši 1 486 000 Kč. Plánované uznatelné náklady jsou 3 716 000 Kč, celkové náklady jsou
cca 17 600 000 Kč. Po ukončení stavebních prací bude budova sloužit jako městská knihovna, informační centrum a prostor pro společenské akce (vznikne zde společenský sál včetně zázemí). Otevření budovy pro veřejnost je plánováno v první polovině roku 2021.
V příštím roce se stavebních úprav dočká také kulturní dům v Žimrovicích. V současné době má budova víceúčelové využití, je zde
kulturní sál, veřejná knihovna, pošta, veřejné WC, bytová jednotka
a kancelářské prostory. V roce 2017 byla provedena výměna střechy a k vytápění slouží relativně nový plynový kotel. Bohužel, bu-

OTEVŘENÁ RADNICE
dova byla postavena z cihelného zdiva a od doby své výstavby nebyla, z hlediska zateplení, nijak upravována. Právě špatný technický
stav objektu způsobuje vysoké náklady na vytápění. Po realizaci stavebních prací by mělo dojít ke snížení spotřeby energie o 350,79 GJ/
rok, čímž v konečném důsledku dojde k výrazné finanční úspoře.
Také tato akce je spolufinancována z rozpočtu OPŽP v max. výši
756 000 Kč, plánované uznatelné náklady jsou 1 513 000 Kč, celkové náklady jsou 3 500 000 Kč.
V letech 2021–2023 budeme také pokračovat v rekonstrukci kulturního domu v Domoradovicích. Navržená opatření zahrnují zateplení vnějších stěn budovy a půdního prostoru, výměnu části okenních
a dveřních výplní, a výměnu stávajícího osvětlení za LED technologii.
Akce je spolufinancována z rozpočtu OPŽP v max. výši 2 135 000 Kč,
celkové plánované uznatelné náklady jsou 5 337 000 Kč, snížení spotřeby energie je plánováno na 335,27 GJ/rok.
Všechny nově zahájené projektové záměry je možno, do výše uznatelných nákladů, spolufinancovat z tzv. kotlíkových půjček. Přestože
64 zájemců podepsalo čestná prohlášení, že v případě schválení dotace na výměnu starých nevyhovujících kotlů z rozpočtu Moravskoslezského kraje budou žádat město o tzv. kotlíkovou půjčku, bylo do
dnešního dne podepsáno pouze 27 smluv s občany, v celkovém objemu 4 300 000 Kč. Město poskytuje žadatelům návratnou finanční
výpomoc (kotlíkovou půjčku) ve výši až 150 000 Kč v případě poří-

zení plynového kondenzačního kotle, a až 200 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla či kotle na biomasu. Finanční prostředky
na poskytování kotlíkových půjček získalo město z rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Podle jeho podmínek si mohou města,
která vyšla vstříc svým občanům a zapojila se do projektu poskytování kotlíkových půjček, navrácené finanční prostředky ponechat
a využít je na spolufinancování svých projektových záměrů, vedoucích např. k doplnění zeleně nebo ke snižování energetické náročnosti veřejných budov atd.
Z výše uvedených důvodů opětovně oslovujeme občany, kteří již
mají podepsanou smlouvu s Moravskoslezským krajem na poskytnutí kotlíkových dotací, aby se zapojili do programu kotlíkových
půjček. Zdokonalíte si tak nejen vytápění vlastního domu, ale pomůžete také svému městu realizovat projektové záměry, které budou sloužit všem obyvatelům města. V případě, že město nebude
mít dostatek finančních prostředků, bude muset s největší pravděpodobností realizaci některých projektů omezit nebo od některých
zcela upustit, což by byla škoda pro nás všechny.
Ivana Hyklová, odbor majetku a investic

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskutečnily volby do krajského zastupitelstva. K volebním urnám v našem městě dorazilo 1 670 voličů,
což představuje 38,10 % všech voličů. Tato volební účast je o 5,39 %
vyšší než průměrná volební účast v celém kraji. Na základě hlasů
voličů má v 65členném krajském zastupitelstvu zastoupení 7 politických subjektů. V tabulce naleznete výsledky voleb v celém kraji i v našem městě.
Kandidátní listina
číslo
5
12
14
16
19
22
28
29
37
38
45
50
54
57
63
67
70
79
81
82

název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
KDU-ČSL
Moravská a Slezská pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
VOK - Volba pro kraj
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09
Jednotní
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Koalice STAN, Zelení, NEZ
Koalice ODA, Hlas, SNK ED
Komunistická strana Čech a Moravy
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Trikolóra hnutí občanů
Aletrnativa pro nezávislé kandidáty 2020
Starostové pro kraj
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje dne 5. listopadu 2020
byl staronovým hejtmanem zvolen prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
(ANO 2011).
Patrik Orlík

Hradec nad Moravicí
Platné hlasy
celkem
14
221
7
89
199
6
5
260
1
0
84
477
76
7
53
0
40
22
86
3

v%
0,84
13,39
0,42
5,39
12,06
0,36
0,30
15,75
0,06
0,00
5,09
28,90
4,60
0,42
3,21
0,00
2,42
1,33
5,21
0,18

Moravskoslezský kraj
Platné hlasy
počet
získaných
celkem
v%
mandátů
2 136
0,67
0
30 190
9,57
7
1 773
0,56
0
24 235
7,68
6
37 413
11,86
9
663
0,21
0
2 098
0,66
0
43 637
13,84
10
764
0,24
0
640
0,20
0
21 927
6,95
5
95 339
30,24
24
13 575
4,30
0
1 778
0,56
0
18 577
5,89
4
392
0,12
0
8 751
2,77
0
2 656
0,84
0
7 966
2,52
0
732
0,23
0
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PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU
Město Hradec nad Moravicí pronajme byt
1+0 v bytovém domě Na Tylovách č. p. 715
v Hradci nad Moravicí: 1. NP, podlahová plocha 34,60 m2, dobrý technický stav,
bezbariérový, slunný, situovaný na východ,
vytápění plynovou kotelnou, k bytu patří
sklep. Předpokládaná výše zálohy na služby spojené s bydlením cca 1 300 Kč/měsíčně + záloha na elektřinu. Byt je přednostně
určen pro osoby tělesně postižené. Nastěhování je možné k 2. 1. 2021.
Žádost o byt podávejte na formuláři Žádost

o přidělení městského bytu (k dispozici je na
www.muhradec.cz nebo na podatelně městského úřadu). Součástí žádosti je návrh zájemce na výši měsíčního nájemného. Prohlídky bytu jsou stanoveny na středu 9. 12. 2020
a pondělí 14. 12. 2020, vždy v 15.00 hodin.
Nabídky doručte do 18. 12. 2020 do
12.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Hradec nad Moravicí v zalepené neprůhledné obálce označené nápisem „Žádost
o přidělení městského bytu“.
Do výběrového řízení bude zařazena pou-

ADVENTNÍ NEDĚLE
NA PODOLSKÉ

NEBUĎTE NEVIDITELNÍ

Tradiční vánoční jarmark v rozsahu, na jaký
jsme byli v minulých letech zvyklí, se letos,
bohužel, neuskuteční. Stejně jako jiná města a obce jsme se zabývali myšlenkou, jakou
menší adventní akci uspořádat, abychom
si alespoň trochu, společně, užili předvánoční atmosféru. Rádi bychom vás pozvali na Adventní neděli na Podolské, která se – pokud to protiepidemický systém
dovolí – uskuteční v neděli 13. 12. 2020
od 10 do 17 hodin u vánočního stromu na
Podolské ulici. Připraveny budou stánky
s tradičními vánočními produkty a možná
přiletí i andělé.

Vážení čtenáři,
také my na konci roku bilancujeme
a doufáme, že se vám i v letošním roce
Hradecké noviny líbily, což nám potvrzujete svými ohlasy. Hradecké noviny
přináší nejen informace vedení města
a zprávy o činnostech městského úřadu, ale také přehled o dalším dění a životě v našem městě.

Zimní období s sebou přináší kratší dobu
denního světla, mlhy, mrholení, sněžení
a další faktory, které znamenají také sníženou viditelnost. Nejen řidiči motorových
vozidel, ale i chodci a cyklisté by se měli při
pohybu na komunikacích chovat obezřetně, ohleduplně a zodpovědně. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při
vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou
viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem.
Na začátku října proběhla preventivní akce
Policie ČR a BESIPu s cílem upozornit nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby dbali na svou
viditelnost. Do této akce se zapojili také
představitelé našeho města, kteří spolu s ředitelem hradecké základní školy a příslušníky místního oddělení Policie ČR rozdali
žákům více než dvě stě kusů různých reflexních prvků. Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte
svou viditelnost na vzdálenost až 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého
oblečení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů).
Zejména mladší školáci mohou být méně
soustředění, někteří ještě neumí předvídat

Na pestrosti obsahu se tak velkou mírou podílejí naši dopisovatelé – příspěvkové organizace města, spolky i jednotliví občané. Děkujeme proto všem,
kteří letos svými příspěvky a fotografiemi obohatili obsah městského zpravodaje a věříme, že tato spolupráce potrvá i nadále. Velmi si jí vážíme.
Přejeme vám všem příjemně prožitý adventní čas, krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2021.
Redakční rada Hradeckých novin
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ze písemná žádost fyzické osoby (v případě
manželů podává žádost jeden z manželů);
vratná kauce je stanovena na dvojnásobek
měsíčního nájemného; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce
12 měsíců, po uplynutí této lhůty a při splnění podmínek řádného užívání bytu bude
smlouva prodloužena na dobu neurčitou.
V případě dotazů kontaktujte městský
úřad, odbor majetku a investic (p. Ivana Hyklová), tel.: 725 666 056, e-mail:
ihyklova@muhradec.cz.

a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby
byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec
možnost včas zareagovat. Někteří starší
školáci zase při pohybu v silničním provozu
užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato
skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však
také senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak může
být svízelnější.
Na trhu je velká škála cenově dostupných
reflexních prvků a určitě je vhodné je zakoupit a používat (rozhodně je nenechávejte doma v šuplíku). Zákon také ukládá
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo
obec za snížené viditelnosti po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu. Být viděn je základem
bezpečné cesty v silničním provozu, ať už
vede kamkoliv. Vedení města bude v bezpečnostně-preventivních akcích pokračovat i v budoucnu.
Zdroj: Policie ČR,
město Hradec nad Moravicí

OTEVŘENÁ RADNICE
OCHRANA PAMÁTEK NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ
V letošním roce se město Hradec nad Moravicí, ve spolupráci s Kulturní komisí rady
města, začalo zabývat obnovou drobných
sakrálních památek a opuštěných náhrobků na městském hřbitově. Jako první byla
opravena bortící se hrobka Karla Nawratila, nadlesního na knížecím velkostatku,
pocházející z počátku 20. století. Dále byly
zrestaurovány a následně nově osazeny tři
dobové litinové kříže, které byly v havarijním stavu. Kříže byly odborně obroušeny
(byly odstraněny letité vrstvy barev, čímž
vystoupily detaily plastiky), natřeny kovář-

skou a následně zlatou barvou, a opatřeny
povrchovou konzervační ochranou.
Litinové kříže se u nás rozšířily v 19. století,
kdy začaly nahrazovat kříže dřevěné. V této
době šlo o prestižní záležitost, kterou si nemohl každý dovolit. Teprve ve druhé polovině 19. století převzaly výrobu místní
slévárenské dílny, jako například Sobotín,
Frýdlant a Adamov. V těchto dílnách došlo
k podstatnému zlevnění výroby a tyto kříže
si mohl dovolit i prostý lid. Jednotlivé kříže
můžeme dohledat v katalogu firmy, kde se
vyráběly. Většinou šlo o neogotické tvaro-

sloví s využitím architektonických prvků,
jako jsou lomené oblouky a podobně. Kvalita a hodnota této produkce je dosud málo
známá a ceněná. Právě ze druhé poloviny
19. století pochází typický romantický pohled na hřbitov s litinovými kříži.
Naší snahou je estetická obnova prostoru
hřbitova a zachování dobových křížů, jako
nedílného a velmi působivého fenoménu
historie.
Tomáš Oršový
Foto: Jiří Hajduk

Vánoční prodej kaprů v Hradci
Prodej ryb bude probíhat ve dnech 21.– 23. 12. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin v prodejně
ryb na ulici Opavská 213 v Hradci nad Moravicí. V nabídce bude také amur bílý, pstruh
duhový a další druhy ryb dle aktuální dostupnosti. Objednávky přijímáme na tel. čísle
725 555 857 nebo přímo v prodejně, a to každý pátek od 14 do 17 hodin. Vyzvednutí poté
dle domluvy. Více informací najdete na www.ryby-opava.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pošta partner

êĽŝƐŪǃĽĊĘ
Navštivte naše nové
kontaktní místo ZP MV ČR
na České poště Žimrovice

Kontaktní místo zdravotní pojišťovny

Žimrovice 61

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ve spolupráci s Českou poštou zřídila od listopadu 2020 nové kontaktní místo na Poště Partner v Žimrovicích.
Na kontaktním místě je pro občany zajištěn informační servis a služby v rozsahu podatelny. Mimo jiné zde můžete vyřídit registraci k největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně, podat žádost o příspěvky z preventivních programů, provést registraci novorozence nebo podat přehled OSVČ.

í
Kontakotn
míst

inzerce
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TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ
Vánoční výzdoba města
Naše město ozdobí v adventním a vánočním čase sváteční osvětlení v ulicích Podolská a Zámecká a šest vánočních stromů. Občanům Domoradovic, Jakubčovic,
Bohučovic a Kajlovce zpříjemní Váno-

ce stromy živé. Ulici Podolskou v Hradci
nad Moravicí (viz fotografie na titulní straně těchto novin) a náměstíčko před ADP
v Žimrovicích ozdobí vánoční stromy, které darovali občané našeho města. Děku-

jeme tímto rodině Ochonských z Hradce nad Moravicí, která darovala strom na
ulici Podolskou, a paní Markétě Steuerové z Hradce nad Moravicí, která darovala
strom do obce Žimrovice.

Kácení a přeprava vánočního stromu na Podolskou ulici.

Zimní provoz sběrného dvora
V měsících prosinec, leden a únor je sběrný dvůr na Žižkově ulici otevřen pouze jednou týdně, a to v pátek od 10 do 17 hodin. K rozšíření
provozní doby dojde opět v březnu 2021.

Bilancujeme uplynulý rok
Dá se říct, že rok 2020 byl pro zaměstnance technických služeb
pracovně náročný. Celý rok byl poměrně bohatý na dešťové srážky
a v měsících, kdy v jiných letech tráva již téměř neroste, bylo zapotřebí pravidelné sečení a údržba zeleně. Velmi složitá byla letní sezóna a zajištění provozu koupaliště, kde bylo zapotřebí reagovat na
aktuální nařízení vlády a stále se měnící protiepidemická opatření.
Kromě celoročních pracovních úkolů (zimní údržba, vánoční výzdoba, údržba zeleně, úklid města a jeho částí, provoz čistírny od-
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padních vod, hřbitovů, koupaliště, sběrného dvora a veřejného
WC, rozvoz stravy do školských zařízení, plakátování, zajištění
pečovatelské služby, úklid budov městského úřadu a technických
služeb atd.) jsme se podíleli na mnoha investičních akcích města.
Jedním z hlavních úkolů tohoto roku byla stavba oplocení kolem nového multifunkčního hřiště u základní školy, včetně nátěrů kolárny a zemních úprav.
Další akcí bylo vyklizení budovy Babince před jeho
předáním stavební
firmě (likvidace nábytku, koberců, radiátorů, vzduchotechniky apod.).
Rozšířili jsme kontejnerová stání na
tříděný odpad v Bohučovicích a na ulici Žižkova v Hradci
nad Moravicí, podíleli jsme se na drobných stavebních
a malířských pracích v budově městského úřadu, měnili

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ
jsme okna v kapli ve Filipovicích, připravili jsme prostory pro přemístění městské knihovny v Domoradovicích včetně jejího stěhování, provedli jsme drobné dokončovací práce po rekonstrukci visuté
lávky na ulici Pivovarská a po rekonstrukci mateřské školy v Žimrovicích a další práce (kácení stromů, drobné zednické, svářečské, betonovací práce a pod.). Taktéž se podílíme technickém zabezpečení
především venkovních kulturních akcí, kterých ovšem, vzhledem
k situaci, bylo letos méně.
Na všech akcích realizovaných městem Hradec nad Moravicí spo-

lupracujeme po dohodě a konzultaci s vedením města a se zaměstnanci odboru majetku a investic. Tímto děkuji vedení města a zaměstnancům městského úřadu za spolupráci.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům technických služeb za celoroční, dobře odvedenou práci ve ztížených protiepidemických podmínkách. Přeji celému kolektivu technických služeb,
i všem občanům našeho města, klidně prožité vánoční svátky a především hodně zdraví v novém roce 2021.

Buďme během Vánoc odpovědní
Již několikrát jsme v Hradeckých novinách upozorňovali, že kanalizace není odpadkový koš. Do čistírny odpadních vod dlouhodobě
přitéká velké množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě
rozhodně nepatří, a jejich množství se ani po opakovaných upozorněních nesnížilo. Právě konec roku je v tomto ohledu jedním z nejrizikovějších období. Chovejme se proto o Vánocích a při novoročních oslavách odpovědně a nesplachujme jedlé oleje a další odpad do
kanalizace. Použité kuchyňské tuky a oleje do dřezů a WC nepatří.
Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady města na opravy a údržbu kanalizační sítě a zatěžují životní prostředí.

Do kanalizace nepatří:
• oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích,
• pevné předměty,
• zbytky potravin (biologický odpad),
• hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší atd.),
• chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné
látky, čisticí prostředky atd.),
• léky (patří zpět do lékárny).
Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do
ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při
ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí
vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku
v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se
nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi.“ (SmVaK Ostrava, zimní vydání magazínu Z první ruky, 2020.)
Doba vánočního hodování je před námi. Kuchyňské oleje a tuky
(přelité do plastových lahví) patří do speciální nádoby na třídění
tuků; zbytky potravin vyhoďte do svého odpadkového koše (směsný odpad), na kompost nebo do nádoby na biologický odpad (mimo
zimní období). Začněme se chovat odpovědně – jedná se totiž o zásadní problém, který negativně dopadá na životní prostředí, nehledě na finanční dopad.

Zimní údržba místních komunikací
Zimní údržbu místních komunikací v Hradci nad Moravicí a jeho
částech zajišťují Technické služby Hradec nad Moravicí prostřednictvím svých zaměstnanců a externí firmy Vít Heinz, Hradec nad
Moravicí, a to podle Plánu zimní údržby místních komunikací (sezóna 2020/2021), schváleného Radou města Hradec nad Moravicí. Zimní údržbu není možno provádět okamžitě na celém území
města, proto plán zimní údržby stanoví potřebné priority, a to jak
místně, tak i časově.
Žádáme všechny řidiče, aby v rámci možností neparkovali vozidla
na komunikacích (zvláště při intenzivních sněhových srážkách)
a nebránili tak průjezdu zimní komunální techniky. Dle platné legislativy musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný

alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Pokud tedy vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát, musí zůstat volných nejméně 6 metrů (3 metry pro každý směr jízdy).
Upozorňujeme, že není v silách správce komunikací ošetřit komunikace a chodníky ve všech osmi částí města najednou a zcela odstranit následky povětrnostních vlivů. Proto prosíme všechny občany – chodce, cyklisty i řidiče vozidel – aby v zimním období dbali
zvýšené opatrnosti a přizpůsobili své vybavení, jízdu i chůzi aktuálnímu stavu pozemních komunikací.
Děkujeme tímto všem zodpovědným občanům za spolupráci. Za
všechny zaměstnance Technických služeb Hradec nad Moravicí
vám přeji klidnou a ve zdraví strávenou zimu.
Roman Celta, ředitel TS
www.muhradec.cz |
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Jak řekla jedna naše
kolegyně: „Dokonalé ticho je v knihovně
vážně nanic“. Pokud
tedy nemáme na mysli skvělý thriller Helen Fieldsové, který si
mimochodem u nás
můžete vypůjčit.

V listopadu vstoupil v platnost systém hodnocení PES. Podle něho
se bude řídit rovněž otevření knihovny a informačního centra. Ve
čtvrtém stupni vám můžeme vydat předem objednané tituly přes
službu ODLOŽ. Od třetího stupně bude pro vás, v omezeném režimu, opět otevřeno. Pro další informace sledujte vývěsky, webové
stránky nebo Facebook. Děkujeme za pochopení.
Ani během zavření knihovny pro veřejnost neleníme. Proběhla aktualizace knihovního fondu a postupně, pro lepší přehled, zavádíme
nové značení knih. Je to časově velmi náročná aktivita, ale výsledek
stojí za to. Připravujeme se na otevření a stále kupujeme nové knihy.
Není to jen o koupení a umístění do regálu, musí se zpracovat, vložit do katalogu, označit, obalit. I když momentálně nemůžeme vyrážet na školení nebo porady, účastníme se jich v online prostředí.
Během října jsme přestěhovali pobočku v Domoradovicích do nových prostor v kulturním domě. Museli jsme je stavebně upravit, položit nové podlahy, vymalovat, částečně vybavit novým nábytkem,
sbalit a přestěhovat veškeré knihy, ty potom vybalit a urovnat v nové
knihovně. Velké poděkovaní patří Technickým službám Hradec nad
Moravicí, hradeckému podlaháři Radimovi Kubánkovi a elektrikáři Markovi Mošovi za rychlou a pečlivou práci.
Poděkovat bych chtěla také kolegyním, a hlavně domoradovické
knihovnici Monice Kowalové, která se již nemůže dočkat, až vás
přivítá v nových prostorách.

Pokračuje rekonstrukce „Babince“ a věříme, že harmonogram prací bude dodržen i přes nepříznivou dobu. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení.

NOVÁ VÝŠE REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ
Od ledna 2021 bude platit nová výše registračních poplatků:
čtenáři do 15 let
čtenáři nad 15 let
čtenáři nad 70 let
cena jednorázové výpůjčky
meziknihovní výpůjční služby
internet

50 Kč/rok
100 Kč/rok
ZDARMA
20 Kč/ks
70 Kč/ks
ZDARMA

Poplatek zvyšujeme poprvé od roku 2005. Registrační poplatek
v knihovně nelze navyšovat bezdůvodně, vychází totiž z kalkulace
nákladů. Vede nás k tomu zákonné navýšení mezd v roce 2019 a zavádění nových technologií. Roční poplatek ani po navýšení nedosahuje výše průměrné pořizovací ceny jedné knihy. Meziknihovní
výpůjční služba se sjednocuje ve všech knihovnách.
Všem příznivcům knihovny, knih a čtení nabízíme také letos možnost zakoupit pro své blízké dárkový poukaz na roční registraci
v knihovně. Cena poukazu odpovídá nové výši registračního poplatku daného oddělení. Děkujeme našim čtenářům a příznivcům
knihovny za knižní dary a časopisy, které v letošním roce knihovně věnovali.
Připravujeme pro vás tyto výstavy: Ludwig van Beethoven - 250 let
od narození, jeho stopy v Hradci nad Moravicí (prosinec – leden);
Pochod smrti (leden-únor).
Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních, mnoho pěkných
chvil se svými blízkými, zdraví a pohodu v roce následujícím. Těšíme se, že se s vámi budeme setkávat v roce 2021 v nových prostorách.
Markéta Beyerová

MALÁ NABÍDKA Z PŘIPRAVOVANÝCH KNIŽNÍCH NOVINEK:
Bates, J.:
Hora mrtvých
Boček, E.:
Aristokratka u královského dvora
Dražilová Zlámalová, S.: Neplechy čerta Zbrklíka
Formánek, J.:
Kniha o tichu
Forsyth, F.:
Liška
Gibne, P.:
Stará tajemství
Han, J.:
Navždy s láskou Lara Jean
Jackson, S.:
Pustina
Jacobs, A.:
Kavárna U Anděla II.
Kavková, A.:
Retrohraní

Kepler, L.:
Lacrosse, M.:
Korn, C.:
Pilátová, M.:
Regan, L.:
Saudková, S.:
Steel, D.:
Szántó, J.:
Valko, T.:
Vondruška, V.:

Zrcadlový muž
Vinařství
Konec starých časů
Co vyprávěla gorila
Mizející dívky
Ticho
V nemilosti
Z Izrastiny s láskou
Arabská princezna
Křišťálový klíč III.

INFORMACE Z TIC
Turistické informační centrum i v příštím roce nabídne občanům a návštěvníkům města různorodé služby, nové turistické produkty (vizitky, razítka, turistické známky), brožury, mapy, turistické noviny a jiný propagační materiál cestovního ruchu a destinačního managementu Opavské Slezsko s tipy na výlety a vaši dovolenou. Opět se můžete
těšit na víkendové turistické vycházky, ve spolupráci s Maticí slezskou, do okolí Hradce
nad Moravicí a možná i dál. Od dubna budou pokračovat komentované prohlídky Weisshuhnova kanálu v rámci projektu Technotrasa. O všech aktuálních akcích se dočtete
v kalendáři akcí informačního centra na webových stránkách www.ichradec.cz nebo v Hradeckém kulturním měsíčníku. Přejeme vám
spoustu krásných chvil při cestování, návštěvě památek a toulkách přírodou v roce 2021.
Martina Kurková
14
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SPOLEČNOST A KULTURA
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
Celostátní charitativní Tříkrálová sbírka 2021
se uskuteční v prodlouženém termínu termínu
od 1. do 24. ledna 2021. Přípravy sbírky jsou nyní v plním proudu, otázkou ovšem
zůstává, jakou formou koleda proběhne. Záležet bude
na protiepidemických opatřeních v lednu.
Kromě klasických skupinek koledníků, kteří navštěvují domácnosti,
bude na webových stránkách Tříkrálové sbírky připravena také virtuální pokladnička, jejímž prostřednictvím můžete přispět na sbírkový účet. Pokud by se k vám tedy koledníci nedostanou, stále budete mít možnost přispět do virtuální pokladničky Charity Opava.
Přispět můžete také pomocí níže uvedeného QR kódu.

Aktuální informace najdete na www.charitaopava.cz a na
www.trikralovasbirka.cz
Ať už přispějete koledníkům osobně nebo online, cíl a motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Výnos z Tříkrálové sbírky 2021 pomůže nemocným seniorům a pacientům, kteří využívají terénní sociální služby a lidem
s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním. Děkujeme všem občanům, kteří do
Tříkrálové sbírky přispějí.
Sbírkový účet: 66008822/0800;
variabilní symbol pro Charitu
Opava je 77708012.

OR platba

DESET STRUN
V Hradci nad Moravicí vzniklo nové hudební seskupení dvou výrazných hudebních osobností. Milana Bátora občané našeho města
znají jako vyhlášeného hudebního pedagoga, velmi aktivního kytaristu a renomovaného hudebního publicistu. Houslistka Julie Černá
je členkou Janáčkovy filharmonie Ostrava a zástupkyní koncertního
mistra ve Slezském divadle Opava. Oba muzikanty spojila dohromady vlastně náhoda, když je někdo požádal o hudbu k svatebnímu
obřadu. A tak se zrodilo Dieci Corde – Deset strun, které symbolizují šest kytarových a čtyři houslové struny. Milan Bátor s Julií Černou svůj repertoár zaměřili na moderní a populární skladby, mezi
nimiž nechybí uhrančivé filmové melodie z filmů Mise (Ennio Morricone), Forrest Gump (Alan Silvestri), úpravy světově známých
hitů od kapel jako jsou Bee Gees, Queen, Metallica aj. Momentálně
Dieci Corde připravují Vánoční koncert, který bude odvysílán ostravskou televizí Fabex z Kostela sv. Václava v Opavě. Podrobnější informace můžete nalézt na facebookovém profilu Dieci Corde.
Mgr. Milan Bátor, Ph.D.

VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
První říjnovou sobotu se rodiče s dětmi vypravili na celodenní výlet do zoologické zahrady ve Zlíně. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin a již
samotná cesta luxusním autobusem byla pro děti velkým zážitkem. Hlavním lákadlem celého výletu byla zátoka rejnoků, kde si
děti mohly tato krásná mořská zvířata nejen pohladit, ale i nakrmit.
Pro nás všechny to byl určitě největší a nejhezčí zážitek. Odměnou
pro rodiče, kteří si tento den udělali čas, byla nejen bezplatná doprava, která byla hrazena z dotačního programu města, ale i nádherné počasí, které nás provázelo celým dnem. Není divu, že všichni účastníci výletu se domů vraceli velmi spokojeni. Na závěr bych
chtěla poděkovat městu Hradec nad Moravicí za finanční podporu z dotačního programu a všem obětavým organizátorkám, které se na akci podílely.
Mgr. Monika Bryjová
www.muhradec.cz |

15

SPOLEČNOST A KULTURA / ŠKOLSTVÍ
KLUB SENIORŮ ŽIMROVICE
V letošním roce se členové klubu sešli, z důvodu řady vládních opatření, pouze třikrát.
Pandemie nám znemožnila rovněž konání
naplánovaných akcí. Přesto jsme v září ještě stihli společně oslavit 15. výročí založení našeho klubu. Paní vedoucí, Mgr. Helena Víchová, se ve svém vyprávění ohlédla
za bohatou a pestrou činností klubu od jeho
vzniku v roce 2005 až do dnešních dnů. Zároveň poděkovala členkám, které se nejvíce zasloužily o to, že je klub, i po tak dlouhé
době, stálé činný. Rovněž jsme vzpomenuli
na zemřelé členy, které jsme uctili minutou
ticha. Všichni přítomní si s velkým zájmem
prohlédli dvě kroniky z historie našeho klubu. Za veškeré úsilí a čas věnovaný přípravě
videoprojekce a tvorbě kronik paní vedoucí moc děkujeme. V kulturním programu
vystoupily Renátka a Andrejka Štecovy se
svojí maminkou, které zazpívaly píseň Srdce nehasnou a dvě národní písničky. Za toto
nádherné vystoupení jim moc děkujeme.
Užili jsme si i další připravený program.

Poděkování patří zakládajícím členkám klubu – paní Mgr. Heleně Víchové, bez které by
náš klub nebyl tím, čím je, paní Libuši Tomancové, paní Jarmile Gebauerové a všem
členkám, které svou prací a radami přispěly k dlouholetému trvání klubu.
Ve druhé polovině září jsme se vypravili na
Slezskou Hartu. Z paluby lodi jsme obdivovali krásnou přírodu a četné zátoky. Zajímavostí je, že vodní nádrží prochází historická
zemská hranice Moravy a Slezska, a natáčel se zde velkofilm s mezinárodním obsazením Johanka z Arku. Na zpáteční cestě
jsme navštívili farní kostel v Dolních Životicích a poutní kapli sv. Salvatora.
Nezapomínáme ani na naše jubilantky, kterým jsme s kytičkou a dárkem popřáli k významným životním výročím.

tě v klubu setkat. Věříme, že příští rok bude
lepší a vlídnější, že v něm bude víc dobrého, než toho špatného a náročného. Za celoroční spolupráci a přízeň děkujeme faráři
hradecké farnosti P. Mgr. Marcinu Kireasovi, starostovi města Mgr. Patriku Orlíkovi, zastupitelům města a zaměstnancům
městského úřadu, žimrovickým hasičům,
manželům Dihlovým a manželům Vavřínkovým.
Na závěr mi dovolte popřát nejen členům
našeho klubu, ale i všem spoluobčanům
krásné a požehnané vánoční svátky prožité v klidu a pokoji, a v novém roce 2021 hojnost Božího požehnání, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.
Zdeňka Víchová
jednatelka klubu

Blíží se závěr roku 2020. V tuto chvíle nevíme, zda budeme mít možnost se letos ješ-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ŘEDITELE ŠKOL
Již v minulých vydáních Hradeckých novin jsme vás informovali o jmenování nových ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je město.
Od 1. srpna 2020 je ředitelem Základní školy v Hradci nad Moravicí Mgr. Jiří Kupčík a ředitelem Základní školy a Mateřské školy
v Žimrovicích Mgr. Jan Volf. Protože první tři měsíce školního roku
2020/2021 jsou již za námi, požádali jsme nové ředitele, aby se vám
krátce představili.
Vážení čtenáři, není lehké psát o sobě a ještě těžší je
napsat, co by vás zajímalo. To, že jsem studoval na
gymnáziu, pak na vysoké škole v Olomouci, začal
pracovat na základní škole v Raduni, pak působil jako
zástupce ředitele na základní škole Mírová v Opavě
a jako ředitel na základní škole Otická v Opavě, zajímá spíše personalisty. Vystudovaná matematika a fyzika se stala mým životním koníčkem. Jsem od počátku pracovní kariéry členem sdružení, které pořádá a organizuje matematické soutěže na
okresní a krajské úrovni.
Vím, že nejlepších výsledků člověk dosahuje, když je v práci spokojený. Toho bych chtěl ve škole dosáhnout. Když jsou spokojení učitelé, chodí do školy rády i děti, protože je učení baví. Škola není instituce, která je izolovaná od okolí. Pro školu je důležitá spolupráce
s rodiči, zřizovatelem i místními organizacemi. Mám v plánu uskutečnit mnohé aktivity, které umožní využívat vybavení a prostory
školy také dětem ze školek a žákům z dalších základních škol ve městě i okolí. Na chod školy, i když to na první pohled nevypadá, má velký vliv dobrá spolupráce rodičů se školou. Protože zájem je společný – dobré vzdělání a příprava na budoucí uplatnění v životě. Velmi
si cením všech, kteří jsou škole ochotni pomoci při různých příležitostech. Budu rád i za spolupráci s místními podniky a organizacemi, protože věřím, že si můžeme vzájemně vycházet vstříc nejen
při aktivitách pro děti a žáky.
Pocházím sice z vesnice, ale zahrada se stala mým koníčkem a rela16
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xačním prostorem až v posledních letech. Je pravdou, že mé počínání na zahradě vyvolává u zkušených zemědělců úsměv na tváři.
Mě ale to snažení baví. Hlavně, že něco vyroste. Jinak rád sportuji, bavím se jízdou na kole, plaváním, lyžováním a hraním volejbalu. Rád chodím po horách a pokud jde o cestování, nepohrdnu žádnou destinací. Rovníkové oblasti bych ale nemusel. Údolí Moravice
je mnohem hezčí.
Těším se na spolupráci se všemi, kteří budou o ni mít zájem.
Mgr. Jiří Kupčík
ředitel ZŠ Hradec nad Moravicí

ŠKOLSTVÍ
Po absolvování opavského gymnázia jsem vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor učitelství
pro 1. stupeň ZŠ se specializací na hudební výchovu. Po vojenské základní službě v Liptovském Mikuláši, v roce 1991, jsem v Základní škole Kravaře-Kouty
zahájil svou profesní dráhu učitele. V letech 1998–2018 jsem vykonával funkci ředitele na této škole. Absolvoval jsem dvouleté studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – školský management na
Ostravské univerzitě.
Od roku 2018 do roku 2020 jsem pracoval jako ředitel Základní
školy Hlučín-Bobrovníky. V letošním roce mě zaujala nabídka volného pracovního místa v Základní škole a Mateřské škole Žimrovice – škole se zahradou, lesy a krásnou přírodou v okolí – a proto
jsem se rozhodl ucházet se o tuto práci.
Již od dětství mě provázela hudba a výtvarné umění. Věnoval jsem
se hře na hudební nástroje (housle, kytara, trubka). Zabýval jsem
se fotografováním a natáčením amatérských filmů. Více než 20 let
působím také v oblasti ICT – správa počítačů, poradenství, tvorba webových prezentací. Proto rád relaxuji v přírodě a na zahradě.
Mgr. Jan Volf
ředitel ZŠ a MŠ Žimrovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
OZDRAVNÝ POBYT 2020
Přestože současné podmínky jsou složité, podařilo se nám uskutečnit ve dnech
21.– 25. září ozdravný pobyt pro 52 žáků
druhých a třetích tříd. Velmi dobré zázemí
s kvalitními službami nám poskytl horský
hotel Brans v Malé Morávce. Počasí nám
přálo, teplé a slunečné dny nám zpříjemnily pobyt a vytvořily podmínky pro všechny
naplánované pěší túry a akce, při kterých si
děti užívaly a pozorovaly krásnou přírodu
v chráněné krajinné oblasti Hrubého Jeseníku. Děti navštívily „kouzelné“ místo Mlýn-

ky, kde hledaly poklad, postavily domečky
pro skřítky a prohlédly si lázeňské městečko Karlovu Studánku, kde ochutnaly vodu
z místního léčivého pramene. Na túře z Ovčárny na nejvyšší horu Jeseníků Praděd načerpaly z naučných tabulí řadu nových informací o zvířatech i rostlinách, pro které je
tato oblast domovem. Velkým zážitkem byla
vycházka naučnou stezkou Bílá Opava a výšlap do Velkého kotle k pramenu řeky Moravice. Žáci získali nové poznatky z chráněné
krajinné oblasti Jeseníky. Okolí chaty děti
využívaly ke sportování a zábavě, a každý

večer byl připraven zábavný program, společenské hry a soutěže. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli finančně či jinými
sponzorskými dary ke zdárnému a příjemnému průběhu této akce.
Mgr. Jan Vícha

www.muhradec.cz |
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ADAPTAČNÍ DEN
Seznamování, kontaktní hry, společný třídní den. I tak by se dal popsat adaptační den
pro nově vzniklé kolektivy – třídu 6. B s novými žáky ze ZŠ Branka u Opavy a 5. třídu s novými žáky ze ZŠ Žimrovice. Tento
den se žáci nemuseli potit ve školních lavicích. Nabízela se příroda, ale kvůli nepříznivému počasí strávili s třídními učitelkami Mgr. Monikou Halškovou a Mgr. Evou
Havlíčkovou adaptační den v gymnastickém sále. Program připravily lektorky paní
Mgr. Hana Tichá a Lucie Stanjurová. Cílem
bylo položit základy zdravě fungujícího kolektivu, ve kterém se všichni cítí dobře, bezpečně a převládá pozitivní pracovní klima.
Akce, která se dětem moc líbila, byla uskutečněna za finanční podpory SRPŠ při ZŠ
Hradec nad Moravicí.
Mgr. Monika Halšková

le odmlčel. Každý představil možný název,
který vzešel z nápadů v jednotlivých třídách.
Vedli jsme diskuzi, jak by si děti svůj časopis
představovaly, aby se nejednalo jen o výmysl dospělých, ale aby je tvůrčí práce na školním tisku opravdu bavila. Snažili jsme se
také přihlásit do projektu nadace Karla Janečka. Bohužel, koronavirus nám změnil
plány a my čekáme, co bude dál. Základní myšlenkou fungování žákovského parlamentu je zvýšit zájem dětí o dění ve škole a to se nám, po zkušenostech z minulého
školního roku, začíná pomalu dařit. Doufáme, že žáci přispějí svými nápady a podněty k příjemnému prostředí a dobré náladě na naší škole.
Mgr. Markéta Mazurová

ZÁVOD HORSKÝCH KOL
Celkem devět bajkerů z naší školy se v pátek

ŠKOLNÍ PARLAMENT
S novým školním rokem začal v naší škole
opět fungovat žákovský parlament. Všechny třídy na 2. stupni si demokratickou volbou zvolily dva své zástupce, kteří je budou
ve školním parlamentu reprezentovat, hájit jejich zájmy, tlumočit postřehy jednotlivých třídních kolektivů a podílet se na organizaci školních akcí. Na prvním setkání
dostali parlamentáři Dekret člena žákovského parlamentu. Zvolili si také v tajných
volbách mezi sebou své čtyřčlenné vedení.
Předsedkyní parlamentu se stala žákyně
9.B Viktorie Mazurová, zástupci užšího vedení se stali Daniel Škrobánek, Dora Zuvačová a Antonín Malík. Prvním úkolem pro
parlamentáře bylo zjistit zájem svých spolužáků o možnou obnovu školního časopisu, který se v posledních letech na naší ško18
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25. 9. 2020 vydalo na tradiční MTBcross,
závod horských kol pro základní školy, který se konal na Stříbrném jezeře v Opavě. Na
všechny žáky čekala technická trať s jednoduchými překážkami v délce cca 1 000 metrů. Dalo by se říct, že na závod přijelo „to
nejlepší“ z Opavy, takže konkurence byla
opravdu velká. Žáci startovali podle věkových kategorií. Nejlepšího výsledku dosáhla
Adéla Kvasničková ze 7. třídy, která se umístila na 2. místě a Lucie Szczepańská z 9. třídy, která dojela na 3. místě. V každé kategorii chlapců startovalo přes 20 závodníků,
takže každé umístění v top 10 bylo pro naše
začínající bajkery velkým úspěchem. Na
tuto metu dosáhlo hned několik našich reprezentantů: Daniel Drozd (5. místo), Daniel Žurek (7. místo), Adam Bilík a Daniel Škrobánek (8. místo) a Adam Gebauer
(10. místo). Na závěr se jel závod štafet, ve

ŠKOLSTVÍ

kterém naše trojčlenné týmy dojely na 6. a 8.
místě. Děkujeme všem žákům za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Michal Zajíček

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Možná si ještě vzpomínáte na školní chemii – spoustu vzorců, rovnic a výpočtů.
Kromě toho však umí být chemie i zábavná
nejrůznějšími experimenty nebo besedami.
V jedné z takových hodin jsme se společnou
diskusí s žáky dostali až k havárii v jaderné elektrárně v Černobylu. Žákyně Zuzana
Rožanská se přihlásila a povídá: „ Paní učitelko, mamka tam byla.“ Maminku, Markétu Rožanskou, jsem oslovila a do jedné
z hodin chemie jsem ji pozvala. Připravi-

la si velice poutavé
povídání doplněné řadou fotografií z místa havárie,
z nedalekého města Pripjať a z místa, kde byl umístěn
přísně střežený radar Duga. K havárii v Černobylu došlo 26. 4. 1986, kdy
lidskou chybou explodoval 4. blok
reaktoru. Na tehdejší dobu byl Pripjať velice moderní
a pokrokové město
se 46 000 obyvateli,
především zaměstnanci jaderné elektrárny.
Bylo označováno jako město mladých, průměrný věk obyvatel byl 26 let. A dnes… dnes
je městem duchů, o čemž jsme se přesvědčili
z fotografií paní Rožanské. Tímto jí děkujeme za ochotu podělit se s námi o své zážitky.
Mgr. Monika Halšková

BESEDA SE ZAMĚSTNANCI
INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO
STŘEDISKA PRO VOLBU POVOLÁNÍ
Pro žáky devátých tříd je začátek posledního ročníku obdobím finálního rozhodování o budoucí profesní kariéře. Zorientovat
se v nabídce středních škol a oborů a vybrat
si ten nejvhodnější představuje pro mnoho z nich, a stejně tak pro jejich rodiče, ne-

snadný úkol. Ve hře je vždy mnoho faktorů.
Při zodpovědné volbě povolání je třeba posoudit nejen studijní a osobní předpoklady
žáka, ale také poznat trh práce a jednotlivá
povolání. Obě tyto oblasti je nutné mezi sebou pečlivě porovnávat a hledat, kde jsou ve
vzájemném souladu. V tomto směru připravuje Základní škola v Hradci nad Moravicí,
kromě svých poradenských programů, také
tematické spolupráce s organizacemi zabývajícími se zaměstnaností a uplatněním na
trhu práce. Ve znamení mimořádných protiepidemických opatření proběhla i tradiční
beseda pro žáky devátých ročníků. Plánovaná akce se konala, ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě, dne 5. 10. 2020 netradičně v prostorách naší školy. Zaměstnanci
Informačního poradenského střediska pro
volbu povolání připravili pro účastníky prezentaci v oblastech vyhledávání středních,
vyšších odborných a vysokých škol v ČR,
podmínkách a průběhu přijímacího řízení
či nárocích na jednotlivé profese. Závěr besedy zaplnili žáci svými dotazy převážně na
téma seznámení se se situací na trhu práce
v regionu i v celé ČR. Další dotazy směřovaly na oblast možností uplatnění absolventů
jednotlivých oborů v praxi. Pevně věříme,
že beseda přispěla k lepší orientaci žáků
při rozhodování o budoucí profesní kariéře. Rádi bychom popřáli všem deváťákům,
ať se jim splní jejich přání a dostanou se na
svou vysněnou školu.
Ing. Katarína Čermáková

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
ŠKOLA A KNIHOVNA
Naše škola s místní knihovnou spolupracuje
již několik let a musím uznat, že jsem tomu
velmi ráda. Paní knihovnice v čele s paní ředitelkou Markétou Bayerovou nám vždycky
vyjdou vstříc. Také nám otevírají pomyslné
dveře do říše fantazie výběrem úžasných
knih, které si čteme s našimi nejmladšími
žáčky ve školní družině v době odpočinku
po obědě. Starší žáci oceňují výzvy plné rozmanitých doplňků výtvarné tvorby, která je
ve výsledku prezentována výstavou. V pozadí vážných hudebních variací se pouštějí do mistrovských děl ztvárnění výtvarných bust a koláží skladatele Ludwiga van
Beethovena.
Pro naše nejmladší si paní Markéta Bayerová připravila povídání o pejskovi Punťovi, které děti hrdě dokončily jako opravdoví malí spisovatelé. Vysvětlila nám také, jak
od prvopočátku vznikají knížky a vytvořila
krásnou publikaci na základě předchozích
příběhů žáků. V dalším plánovaném tvoření
budeme vyrábět kreativní ozdoby.

Výtvarná výchova nás baví! Toto heslo potvrdili i roboti, které namalovaly děti pro
plánovanou Výstavu na stromech. Je to
celorepublikový happening, který je šestým ročníkem zaměřený na budoucnost
automatizace a robotizace. Díla se opravdu povedla. Někteří svůj nadhled zaměřili na rozdíly mezi živými a mechanickými
bytostmi, jiní vsadili na kouzla výpočetní
techniky a nadpřirozené schopnosti. Každopádně slovní prezentace jednotlivých děl
byla perfektní.
Letos se slaví výročí 250 let od narození
slavného hudebního skladatele Ludwiga
van Beethovena. Paní Martina Kurková
z informačního centra nám poskytla materiály pro koláže a fotografie tohoto velikána s úkolem vytvořit obraz hodný obdivu
na připravované výstavě. Našli se jednotlivci, kterým by jejich výtvarný um k tomuto
úkolu mohli závidět i mnohem starší malíři.
Doporučuji výstavu navštívit. Sami se můžete přesvědčit nejen o umění našich žáků.
Všem pracovníkům Městské knihovny

v Hradci nad Moravicí bych ráda poděkovala za spolupráci a věřím, že i nadále budou naše společné plány bez komplikací a ve
zdraví realizovány.
Petra Tomanová, vedoucí ŠD a ŠK
www.muhradec.cz |
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ABECEDA PENĚZ
Naši prvňáčci a druháčci se v rámci rozvoje finanční gramotnosti
zúčastnili projektu Abeceda peněz od České spořitelny. Celá akce
probíhala v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Děti si vyzkoušely, jaké to je stát se „dospěláky“ a starat se o rodinnou kasu. Hravou formou zjistily, jaké výdaje dospělí denně řeší. Od těch klasických za rodinný nákup až po ty nečekané, jako je oprava auta.
Akce se velmi vydařila a pokud bude probíhat i v příštím roce, rádi
se opět zúčastníme.

KŘÍŽALY Z DĚDEČKOVA SADU
V naší školní zahradě najdete Dědečkův sad. Tento sad byl vysazen
za pomoci rodičů žáků naší školy. Najdete v něm krajové odrůdy
ovocných stromů, které se v minulosti na Opavsku pěstovaly. Tyto
odrůdy jsou prověřené staletími, vykazují vysokou mrazuvzdornost
a odolnost vůči nemocem a škůdcům. V současné době jim hrozí zánik. Sad se zařadil mezi genofondové plochy určené k uchování starých a krajových odrůd a stal se také zdrojem k jejich dalšímu šíření v regionu. Více se můžete dočíst na informační tabuli v zahradě.
I když byla naše škola uzavřena stejně jako všechny ostatní, byla
by škoda ovoce ze zahrady nevyužít. Zpracovali jsme jej tak, jak se
zpracovávalo v minulosti. Navíc si jej mohou užít i děti po návratu do školy.
Sušeným plátkům jablíček se vždy říkalo křížaly, sušeným hruškám
zase štěpány. Vyznačují se sladkou až kyselou chutí dle odrůdy. Kří-

žaly můžete využít nejen jako
zdravou svačinku z chemicky
neošetřeného ovoce, ale i jako
vánoční dekoraci.

KOUZELNÝ PODZIM
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V říjnu jsme prožívali kouzelné období začínajícího podzimu a jeho krás. Děti se v mateřské škole seznámily se zvyklostmi a tradicemi tohoto období, se znaky podzimu – jeho barvami,
podzimními plody z lesa, pole a sadu – sbíraly přírodniny a tvořily z nich, pozorovaly změny počasí, poznávaly a ochutnávaly různé ovoce a zeleninu a seznámily se s důležitostí vitamínů pro zdraví. Poznávaly také známé druhy listnatých i jehličnatých stromů
a jejich plody. Povídali jsme si o „dušičkách“ i Halloweenu. Hodně
času jsme trávili venku, příjemné podzimní počasí nám přálo a malebná paleta podzimních barev okolních listnatých lesů nás lákala
k vycházkám do přírody.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Zima už je tady,
mrznou nám všem brady.
Sníh se lepí na paty,
cítíme to já a ty.
Sněhulák má dlouhý nos
jako vrána nebo kos.
Kapr už je ve vaně,
vyrazíme na sáně.
Brzy budou Vánoce,
těšíme se po roce.

Johanka a Igy Hertlovi, obrázek Přání vytvořila Barunka Chromá.
Kolektiv ZŠ a MŠ Žimrovice
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ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ

VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
dovolte, abych se zamyslela nad letošním
rokem, do kterého nám zasáhla pandemie
koronaviru.
V první vlně koronaviru, kdy jsme ani netušili, co se vlastně pořádně děje, co znamená virus covid-19, jak je či není závažný,
jsme za pochodu řešili spoustu náročných
situací – ošetřovné, manuály z Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví,
které se měnily a byly mnohdy nepochopitelné a složitě uskutečnitelné v praxi. Jako
ředitelka, která nese odpovědnost za zdraví
dětí i svých zaměstnanců, jsem tedy musela
vzít zdravý selský rozum do hrsti a vše nastavit tak, abychom splnili hygienická opatření, manuály a zároveň, aby mateřská škola zůstala příjemná nejen pro děti, ale i pro
nás všechny, kteří v ní trávíme pracovní čas.
V první vlně koronaviru, kdy nebyly ani
roušky, jsme ušili zhruba 2 500 roušek pro
všechny seniory z Hradce a jeho částí, a nejen pro ně. Naše školka byla otevřená pro
integrovaný záchranný systém, což znamená, že jsme zajišťovali provoz pro děti rodičů kritické infrastruktury státu. Po tuto
dobu do školky docházely dvě děti, ale nezaháleli jsme. Připravili jsme si nové nápady
pro výchovně vzdělávací činnosti, vyzdobili jsme školní zahrady kresbami na chodnících, novými herními prvky, kuchyňkami apod. A hlavně jsme byli stále ve spojení
s rodiči, ať už formou zasílání různých činností pro děti, pozdravů a fotek e-mailem
nebo také přes webové stránky školy. O tuto
spolupráci nechceme přijít ani v této době.
Pro děti s povinnou předškolní docházkou
organizujeme distanční výuku.
Nesmírně jsme se těšili, že od září budeme
fungovat zase v normálním provozu a podmínkách. Bohužel situace se opět zhoršila, školy se uzavřely a zůstaly otevřené jen
mateřské školy. Pokud bych měla říct svůj
názor, zda souhlasím s tím, aby v době lockdownu zůstaly mateřské školy otevřené,
pak ano, souhlasím. Ale zřejmě bych si neodpustila poznámku, aby byly otevřené především pro rodiče dětí, kteří chodí do prá-

ce, nejsou doma na ošetřovném s druhým
dítětem, mateřské dovolené apod. A proč?
Protože máme ve třídách 20 až 28 dětí. Paní
učitelky jsou bez roušek, kvůli komunikaci a mimice obličeje, kterou děti potřebují. Vzhledem k blízkému kontaktu, kdy děti
hladíme, mazlíme se s nimi, pomáháme
s různými hygienickými návyky, by rouška ztrácela svůj význam. I paní učitelky,
paní kuchařky a provozní pracovnice jsou
mámy od rodin. Mnohé mají děti na distanční výuce či starší rodiče, o které se starají, a obavy jsou tedy na místě. Čím více
dětí je ve třídách, tím větší je riziko nákazy
nejen pro nás, ale i pro vás ostatní. Rovněž
se nám hůře řeší zajištění provozu mateřských škol v případě onemocnění či karantény zaměstnanců.
V našich mateřských školách jsme již čtyřikrát řešili karanténu. V karanténě byla MŠ
Bohučovice, v MŠ Hradec jsme měli v karanténě dvě třídy a nyní čekáme na výsledky
testů třetí třídy. V karanténě bylo pět kuchařek z osmi a museli jsme vařit v počtu dvou
kuchařek a vedoucí školní jídelny. Na ošetřovném a nemocenské jsme měli postupně
dalších 9 zaměstnanců a 4 onemocněli covid-19. Přesto byl provoz mateřských škol
zajištěn. I já jsem onemocněla koronavirem,
ale i nadále jsem se snažila zvládat organizaci celé školy a školní jídelny, také snad
díky mírnému průběhu nemoci. Chtěli jsme
udržet mateřské školy jak nejdéle to půjde,
a když ne v celodenním provozu, tak alespoň v polodenním provozu. Důležité byly
logistické přesuny zaměstnanců a vzájemná
komunikace, přesná organizace práce, komunikace s hygienou, rodiči a zřizovatelem.
Jsem si vědoma zodpovědnosti za to, že nesmí být ohroženo zdraví a bezpečnost dětí,
ani zdraví a přetížení zaměstnanců. V této
náročné době musím být pevným pilířem
a zárukou, že se v situaci, kterou všichni
zažíváme poprvé, orientuji a že vše zvládneme. Nejdůležitější je však mít tým lidí,
na který se mohu spolehnout. Tým, který
i v této době, kdy na nás média chrlí čísla
o úmrtí a staví se polní nemocnice, drží při
sobě. Tým, který umí v těžké situaci zabrat
a pracuje v plném pracovním nasazení i za
kolegyně, které onemocní. Proto bych chtěla touto cestou velmi poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci a nasazení přesahující běžnou pracovní činnost. Velmi si
vás všech vážím, a právě vy jste pro mě těmi
každodenními hrdiny.
Přeji nám všem pevné zdraví, rozvahu, pokoru a rozum v hrsti. Věřím, že společně krizi zvládneme.
Gabriela Lacková

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začal nám vládnout podzim. Nevlídné počasí bohužel nedovolilo chodit s dětmi ven
a užívat si tohoto krásného ročního období.
Proto jsme dětem připravili náhradní činnosti v podobě zpracovávání ovoce a zeleniny. Tu jsme na podzim všichni sklízeli na
svých zahrádkách. Každé dítě přineslo nějaké ovoce nebo zeleninu sklizenou doma
s rodiči a pustili jsme se s chutí do příprav.
Každý den jsme si připravili speciální zábavu. Pekli jsme společně jablečný závin –
děti strouhaly jablka, sypaly je skořicí, cukrem a potíraly záviny vajíčkem. Naše hodné
paní kuchařky nám záviny upekly v kuchyni. Také jsme sušili jablka a hrušky, které
jsme nakrájeli na tenké plátky a děti je ukládaly do sušičky na ovoce. Ani jsme netušili,
jak moc jim sušené ovoce zachutná. Nakonec jsme si udělali smoothie nápoje. Každé dítě si řeklo, jakou zeleninu nebo ovoce
z nabídky chtějí, a mohly si i vyzkoušet pustit mixér. Byly moc šikovné a bavilo je to.
Doufáme, že jim tato velká dávka vitamínů
prospěla a přispěla k posílení jejich imunity.
Bc. Dominika Pécsi a Šárka Šustková
MŠ Hradec nad Moravicí, třída Veverky
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ŠKOLSTVÍ
DĚKUJEME HASIČŮM SDH KAJLOVEC
Naše školka se nachází blízko potoka Hradečná, a když se zvedne jeho hladina, tak
pravidelně zatopí náš sklep. Letošní podzim
byl velmi deštivý a opět jsme měli ve sklepě
spoustu vody. V průběhu záplavy místní hasiči každý den docházeli a kontrolovali stav
vody ve sklepě i okolí. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat hasičům SDH Kajlovec za
pomoc. Hasiči ze sklepa vyčerpali nemalé
množství vody, společně s naší paní školnicí ochotně vyklidili mokré věci do přistaveného kontejneru a celý sklep vysáli a vyčistili. Děkujeme velmi za jejich ochotu a dobrou
spolupráci s naší školkou.
Iveta Víchová a kolektiv MŠ Kajlovec

přírody a uvědomění si sounáležitosti s ní.
V dnešní situaci se k přírodě uchylujeme
stále více, tak bychom jí to mohli, alespoň
pro začátek, takto vrátit. Děkujeme všem
a těšíme se na další projekt a spolupráci.
Kolektiv MŠ Bohučovice

PŘÍRODĚ NA POMOC

PŘEKVAPENÍ

„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů
a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný
svět. Je na nás, aby takový neskončil. Dělám
proto vše, co je v mých silách, a prosím vás,
abyste pomohli i vy.“ Dovolujeme si citovat
přírodovědce a ochránce přírody Geralda
Durrella. Takhle to cítíme i my a děkujeme
rodičům, kteří se s námi aktivně zapojili
do projektu Přírodě na pomoc. Jsme rádi,
že nás oslovil pan Beinhauer, místní myslivec a tatínek v jednom, který v říjnu do školky přinesl pro každé dítě nesloženou ptačí
budku. Ještě před zpřísněnými opatřeními nás navštívil a společně s dětmi několik
budek složil, současně se zajímavým povídáním o přírodě a smyslu pomoci ptáčkům
před blížící se zimou. Děti si pak vzaly svou
budku domů, s pomocí rodičů ji složily, a výsledek přinesly zpět do školky. Završením
projektu měl být společný výlet dětí s rodiči do lesa a rozvěšení budek. Pan Beinhauer
se již o větší část postaral sám, a zbytek budek plánujeme rozvěsit se staršími dětmi.
Naším cílem je motivovat děti k ochraně

V září, při nástupu dětí do MŠ, jsme se
všichni těšili na to, že období izolace dětí
i dospělých máme za sebou. Podzimní čas
nám přinesl tradiční podzimní radovánky
(vydlabávání dýně, pouštění draka, trhání
jablíček z naší jablůňky atd.), ale bohužel
nás také odtrhl od veškerých kulturních zážitků. Již v minulém roce jsme byli ochuzeni
o filmová představení v kině Orion, zábavná
dopoledne v MŠ Hradec nad Moravicí, divadélka atd. I když se může zdát, že dětem
stačí sledování dětských pořadů v televizi,
opak je pravdou. Každý přece ví, že sdílená
radost je radost dvojnásobná.
Jak moc našim dětem kultura chybí jsme se
přesvědčili jednoho deštivého dopoledne.
Od rána byla ve školce cítit zvláštní atmosféra. Starší děti si mezi sebou v koutku špitaly a očividně na něčem usilovně pracovaly.
Mladší děti po nich jen zvědavě pokukovaly,
ale tentokrát ke společné hře přizvány nebyly.
„Máme pro vás překvapení! Bude divadlo!“,
volaly nadšeně děti. A překvapení to opravdu bylo.
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Děti si z lega postavily kulisy, loutky a připravily posezení pro diváky. Když jsme se
všichni usadili, paní uvaděčka nás seznámila s programem. Pohádka měla název Princezna a drak a byla rozdělena na dvě části. O přestávce jsme měli možnost navštívit
zdejší kantýnu s občerstvením (v kantýnu
děti proměnily prostor našeho kostkoviště).
Paní učitelky do fronty na dobroty nemusely. Obsluha kantýny jim připravila i donesla všechno, na co si jen pomyslely. Všichni
jsme byli nadšeni. Děti, paní učitelky i teta
Gabka. „ Ale je to fuška, udržet pozornost
všech dětí“, zašeptal chlapeček paní učitelce do ucha. „ To máš pravdu. Ale krásná fuška“, usmála se paní učitelka.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Podzim už je v plném proudu a situace je
stejná, jako počasí. Chladno, mlhy a lepší časy v nedohlednu. Částečně se opakuje
jarní scénář – zavřené základní školy, zvýšená hygienická opatření a omezený provoz kuchyně. I my jsme museli improvizovat a vypořádat se s náhlou karanténou
kuchařek. Bylo to náročné, ale zvládli jsme
to. Nemůžeme dělat vše, co bývalo v tomto období zvykem – zajišťovat různé ochutnávky na podzimní akce pro děti či ukazovat dětem přípravu svačinek – toto všechno
nám aktuální situace nedovoluje. Jediné,
co můžeme, je upéct dětem jejich výrobky – jablečné záviny a perníčky. Děti jsou
velice šikovné a výsledek byl vynikající. Jen
se po těchto dobrotách zaprášilo. Snažíme
se dbát na pestrost jídelníčku, využívat sezónní potraviny a podpořit imunitu strávníků ovocem a zeleninou s obsahem vitamínu
C a s vlákninou. Nyní je to ještě aktuálnější než jindy, protože bojujeme s neviditelným nepřítelem.
Všem přeji hlavně zdraví a na závěr přidávám recept na cuketovou polévku s červenou čočkou, která měla mezi dětmi neobvyklý úspěch.
Jana Procházková, DiS.
vedoucí školní jídelny

ŠKOLSTVÍ
CUKETOVÁ POLÉVKÁ S ČERVENOU
ČOČKOU

ty rostou před očima, není o čem přemýšlet.
Recept je na čtyři porce.

Cuketa a červená čočka se k sobě velmi
hodí. Polévka je nejen rychlá a snadná, ale
i zdravá. Tato polévka je skvělým a chutným
tipem, jak zařadit do stravy zdravou červenou čočku. Navíc v období, kdy nám cuke-

Budeme potřebovat 2 menší cukety (dohromady cca 500 g), 100 g červené čočky (loupaná čočka, nemusí se namáčet a její příprava je rychlá), 1 cibuli, 1 stroužek česneku

a 1 litr zeleninového vývaru. Cibuli nakrájíme na jemno a necháme zesklovatět, přidáme nakrájený česnek, očištěnou cuketu
a propláchnutou červenou čočku, vše zalijeme zeleninovým vývarem a vaříme do změknutí, cca 15 minut. Polévku můžeme podávat s chlebovými nebo pečivovými krutony.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
ZAHÁJENÍ ROKU SVATÉ LUDMILY

ADVENT, NEBO VÁNOCE?

Letošní oslavou svátku svaté Ludmily
(16. září) jsme vstoupili do jubilejního roku,
kdy si budeme připomínat 1100. výročí od
její smrti, které připadá na rok 2021. Slavnostní zahájení Roku svaté Ludmily proběhlo také na půdě Senátu Parlamentu
České republiky pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Před 29 lety jsme si
sv. Ludmilu vybrali za patronku naší školy a zasvětili jí také naši školní kapli. Jsme
rádi, že nad školou bdí právě ona - zbožná a hodná česká žena, která je pro nás dodnes příkladem.

Už jsou Vánoce? Podle výzdoby v obchodech a některých domů to tak už vypadá.
Ale nenechme se mýlit. Před několika dny
jsme vstoupili do adventu. Advent znamená příchod, dobu očekávání příchodu Spasitele. Jak symbolické to očekávání letos je.
Kvůli situaci ohledně koronaviru stále něco
očekáváme - otevření škol, obchodů, návrat k dřívějšímu normálu. Byli jsme zvyklí
mít všechno hned. A najednou musíme čekat. Čekání však posiluje trpělivost. Trpělivost přináší růže. Vydržme, nespěchejme,
nestresujme se předvánočním shonem, nenechme si vzít advent. Využijme této doby
očekávání k tomu, abychom se zamysleli a něco změnili k lepšímu. Nebo někoho.
Třeba sami sebe. Vydržme, buďme trpěliví.
A pak se budeme radovat.
Přeji vám všem, aby Vánoce u vás doma
Štědrým dnem neskončily, ale začaly.
Mgr. Antonín Hennig
zástupce ředitele CZŠ

CVIČENÍ ONLINE?
NAŠE ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
V září jsme ještě měli naději, že ve škole vydržíme do Vánoc. Ta ale postupně vyprchávala. Nyní jsme již déle než měsíc doma
a „učíme přes monitor“. Věřte nevěřte, není
to ono. Zamýšlíme se, jaký to má pro děti
význam a smysl. Snažíme se, ale víme, že
výuka naživo je o něčem jiném. Škola je
zakonzervovaná, topení utlumeno. Vše je
prázdné a pusté. Děti nám prostě chybí. Těšíme se, až budova zase ožije smíchem a pohybem. Přeji všem mnoho síly i trpělivosti
a krásné prožití adventu a Vánoc.
Ing. Tomáš Honěk, ředitel CZŠ

Myslíte, že se dá cvičit online? Nebo dokonce závodit? Donedávna jsme si mysleli, že
to nejde. Ale účast na online závodech nás
přesvědčila o opaku. Kolínský oddíl Taehan zorganizoval online závody ve cvičení
technických sestav. Závodníci měli natočit
svá cvičení doma nebo v tělocvičně a zaslat
„na závody“. V konkrétním čase se pak videa pouštěla živě na internetu a online komise je obratem hodnotila. Těchto závodů
se zúčastnil také náš zmenšený koronavirový tým a podařilo se nám vybojovat několik medailí. Ve svých kategoriích vybojovaly
1. místo Veronika Křesťanová a Markéta Beinhauerová, 2. místo Nela Jarošová
a 3. místo Petra Maňáková. Celkově se náš
oddíl umístil na 5. místě za přispění dalších
závodníků - Natálie Maňákové, Barbory
Jandíkové a Barbory Lyčkové.
Ing. Tomáš Honěk, ředitel CZŠ

chom se ve třídě, a ne doma v křesle. Maminky by z nás nebyly zoufalé. Mořili by se
s námi učitelé, jako to bylo vždy. Nemuseli
bychom nosit roušky a mohli bychom zpívat
v kostele. Kdybych to byl býval tušil, narodil
bych se o sto let dříve…
Andrej T., 7. A
Protože máme zavřenou školu, musím se
učit doma. Kdyby nebyl koronavirus, mohl
bych být ve škole. Ráno bych jel autobusem,
seděl bych v lavici a pilně se učil. A nejen to.
Jistě bych zažil nějakou legraci se spolužáky
a také bych s radostí cvičil taekwondo. Teď
je mým nejlepším kámošem pouze notebook. Ze samostatné práce se mi ježí vlasy
na hlavě, místo spolužáků provokuji mladší sestru a rodičové mě neustále trápí otázkou: „Máš splněny všechny úkoly a povinnosti?“ Zkrátka „lepší“ už to být nemůže.
Matěj B., 7.A

PANÍ HOUSLISTKA VE VÝUCE
V září jsme přivítali v 1.– 4. třídách milou
návštěvu, paní Julii Černou, houslistku Janáčkovy filharmonie v Ostravě a maminku
naší žačky. Prozradila dětem, kdo a z čeho
housle vyrábí a jak se jmenují jejich jednotlivé části. Děti mohly slyšet, jak zní mistrovské housle, a mohly si sáhnout a zabrnkat na
dětské housle. Děkujeme paní Černé za mimořádný zážitek.
Kolektiv učitelek 1. stupně

JAK VIDÍ SVOU NECHTĚNOU „IZOLACI“
ŽÁCI?
Kdyby nezačala pandemie, byli bychom ve
škole. Každý den bychom se viděli se spolužáky a hráli bychom vybíjenou. Učili by-
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
všem výtvarníkům za milou prezentaci naší
školy a paní učitelce Barboře Čvančarové za
odborné vedení a přípravu svých svěřenců.
Marta Scholzová, ředitelka školy

ZPĚVÁCI SI STIHLI JEŠTĚ ZAZPÍVAT
Na konci září se v malebném kostelíku
sv. Petra a Pavla v Kružberku uskutečnil pěvecký koncert starších žáků a „Sirén &…“,
sboru dospělých při ZUŠ. Program, pod vedením paní Oľgy Golhové, v podobném znění slyšela i veřejnost na dalším pěveckém
koncertě v komunitním centru Anima Viva
v Opavě, který se konal na konci října. Repertoár obou koncertů přilákal všechny věkové generace a nadchl přítomné publikum.
Nezbývá než věřit, že se brzy dočkáme dalších veřejných vystoupení.
Olga Golhová a Marta Scholzová

VÝTVARNÍCI OPĚT ZAZÁŘILI
Gratulujeme našim výtvarníkům ke krásným pracím, které se v polovině října, i přes
nepříznivou koronavirovou dobu, umístili
na předních příčkách v soutěžní přehlídce
Múzy Ilji Hurníka, na téma Inspirace uměním 20. a 21. století. Ve zlatém pásmu byli
oceněni Vojtěch Kupec a Mikuláš Scholz.
Oba mladí výtvarníci zpracovali téma Cesta
k ornamentu a vytvořili tak své vlastní originální ornamenty. Ve stříbrném pásmu se
umístila Nikol Curylová, která se nechala
inspirovat námětem Cesty k umění a nebála se experimentovat nejen s technikou, ale
i s použitými materiály. Dalším oceněným
byl Petr Škrobánek, který se jako skalní fanoušek počítačové grafiky nebál zpracovat téma Ztracené čáry. Poslední výtvarnicí ve stříbrném pásmu byla Lucie Balová,
která svou výtvarnou práci také vytvořila
pomocí počítačové grafiky, ale zaměřila se
na téma Inspirace Art Brut. Naši výtvarníci od loňského školního roku mohou díky
úspěšnému projektu Ministerstva školství
- Šablony II zpracovávat svá výtvarná díla
i na nově zakoupených iPadech, a pomocí
tužek Apple Pencil se takto věnovat počítačové grafice na nejvyšší úrovni. Děkujeme
24
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OCHUTNÁVKA Z DISTANČNÍ VÝUKY
Po dobu koronavirových opatření, kdy je
škola pro žáky uzavřena, probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru distanční formou vzdělávání. Naši žáci se do výuky hlásí
převážně online a s chutí se snaží naplňovat
školní vzdělávací program s motem Srdce
pro umění, umění pro radost. Zde je malá
ukázka, jak děti výtvarného oboru tvořily
své práce na téma Robot - kamarád, součástky, stopy protkané sítí a také můžete nahlédnout do volné tvorby žáků. Děkujeme
všem dětem a jejich rodinám za maximální
spolupráci. Moc si vážíme vaší přízně a podpory, kterou nám vyjadřujete.
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ

POCTA MIROSLAVU KABELÁČI
Žák hradecké ZUŠ Lukáš Bátor (ze třídy uč.
Petra Okénky) účinkoval formou videonahrávky na koncertě Děti Umělecké besedě,
který byl složen z domácích videí dětí z celé
republiky. Umělecká beseda je spolek sdružující české umělce ve třech odborech: literárním, výtvarném a hudebním. Jedná se o jednu z nejstarších uměleckých organizací, jejíž
tradice trvá už od roku 1863. Mezi současné
členy Umělecké besedy patří například herci Arnošt Goldflam a Marek Eben, z našeho
kraje jsou to například klarinetista Karel Dohnal či ostravský akademický malíř Eduard
Ovčáček. Osmiletý klavírista Lukáš Bátor
nahrál video s kompozicí skladatele Miloslava Kabeláče (1908–1979), který patří k nejrespektovanějším a nejznámějším českým
autorům narozeným ve 20. století. Také Kabeláč patřil ke členům Umělecké besedy a Lukáškovo domácí video tak pomohlo připomenout tvorbu tohoto nevšedního skladatele.
Mgr. Milan Bátor, Ph.D.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
BUDOU VÁNOCE…?
(Článek je inspirován myšlenkami Marka Ebena z knihy Myšlenky
za volantem.)
Milí spoluobčané, milí farníci! Srdečně vás zdravím v tento adventní, předvánoční čas. Advent a Vánoce v naší tradici jsou velmi krásná období. Rádi vzpomínáme na naše dětství a ve vzpomínkách si
vybavujeme ty úžasné chvíle, kdy jsme se svou rodinou připravovali
na svátky. Kolik tam najdeme pěkných okamžiků! Od sv. Mikuláše,
přes sv. Lucii, pečení cukroví, psaní dopisu Ježíškovi. Tyto tradice
se snažíme předávat i další generaci, za což, věřte mi, jsem opravdu rád. Jsem rád, že v Česku sv. Mikuláš vypadá opravdu jako biskup a ne jako „americký Santa“, že i jesličky jsou stále tradiční – se
sv. Josefem a Pannou Marií. Věřte, v dnešní Evropě už to tak mnohdy nebývá. Náboženské symboly a tradice jsou vytlačovány a nahrazovány různými napodobeninami, které mají jenom jeden společný účel – nakupujte více.
Musíme všichni dávat pozor, aby nám někdo „neukradl“ staré dobré tradice a hodnoty, které nám předávali rodiče. Nenápadně totiž vznikají nové svátky, nebo staré získávají jinou náplň, než by
měly mít.
Pamatujete, jak se kdysi slavilo Boží Tělo anebo Nanebevzetí Panny Marie? Dnes už málokdo ví, kdy vlastně tyhle svátky jsou. A mezi
nové svátky patří například takový zimní a letní „gumovrat“. Možná z toho jednou vznikne nějaká tradice, kdy ve vesnických průvodech šohajové a frajárečky ponesou v krojích ozdobené letní pneumatiky a za zvuků písně je slavnostně pokládají do stodoly na slámu
a lidově k tomu zpívají: na našem dvorku, na našem dvorku, dal Jano
sbohem, letnímu vzorku…
Letos posloucháme už od října, zdali budou Vánoce, a k tomu komentář – zdali budou obchody otevřené nebo ne – protože když
ne, tak Vánoce nebudou. V tu chvíli je mi nějak nevolno. Situaci zachraňuje aspoň „black Friday“ – co bychom bez toho nového svátku, který se pomalu vtlačuje i na „dušičky“, dělali.
A tak bych mohl rozjímat ještě dál. Ale je přece advent a za chvíli Vánoce. Ježíš k nám opět přijde a je mu jedno, jestli máme přezuté pneumatiky nebo zda bude zavřený obchod. On přinese něco, co nám
nejvíc chybí. Co nám chybí? Prozkoumejte ve své paměti celý tento
podivný rok. Určitě jsme se báli,
určitě jsme ztráceli jistotu, možná
nám někdy zbytečně doma utekly
nervy. Možná jsme nezvládali distanční výuku. Bylo toho myslím
opravdu hodně. Proto asi všichni
potřebujeme Ježíše, který přinese „pokoj lidem dobré vůle“, přinese lásku a naději, že spolu s ním
všechno zvládneme.
Zkusme se postarat o Vánocích
o své duše aspoň tak, jak pečujeme o své pneumatiky. Vždyť
v kostele, kde je nám Bůh přece
nejblíž, můžeme tyto duše dohustit.

Internetové přenosy bohoslužeb najdete na www.youtube.com, na
kanále farnost Hradec nad Moravicí. (Přihlaste se k odebírání přenosu, moc nám to pomůže.)

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Čas adventu bývá někdy velmi náročný. Aby měli lidé do nového
roku klid, snaží se v práci všechno stihnout, k tomu se připojují domácí přípravy a nákupy. Není vždy snadné být trpělivý, laskavý, vyslechnout druhého, když nás o něco požádá, když přichází s věcmi,
které se nám zdají být malicherné. Slyšel jsem jednu krásnou úvahu o Panně Marii. Maria si všimla, že na svatbě v Káně už nemají
víno, po zvěstování zase spěchala do judského města v horách, aby
pomáhala své příbuzné Alžbětě. Maria měla otevřené oči pro to,
co se děje kolem ní, a zároveň byla nesmírně pozorná a vnímavá ke
slovům Božím. Zkusme i my po jejím vzoru tak prožívat tuto dobu.
Ať se i my učíme od Panny Marie, která nás od růžence do adventu věrně doprovází celým tímto podzimním obdobím, prožívat své
dny nasloucháním Božímu slovu, modlitbě a také umění pozornosti ke svým bližním.
Přeji vám všem pěkný čas adventu, požehnané Vánoce a doufám,
že v mnohém lepší nový rok 2021.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v tomto roce jakýmkoliv způsobem starali o dění v našem kostele. Děkuji všem dárcům za každý
příspěvek. Děkuji za veškeré práce v kostele a kolem něj. V letošním
roce jsme nainstalovali nové digitální ozvučení kostela a čekáme na
montáž nového osvětlení. Děkuji Michalovi Bujnovskému za zajišťování internetových přenosů bohoslužeb. Děkuji všem, kteří se,
zvlášť v době omezení, starali o důstojný průběh bohoslužeb. Děkuji za úklid, výzdobu, hudbu, zpěv, práci v zákristii.
Pokud chcete i v tento čas podpořit kostel, jeho vánoční výzdobu
a veškeré práce darem, můžete tak učinit příspěvkem na bankovní
účet č. 184 634 1399 / 0800.
P. Marcin Kieras, hradecký farář
Foto: Jiří Řeháček

VÁNOCE V KOSTELE
Doufám, že vánoční bohoslužby budou jako obvykle, i když
asi nikdo z nás neví, jaká opatření budou platit. Veškeré informace získáte na stránkách
www.farnosthradec.cz.
www.muhradec.cz |
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HISTORIE
První vlak do Hradce nad Moravicí dorazil před 115 lety
Dne 28. června roku 1905 dorazil do železniční stanice Hradec první parní vlak. Co
tomuto významnému okamžiku v dějinách
našeho města předcházelo, si pojďme připomenout v následujících řádcích.
První myšlenky na vybudování železnice do
Hradce se objevily již v roce 1896, kdy byl
firmou Urnoldi prezentován projekt na výstavbu trati Opava – Vítkov, následně předložený do Vídně na Ministerstvo železnic.
Rada města Opavy, která měla na výstavbě
trati, v souvislosti s nárůstem turistického
ruchu a dopravy eminentní zájem, doporučila dne 16. 10. 1896 řešit úsek Opava – Hradec samostatně. Dráha byla od samotného
počátku koncipována jako normálněrozchodná. Rozhodnutím Ministerstva železnic ze dne 30. 6. 1897 bylo nařízeno vypracovat projekt této dráhy. Následný projekt
navrhoval využít již vybudované trati Opava – Horní Benešov, na které měla v kilometru 2,7 vzniknout odbočka. S požadavky
na zřízení zastávek přišly obce Kylešovice a Branka. I přesto, že byl již projekt vypracován, nepodařilo se na konci 19. století
získat potřebné finanční prostředky na výstavbu, které dosahovaly výše 500 000 rakouských korun. Symbolickými příspěvky
ve výši 1000 korun za každou obec přispěly
na konci roku 1899, na výstavbu trati, i obce
Podolí a Hradec. V roce 1901 prosadil opavský poslanec Franz Hofmann na Říšském
sněmu poskytnutí subvence ve výši 132 000
korun. Teprve následujícího roku 1903, byl
dne 14. 7. schválen Říšskou radou zákon
149, kterým mj. rakouský stát definitivně
povolil výstavbu železnice Opava – Hradec.

Stavební koncesi udělilo Ministerstvo železnic městu Opavě dne 13. 8. 1904. Koncese
byla poskytnuta na 90 let. V případě předčasného ukončení provozu měl přednostní
právo na převzetí trati rakouský stát. Poskytnutá koncese stanovila technické parametry trati, např. poloměry oblouků – 250
metrů, mostní stavby nad 1,5 m měly tvořit pouze ocelové konstrukce. Předepsán
byl i lokomotivní a vozový park. V září roku
1904 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stala opavská firma C.
Kern & C. Blum, která se zavázala vystavět
dráhu nejpozději k 1. 6. 1905. Ocelové konstrukce mostů přes říčku Hvozdnici a potok Macalka dodala mostárna Braneckých
železáren, kolejnice a výhybky Vítkovické
železárny. Borové pražce dodala na stavbu
trati firma B. Weissber z ukrajinského Lvova. V listopadu 1904 bylo započato v Hradci s výstavbou výpravní budovy, skladiště,
nákladové rampy a záchodků. Mimořádně
kruté mrazy dosahující až -40 C° výstavbu
trati zpomalily. Železniční svršek byl pokládán v dubnu roku 1905 a dne 9. 5. obdržela Severní dráha provizorní povolení lokomotivního provozu za účelem přepravy
štěrku a stavebního materiálu na budovanou trať. Výpravní budova IV. třídy stanice Hradec, byla dokončena dne 2. 6. 1905.
Dne 20. 6. proběhly zátěžové zkoušky mostů a dne 27. 6. technicko-policejní zkouška
tratě. K zajímavostem bezesporu patří, že
Hradec v souvislosti s výstavbou trati obdržel i první telefonní a telegrafní spojení.
Odbornou montáž tohoto spojení zajistila
nákladem 1 100 rakouských korun Severní
dráha císaře Ferdinanda.

Ke slavnostnímu otevření železnice a zahájení provozu na trati došlo 28. 6. 1905
v předvečer svátku patronů hradeckého
kostela sv. Petra a sv. Pavla. První vlak vyjel z opavského severního (dnes východního) nádraží v 8.46 hod. Zvláštní jízdy se
účastnili členové opavské městské rady
v čele s purkmistrem Dr. Emilem Rochowanskim. Jízdy se účastnili i zástupci Obchodní a živnostenské komory, Severní dráhy císaře Ferdinanda a Zemského výboru.
Zvláštní vlak pro první jízdu sestával z lokomotivy řady IX, dvou služebních vozů,
salónního vozu a čtyř vozů I. třídy. Jízdy se
účastnilo i 28 členů opavské vojenské kapely. V 9.05 hod. zastavil vlak v železniční
stanici Hradec. Významné hosty přivítali
zastupitelé obcí Podolí a Hradec a uniformovaný hasičský sbor Braneckých železáren. Uvítací projev pronesl člen podolského zastupitelstva Baumgartner, zástupce
Braneckých železáren Lassmann a nadlesní
knížecího velkostatku Bingman (zastupující knížete Lichnovského), který poděkoval
za pozvání na zahájení provozu trati. Zástupci Severní dráhy předali nádraží novému správci stanice Johannu Fadlému, čímž
došlo k oficiálnímu zahájení provozu. Během prvního dne provozu jezdily vlaky bezplatně, což bylo využito především místní
omladinou.
S využitím Železniční kroniky města
Hradec nad Moravicí, autorů Miroslava
Pösela, Jakuba Hasáka a Aleše Drobného,
připravil Petr Havrlant.

Příjezd prvního parního vlaku
do Hradce nad Moravicí
dne 28. 6. 1905. U výpravní
budovy je nastoupena jednotka
hasičů Braneckých železáren,
před vlakem jsou členové
opavské městské rady v čele
s purkmistrem E. Rochowanskim
a představitelé obcí Podolí
a Hradec. (archiv Petr Havrlant)
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VÁNOČNÍ TRADICE / SPORT
VÁNOČNÍ TRADICE
Již v minulosti byli lidé úzce spjati s přírodou a s tím, co si vypěstovali. Plody jejich
práce jim sloužily nejen ke konzumaci, ale
v různých plodinách viděli i znamení pro
budoucnost. Ponořme se již nyní trochu do
atmosféry Vánoc a připomeňme si některé
vánoční zvyky.
Každý z nás už určitě krájel u štědrovečerní
večeře jablko. Vezmeme zdravé velké jablko
a rozřízneme jej ve středu kolmo ke stopce.
Nález pěticípé hvězdy znamená zdraví v následujícím roce. Dalším, méně známým,
zvykem je jablko a zápalky. Mohou ho využít zejména dívky, které se nemohou rozhodnout mezi několika nápadníky. Do jablka zapíchneme zápalky, každá představuje
jednoho nápadníka. Zápalky zapálíme, a ta,
která hoří nejdéle, představuje toho pravého. Pomocí jablečných jadérek si můžeme
zahrát na meteorology. Dvanáct jadérek
dáme do misky s vodou, kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých měsíců. Hojně využívaným při štědrovečerní večeři je také ořech. Pěkný ořech
rozlouskneme. Zdravý oříšek předznamenává štěstí a radost, černý vnitřek neštěstí
a smutek. Z ořechů si můžeme vyrobit i lodičky. Do skořápek přilepíme tekutým vos-

kem malé svíčky. Každý člen rodiny má svoji lodičku. Svíčky zapálíme a lodičky dáme
do nádoby s vodou. Pokud se lodičky drží
u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže
některá odpluje, půjde zřejmě její majitel
do světa.
Pokud chceme někomu přinést štěstí, stačí
mu darovat jmelí. To se pak zavěsí 24. prosince ke stropu doprostřed místnosti anebo nad dveře. Na Štědrý den může také muž
políbit každou ženu, která bude procházet
pod zavěšeným jmelím.
Naše domovy provoní jehličí vánočního
stromku. Tato tradice není tak stará, jak by
se nám mohlo zdát. Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem
předminulého století, v roce 1812, v Praze.
Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let
později, kdy první zmínky jsou z počátku
dvacátého století z Valašska. Na vesnicích
se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní
stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky.
Po postní době v adventu se lidé těšili na
štědrý večer, kdy na stole muselo být vždy
tolik jídla, aby se všichni nasytili a ješ-

tě zbylo. Lidé se snažili, aby byly na stole
nejrozmanitější pokrmy, od masa a pečiva
přes ovoce, sladkosti, nápoje a samozřejmě chléb. Část pokrmů se dávala dobytku, kladla se ke kořenům stromů, sypala se
do studně.
I když žijeme v moderní době počítačů, mobilních telefonů a internetu, vánoční tradice
se stále dědí z generace na generaci, rodiče
je předávají svým dětem. Prožijme letošní
Vánoce v klidu, přátelství a lásce v rodinném kruhu. Zapomeňme na shon, važme
si zdraví a přítomnosti svých nejbližších.
Možná právě tyto Vánoce budou příležitostí, abychom je prožili jinak a našli jejich
pravý smysl.
Pavel Vícha, ZO ČZS Jakubčovice

POLE PRINCESS CZECH REPUBLIC
Celorepubliková soutěž Pole Princess Czech Republic ve vzdušné akrobacii zaměřená na
děti od 5 do 17 let se konečně dočkala svého konce a zná své vítěze. Soutěžilo se ve třech
disciplínách – v akrobacii na tyči, kruhu a šále. Vanda Zmijová ze Žimrovic, která trénuje v opavském studiu Prostě se hýbej pod vedením trenérky Alžběty Moravcové, vybojovala v kategorii starších dětí krásné 2. místo v akrobacii na kruhu. Svou pílí a vytrvalým
tréninkem tak potvrdila, že i přes sportovně nepříznivý rok lze syndrom zavřených tělocvičen překonat.
Soutěž letos probíhala zcela nestandardním způsobem. Nejprve byla přeložena z konce
března na konec srpna. Bohužel ani na konci srpna nebyla epidemiologická situace příznivá, tak padlo rozhodnutí, že děti nebudou společně v jedné tělocvičně, ale natočí video,
které odešlou porotě k posouzení. Ač video může vypadat jednoduše a lákavě, jeho natočení byl tvrdý oříšek. Ale nakonec se dílo podařilo a pořadatelé dotáhli celou soutěž do jejího zdárného konce, za což jim patří velký dík a obdiv. Teď mají plné ruce práce s odesíláním diplomů a cen.
A co dál? Nezbývá než doufat, že se tělocvičny co nejdříve otevřou, protože venkovní sezóna skončila a spousta sportů se doma trénovat opravdu nedá. Všem sportovcům můžeme
jen popřát nezdolnou výdrž a pozitivní mysl, aby svůj tréninkový plán nevzdali a dál žili
svůj velký sen lemovaný úspěchy.
Lucie Zmijová, foto: Marek Piech

STŘÍBRNÁ MEDAILE Z OKRESNÍCH PŘEBORŮ
Daniel Drozd z FIT Sports Clubu získal stříbrnou medaili na okresních přeborech v Darkovicích, které se uskutečnily koncem září. Soutěž
byla bohužel omezena díky špatné epidemiologické situaci, a tak se klání mohli zúčastnit pouze čtyři nejlepší hráči podle žebříčku svazu
stolního tenisu. Daniel Drozd nejprve narazil na soupeře Jana Nevřelu z Kravař, další dva soupeři byli z Vávrovic. Prvního soupeře hradecký hráč s přehledem a bez větších obtíží porazil. Rozhodující klání s posledním vávrovickým stolním tenistou, po velkém boji, bohužel získal na svou stranu soupeř. Daniel tak získal zaslouženě 2. místo, a tedy stříbrnou medaili. Blahopřejeme.
Zdroj: FIT Sports Club
www.muhradec.cz |
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KŘÍŽOVKA

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. 1. 2021 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. 5/2020: Hustý kožich zaječí,
zima bývá největší. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Kateřina Sněženková, Žimrovice.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 1/2021 je 15. 1. 2021. Kontakt na redakci: tel. 553 783 940, 725 666 074,
e-mail: zpravodaj@muhradec.cz.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922,
www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Vychází 6 x ročně, náklad 2 100 výtisků; datum vydání 7. 12. 2020; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP, s. r. o.
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