Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

10 Filmový festival

13 Nové auto pro JSDH

17–22 Školství
5 Otevření visuté lávky
9 Letecký kalendář 2021
15 Setkání na Půllese
25 Zahradnictví na Stránce II
27 Chvála jablku

5/2020 | říjen – listopad

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 13 ze dne
7. září 2020)
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí, z Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v maximální výši 30 000 €,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Instalace fotovoltaické elektrárny na
budově MěÚ Hradec nad Moravicí, z Operačního programu Životního prostředí
v maximální výši 344 569,80 Kč, tj. 60 %
z uznatelných nákladů projektu,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budovy
č. p. 308, Hradec nad Moravicí, z Operačního programu Životního prostředí v ma-

ximální výši 1 486 449,20 Kč, tj. 40 %
z uznatelných nákladů projektu,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Zateplení a výměna oken, KD Žimrovice, z Operačního programu Životního
prostředí v maximální výši 756 802 Kč,
tj. 50 % z uznatelných nákladů projektu,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budovy
KD Domoradovice, z Operačního programu Životního prostředí v maximální výši
2 135 125 Kč,
• schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí Církevní základní škole svaté Ludmily
v Hradci nad Moravicí, školská právnická osoba, IČ 00849821, ve výši 96 400 Kč,
na podporu činnosti organizace a nákla-

dů spojených s provozem školy a úhradu nájemného v tělocvičných zařízeních
v roce 2020,
• schválilo poskytnutí individuální dotace
ve výši 21 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku Tělovýchovná
jednota U plus U Žimrovice, se sídlem
Hradec nad Moravicí, Žimrovice 232, IČ
48003531, na zajištění činnosti spolku
v roce 2020,
• schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 385 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí Tělovýchovné jednotě Hradec nad Moravicí, z.s., se sídlem
v Hradci nad Moravicí, Žimrovická 815,
IČ 13643118, na zajištění provozu spolku
a údržbu sportovního areálu v roce 2020.

• schválila nabídku společnosti WT
WINTECH, a. s., IČ 65138708, ve výši
153 612 Kč (bez DPH) na dodávku 6 ks
informačních tabulí v rámci projektu Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí,
• schválila cenovou nabídku společnosti Techartstav, s. r. o., IČ 02162083, na dodávku audiovizuální techniky,
• rozhodla ve veřejné zakázce Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v železniční stanici
Hradec nad Moravicí, na základě doporučení výběrové komise, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Hroší stavby Morava, a. s., IČ 28597460, nabídková cena
2 829 790,95 Kč bez DPH,
• doporučila zastupitelstvu města odkoupit
pozemek p.č. 303/2 včetně stavby (dřevěná část železniční stanice) v k. ú. Hradec
nad Moravicí za kupní cenu 227 000 Kč,
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2020 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec nad Moravicí kategorie JPO II,
• schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování

nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Žimrovice v maximální výši
225 000 Kč, tj. 50 % z dotace poskytnuté
příjemci Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města najdete na
www.muhradec.cz v záložce Samospráva.
Termíny zasedání zastupitelstva města: 26. října (č. 14) a 14. prosince (č. 15).
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Termíny schůzí rady města: 5. října (č. 40),
2. listopadu (č. 41), 23. listopadu (č. 42)
a 21. prosince (č. 43). Schůze rady města
jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h
v pracovně starosty města v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města
a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo výše
uvedený roční plán. Změna termínu a místa
zasedání zastupitelstva města a rady města
je v působnosti starosty města.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 36 ze dne
20. července 2020, č. 37 ze dne 27. července 2020, č. 38 ze dne 17. srpna 2020 a č. 39
ze dne 14. září 2020)
• schválila prodloužení termínu dodání dopravního automobilu pro JSDH Žimrovice do 15. 9. 2020,
• schválila umístění pamětního místa - busty připomínající pana Jiřího Bara, rodáka z Hradce nad Moravicí, na pozemku
p.č. 1347 v Hradci nad Moravicí ve vlastnictví města,
• schválila Řád veřejného pohřebiště
v Hradci nad Moravicí a veřejného pohřebiště v Jakubčovicích podle předloženého
a v podkladech pro 38. schůzi rady města
založeného návrhu,
• schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborówě a rozhledny Šance
Jakubčovice do Programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia,
• schválila přijetí dotace na realizaci projektu Provoz městského kina Orion v Hradci nad Moravicí z rozpočtu Státního fondu kinematografie v maximální výši
30 000 Kč,

VEDENÍ MĚSTA PŘIVÍTALO PRVŇÁČKY
Úterý 1. září bylo prvním školním dnem pro 49 prvňáčků, kteří zahájili školní docházku ve
třech hradeckých základních školách. Při této slavnostní příležitosti přišli děti, jejich rodiče
i pedagogy pozdravit starosta města Mgr. Patrik Orlík a místostarosta města Mgr. Petr Havrlant, kteří dětem předali také dárečky v upomínku na první školní den. Město Hradec nad
Moravicí je zřizovatelem dvou základních škol, a to v Hradci nad Moravicí a v Žimrovicích.
Zřizovatelem třetí školy, kterou je Církevní základní škola svaté Ludmily, je Biskupství ostravsko-opavské. Přejeme všem žákům i pedagogům úspěšný a klidný školní rok 2020/2021.
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v době, kdy se Vám do rukou dostává toto číslo Hradeckých novin, s největší pravděpodobností budeme znát nové složení zastupitelstva
našeho kraje. Věřme, že zvolení členové krajského zastupitelstva se budou po celé čtyřleté volební období řídit zájmy občanů, a nikoli
zájmy svými, a budou své úsilí věnovat nejen
zlepšování života v oblasti uhelného regionu, ale i v jiných částech kraje jako je ta naše.
Stejně tak, v době vydání této tiskoviny, bude dokončena i oprava silnice
I/57 přes Kajlovec, kterou realizovalo Ředitelství silnici a dálnic. Cena
opravy stála přes 19 milionů korun. Škoda, že takové finanční možnosti nemá i naše město nebo Správa silnic Moravskoslezského kraje, když
v podstatně horším stavu je stále hodně městských komunikací, stejně tak komunikací krajských – například ulice Bohučovická v Hradci
nebo úsek mezi Bohučovicemi a kamenolomem. Vše je o penězích, přičemž ve velké míře je rozpočet města závislý na příjmech od státu, tedy
na výsledcích celé české ekonomiky. Člověk nemusí být nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, aby dospěl k rovnici: rostoucí počet osob diagnostikovaných s koronavirem = propad české ekonomiky = menší příjmy pro obce a města.
Naštěstí mnoho osob, u kterých bylo onemocnění koronavirem diagnostikováno, je bezpříznakových nebo má mírné příznaky. Je jisté, že koronavirus tady s námi ještě nějakou dobu bude a musíme se s ním „naučit
žít“. Chovejme se tak, abychom riziko přenosu onemocnění minimalizovali, ale zároveň žijme život blížící se „době předkoronavirové“.
Kéž by tak uvažovali i „ti nahoře“ a my se nedočkali zase takového opatření jako nošení roušek v přírodě, jak tomu bylo na jaře. Samozřejmě ne
vždy lze riziko onemocnění minimalizovat na přijatelné minimum, proto
jsme se například rozhodli přesunout na příští rok tradiční každoroční slavnostní setkání jubilantů, tedy našich spoluobčanů slavících v letošním roce 75, 80, 85, 90 a více let. Vítání občánků však máme v plánu uskutečnit.
V návaznosti na situaci s koronavirem, pořádáme pravidelná jednání
s řediteli škol, jejichž je město zřizovatelem. Školy v současné době činí
i opatření nad rámec těch povinných tak, aby zůstaly otevřené i v případě, že onemocnění COVID-19 bude diagnostikováno u některého ze
žáků nebo zaměstnanců. Za tímto účelem město pořídilo i výkonný generátor ozonu pro neutralizaci vzduchu.
Situace s koronavirem naštěstí výrazně neovlivnila investiční akce plánované na tento rok. V září jsme znovuotevřeli lávku u pivovarských sklepů. Ve své podstatě se nám podařilo lávku zachránit. Těší mne to o to
více, že v současnosti se visuté (houpací) lávky spíše neopravují, ale nahrazují novými (například v Brance u Opavy), nebo čekají, jaký bude jejich osud (visutá lávka v Ružomberoku přes řeku Váh). Velký dík za záchranu lávky patří místostarostovi Petru Havrlantovi, zastupiteli Janu
Lindovskému a zaměstnancům městského úřadu.
Dále byla dokončena rekonstrukce ulice Zahradní v Hradci nad Moravicí včetně zadní části areálu mateřské školy.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Žimrovice se konečně dočkala devítimístného zásahového dopravního automobilu. Slavnostního předání vozidla se vedle pozvaných hostů zúčastnilo mnoho lidí. Tento nový
dopravní automobil zlepší akceschopnost samotné jednotky a bude přínosem i pro spolkovou činnost, nemluvě o usnadnění přepravy mladých
hasičů v rámci tréninků a soutěží. Mým přáním je v následujících letech pořídit nové vícemístné dopravní automobily pro další jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Bohučovicích, Domoradovicích a Kajlovci.

Probíhá rekonstrukce budovy tzv. Babince na Podolské ulici. Dokončení stavebních prací je plánováno na polovinu února příštího roku. Poté
se začne s realizací interiérů a následovat bude přestěhování knihovny
a informačního centra z Národního domu.
Bohužel komplikace se vyskytly při rekonstrukci budovy Mateřské školy
v Žimrovicích. Stavební firma nedokončila rekonstrukci ve sjednaném
termínu, a proto byla škola otevřena o měsíc později, než bylo plánováno. Po tu dobu byla školka v omezeném režimu v provozu ve škole. Útěchou za tyto peripetie je to, že výsledek stojí za to. Budova školky je nyní
nejen krásnější, ale i bezpečnější a energeticky úspornější. Provedená rekonstrukce zároveň umožní do budoucna také navýšit kapacitu školky.
Správa železnic započala s úpravou kolejiště a částí ploch v železniční
stanici. Na tuto stavbu souběžně navážeme zbudováním přechodu přes
železniční trať včetně přístupových komunikací. Termín dokončení je plánován na prosinec tohoto roku.
Nepodařilo se nám získat dotaci ve výši 12,4 milionů korun ze Státního
fondu životního prostředí na výstavbu nového sběrného dvora s příjezdem z ulice Žimrovická. Dotační podmínky jsme sice splnili, avšak v rámci celé republiky bylo přerozděleno pouhých 60 milionů korun. Vzhledem
k finanční náročnosti projektu nám nezbývá než čekat, zda Státní fond
životního prostředí vypíše novou dotační výzvu.
Opravu příjezdové komunikace a zřízení parkovacích míst u hřbitova
v Jakubčovicích jsme byli nuceni přesunout na příští rok z důvodu vleklosti řízení u magistrátu města Opavy.
Dokončujeme projektovou dokumentaci potřebnou pro rekonstrukci ulice Meleček v Žimrovicích. Jednáme se společností Severomoravské vodovody a kanalizace ve snaze, že vodárny ve druhé polovině roku 2021
vymění vodovodní řad a město po zimě, kdy výkopy „sednou“ provede
samotnou rekonstrukci komunikace. Rovněž dokončujeme projektovou
dokumentaci pro rekonstrukci ulice Na Tylovách. Otazník visí nad přípravou rekonstrukce ulice za školkou v Jakubčovicích, neboť souhlas se
stavbou nedali všichni vlastníci dotčených pozemků.
Poslední dobou roste počet ztracených psů na území našeho města.
V případě, že se Vám ztratí pes, doporučujeme učinit výzvu například
přes sociální sítě. Dále informujte městský úřad, Policii České republiky, Městskou policii Opava a městský útulek pro psy v Opavě. Zmíněné orgány nebudou psa hledat (!), ale je vysoce pravděpodobné, že se
na ně obrátí případný nálezce ztraceného psa. Důležitá je samozřejmě
prevence, proto, prosím, opatřete obojek psa Vaším telefonickým kontaktem, známkou, mějte jej načipovaného a zaregistrovaného v některé
z komerčních databází, neboť státem organizovaná databáze doposud
neexistuje. Naleznete-li ztraceného psa, informujte o tom městský úřad
nebo Policii České republiky. Pokud se nepodaří vlastníka psa najít, je
pes umístěn do útulku, kde se o něj postarají do doby, než se jej ujme nový
vlastník. Psa se může rovněž ujmout nálezce. V takovém případě musí
nálezce záležitost projednat s městským úřadem. Takto například před
půl rokem nalezla nový domov fenka křížence jezevčíka, která se dlouhou dobu zdržovala na městském hřbitově.
Závěrem děkuji všem, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a ve
svém volném čase bez nároku na finanční odměnu pomohli zlepšit životní prostředí.
Přeji Vám všem příjemně strávený podzim.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
doba dovolených pozvolna minula a před
námi je podzimní období s novými investičními projekty i těmi, které se již začaly realizovat. V závěru léta byla dokončena rekonstrukce lávky na Pivovarské ulici
a dne 20. 9. 2020 proběhlo její slavnostní
otevření, kterého jste se mnozí zúčastnili.
Po 17 měsících od uzavření může lávka opět
několik desetiletí dobře sloužit. Rekonstruovaná lávka je navíc jedinou dochovanou lávkou z původních 12 podobných lávek na území okresu Opava, které vyrobili dělníci mostárny Braneckých železáren v 60. letech 20. století. Všechny ostatní lávky
byly z důvodu nevyhovujícího stavu odstraněny nebo zcela nahrazeny novými mosty.
Na konci září došlo k dokončení rekonstrukce ulice Zahradní, spojené s rekonstrukcí již nevyhovujícího prostoru dvora mateřské školky v Hradci nad Moravicí. Rovněž byla dokončena přístavba šaten
a kompletní rekonstrukce pláště a střechy mateřské školky v Žimrovicích. Díky této rekonstrukci dojde nejen k navýšení kapacity mateřské
školky z 28 na 35 dětí, ale také k úsporám nákladů za energie. V Domoradovicích bylo vybudováno zcela nové hřiště pro nejmenší děti
a v naší nejmenší obci, Filipovicích, byla kompletně vyměněna okna
v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Bližší informace o těchto investičních akcích najdete v tomto čísle Hradeckých novin.
Od 1. října probíhá dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce kolejiště a nástupiště v železniční stanici Hradec nad Moravicí. Jedná
se o příkladnou spolupráci Správy železnic s místní samosprávou, kdy
dojde po 115 letech od vybudování dráhy k propojení dosud oddělených
částí města a k celkové proměně kolejiště. Díky této rekonstrukci získá
hradecká železniční stanice zcela novou tvář. Drtivou většinu nákladů na úpravy kolejového svršku, krácení a odstranění kolejí, úpravu
výhybek, vybudování nového bezbariérového nástupiště i zřízení nového osvětlení stanice bude hrazeno Správou železnic. Město Hradec
nad Moravicí vybuduje na své náklady nové záchytné chodníky, nový
železniční přechod pro pěší (u prodejny Hruška) a nezbytné, Správou

železnic požadované oplocení, meandrovitá zábradlí i veřejné osvětlení přechodu. Na tuto část městské investice se nám podařilo získat
dotaci ve výši 1 567 500 Kč z MAS Opavsko – IROP, Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti
pěší dopravy v železniční stanici Hradec nad Moravicí. Pevně věřím,
že do konce letošního roku bude vše hotovo ke spokojenosti Vás občanů i nás, kolektivu zaměstnanců úřadu, kteří jsme se pustili do „papírové války“ plné nezbytných povolení, razítek i smluvních závazků.
Dovoluji si Vás zároveň upozornit, že v souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí bude ve dnech 1.– 30. 10. 2020 probíhat výluka na trati
Hradec nad Moravicí – Opava. Náhradní autobusová doprava bude
samozřejmě zavedena.
V souvislosti se zlepšováním komunikace a informovanosti občanů si
po čase dovoluji opětovně upozornit na nedávno zprovozněnou aplikaci V OBRAZE. Jedná se o moderní, rychlý a efektivní způsob komunikace města s občany. Díky mobilní aplikaci si můžete veškeré novinky,
fotogalerie a důležité informace z městského úřadu stáhnout pohodlně do Vašeho chytrého mobilního telefonu. Ušetří Vám to čas a zároveň budete v dnešní dynamické době informováni o dění kolem Vás.
Potřebné QR kódy ke stažení aplikace najdete níže. Na oficiální webovou stránku města byla nově umístěna také virtuální procházka naším městem, kterou Vám doporučuji zhlédnout.
V neposlední řadě si Vás všechny dovoluji pozvat (pokud to aktuální
epidemická situace dovolí) do městského kina Orion na festival outdoorových filmů, který proběhne ve dnech 16. a 17. 10. 2020. Jeho
součástí budou zajímavé dokumenty o dobývání nejtěžší hory světa
„K2 – vlastní cestou“ i zcela nový dokument o slavném extrémním běžeckém závodu „B7 – 95 km, které ti změní život“, s následnou besedou s účastníky závodu B7 z řad hradeckých občanů.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl
a klidně prožitý podzimní čas.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 928

MOBILNÍ APLIKACI V OBRAZE SI MŮŽETE
STÁHNOUT ZDARMA Z GOOGLE PLAY
NEBO Z APP STORE POMOCÍ QR KÓDŮ.

Železniční stanice získá zcela nové bezbariérové nástupiště a zpevněné plochy
před dopravnou. Razantních změn se dočká i kolejiště.
4
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OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE LÁVKY NA PIVOVARSKÉ
ULICI BYLA DOKONČENA
Dne 27. 8. 2020 proběhlo předání zrekonstruované, 43 m dlouhé lávky, do rukou zástupců města. Dílo, zhotovené třineckou firmou Ing. Kamila Turka, převzalo město pod dohledem odborníků
ze společnosti Statika Olomouc, s. r. o. Ing. Daniela Lemáka, Ph.D.,
a Ing. Jana Gregora, kteří byli rovněž autory architektonicky zajímavého projektu opravy a zachování lávky, vyrobené v roce 1962.
V rámci rekonstrukce lávky došlo mj. ke zpevnění konstrukce, osazení nové, bezúdržbové mostovky, zábradlí lávky bylo zvýšeno o potřebných 20 cm a lávka byla opatřena bezpečnostními nerezovými
sítěmi. Byla již provedena hlavní mostní prohlídka, vyhotoven nový
mostní list a vydáno kolaudační rozhodnutí. Lávku jsme slavnostně
otevřeli v neděli 20. 9. 2020 za přítomnosti zástupců města Hradce
nad Moravicí, Povodí Odry, s. p., zástupců společnosti Statika Olomouc, s. r. o., i zhotovitele lávky Ing. Kamila Turka z Třince.
Zrenovovaná visutá lávka přes řeku Moravici je poslední lávkou
z 12 obdobných lávek vyrobených dělníky Braneckých železáren,
která zůstala na území bývalého opavského okresu zachována.
Všechny ostatní lávky byly z důvodu nevyhovujícího technického
stavu odstraněny nebo je nahradily nové mostní konstrukce, jako
např. v Brance u Opavy nebo v Komárově.
Visutá lávka je určena pouze pro pohyb pěších osob. Maximální kapacita lávky (v jednom okamžiku) je stanovena na 15 osob. Cyklisté pochopitelně mohou lávku využívat, ale z bezpečnostních důvodů musí z kola sesednout.
Náklady na rekonstrukci lávky dosáhly výše 1 347 691 Kč. Na opravu lávky i rozšíření naučné stezky v jejím okolí se městu Hradec nad
Moravicí, ve spolupráci s partnerským městem Baborów, podařilo
získat dotaci ve výši 30 000 € z programu INTERREG V-A Euroregionu Silesia, což pomohlo ušetřit značnou část finančních prostředků vydaných na rekonstrukci lávky z městské pokladny. Za
kompletní rekonstrukci lávky tak město z vlastních prostředků zaplatilo cca 710 000 Kč. Děkujeme všem občanům za trpělivost po
dobu 17 měsíců, kdy byla lávka uzavřena.
Petr Havrlant

Visutá lávka přes Moravici byla slavnostně otevřena v neděli
20. září 2020 za přítomnosti zástupců města Hradce nad Moravicí,
Povodí Odry, s. p., společnosti Statika Olomouc, s. r. o.,
zhotovitele Ing. Kamila Turka a široké veřejnosti.
Foto: Jiří Hajduk
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OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ A AREÁLU MŠ
V období letních prázdnin proběhla rekonstrukce ulice Zahradní
včetně areálu mateřské školy v Hradci nad Moravicí. Zhotovitelem
stavby byla společnost Silnice Morava, s. r. o. Stavba se, bohužel,
neobešla bez problémů. Protože se celá lokalita nachází de facto
v rovině, vyskytl se problém s vyspádováním terénu k uličním vpustím tak, aby lokalita byla odvodněna. Další problémy vznikly při
odkopání zeminy v areálu mateřské školy, kde byly nalezeny nezakreslené inženýrské sítě, a to přípojka elektřiny do kotelny a přípojka plynu do kuchyně. Z tohoto důvodu musel být lapač tuku osazen
tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo inženýrských sítí. Podkladová zemina musela být kompletně odtěžena a uložena na skládku.
Tyto práce však nebyly rozpočtově kryty, což způsobilo vícepráce.
Konečná cena díla činí 3,15 milionu Kč včetně DPH.
Ing. Josef Hennig,
vedoucí odboru majetku a investic

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V DOMORADOVICÍCH
V měsíci září bylo dokončeno zcela nové dětské hřiště v Domoradovicích. Jedná se o příkladný případ spolupráce města a místních občanů – členů Osadního výboru, SDH a dalších dobrovolníků – kteří
přiložili ruku k dílu. Hřiště pro nejmenší děti (na rozdíl od ostatních
částí města) v Domoradovicích doposud chybělo. Město zakoupilo
kompletní sestavu certifikovaných herních prvků a dodalo materiál – štěrk a dřevěnou kulatinu. Vlastní osazení herních prvků a potřebné výkopy provedli dle dohody již samotní občané Domorado-
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vic. Na závěr bylo provedeno ukotvení prvků a revize bezpečnosti.
Zvláštní poděkování patří panu Ladislavu Kříži, se kterým byl celý
průběh realizace konzultován a řešen. Přejeme všem rodičům a dětem v Domoradovicích, ať jim hřiště dlouho dobře slouží! Celkové
náklady na vybavení hřiště a materiál (herní prvky, štěrk, kulatina,
nátěry) dosáhly výše 192 600 Kč včetně DPH.
Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE
OPRAVA OKEN V KAPLI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Opravy městského majetku probíhají i v nejmenší části našeho města – Filipovicích.
V měsíci září provedli pracovníci technických služeb (Jarek Stošek, Aleš Stošek,
Karel Šulc a Pavel Dušek) ve zdejší kapli Nanebevzetí Panny Marie kompletní
výměnu oken a související zednické práce. Nová modřínová okna zhotovil dle původních vzorů pan Jiří Sommer z Kajlovce,
a to nákladem 80 200 Kč. Značně zchátralá okna byla v kapli z roku 1903 vyměněna
po 117 letech vůbec poprvé. Výměna oken
navázala na loňskou opravu klempířských
prvků a výměnu dřevěných částí zvonice.
Dalších drobných oprav se kaple dočká také
v příštím roce.
Petr Havrlant

ZAČALY PRÁCE
NA PROJEKTU OBNOVY
VEŘEJNÉ ZELENĚ
V druhé polovině září začaly práce na projektu Zlepšení funkčního stavu zeleně ve
městě Hradec nad Moravicí, o kterém jsme
vás informovali v HN č. 2/2020. V rámci
přípravných prací byly odstraněny některé
travnaté plochy v ulicích Opavská, Pod Hanuší a Zámecká. Na těchto místech budou
vysazeny ozdobné keře a záhony s trvalkami. V rámci celého projektu bude vysazeno
celkem 536 keřů, 1 346 trvalek a také 9 nových stromů. Dále bude ošetřeno 100 ks
stávajících dřevin v Hradci nad Moravicí
i v místních částech. Jde zejména o vzrostlé lípy, javory, akáty, třešně, jasany, kaštany
a stromořadí ořešáků podél ulice Bohučovická. O vysazené rostliny bude zajištěna
tříletá rozvojová péče. Cílem je zlepšení
kvality a obnova prvků veřejné zeleně, prodloužení životnosti dřevin, zlepšení jejich
funkčního stavu, rozšíření zeleně a podpora zvýšení biodiverzity ve městě. Práce
na projektu budou probíhat do konce listopadu 2020.
Rostislav Římský,
odbor majetku a investic

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ
PAPÍRU, PLASTU A SKLA

REGULACE HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
A DOBA NOČNÍHO KLIDU
Připomínáme občanům platnost obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o regulaci hlučných činností, stanovující povinnost zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu,
které nejsou sobotou, v době od 6. do 22. hodiny veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, sbíječek, křovinořezů, motorových pil apod. Vyhláška platí celoročně, tedy i mimo letní sezónu.
Dále upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o nočním klidu, která stanovuje výjimečné akce pro veřejnost, při kterých je zkrácena doba nočního klidu, resp. je povoleno rušení nočního klidu do vyhláškou stanovené hodiny. Mimo akce uvedené ve vyhlášce je každý občan povinen dodržovat noční klid, který je zákonem stanovený jako doba od
22.00 hodiny 6.00 hodiny.
Obecně závazné vyhlášky jsou podzákonné právní předpisy vydané v samostatné působnosti města, a omezení či povinnosti v nich stanovené je nutno dodržovat. Porušení vyhlášek může být kvalifikováno jako přestupek. Celá znění obecně závazných vyhlášek města
najdete na webových stránkách města www.muhradec.cz v záložce Samospráva.
Rostislav Římský

Z důvodu usnadnění třídění odpadů v domácnostech pořídilo město pro občany sady
tří barevně odlišených tašek na papír, sklo
a plasty. Každá taška je opatřena uchem
pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do příslušného kontejneru. Tašky mohou stát samostatně nebo spojeny suchými
zipy. Jsou vyrobeny z polypropylenu, a tudíž snadno omyvatelné. Všech 250 sad tašek byly již bylo bezplatně předáno občanům. Vzhledem k velkému zájmu jsme již
objednali další sady tašek. O termínu distribuce vás budeme informovat.
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OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÝ HŘBITOVNÍ ŘÁD
V září vstoupil v platnost nový řád městských hřbitovů v Hradci nad
Moravicí a Jakubčovicích. Městu Hradec nad Moravicí, jako provozovateli obou hřbitovů, vznikla povinnost vypracovat nový řád
v souvislosti s novelizací zákona o pohřebnictví.
Ke změně hřbitovního řádu je nutný předchozí souhlas Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad vydá souhlas za předpokladu, že řád byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem, a provozovatel předloží stanovisko krajské hygienické stanice, vypracované na základě hydrogeologického průzkumu.
Výsledky provedených hydrogeologických průzkumů na obou hřbitovech, s přihlédnutím k místním poměrům, vedly ke změně délky
tlecí doby, která je v novém řádu stanovena na 30 let.
Z důvodu prodloužení tlecí doby jsou upraveny i nově uzavírané

smlouvy o nájmech hrobových míst. Smlouvy jsou nyní uzavírány
na 30 let (smlouva musí být podle zákona uzavřena tak, aby mohla
být dodržena tlecí doba), přičemž platba za nájem hrobového místa je rozložena do tří splátek.
Nový hřbitovní řád je zveřejněn na webových stránkách města a ve
vitrínách na obou městských hřbitovech. Prosíme všechny nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitovů, aby se s novým řádem
seznámili a řídili se jeho ustanoveními.
Bližší informace k provozování hřbitovů a evidenci hrobových míst
získáte na městském úřadu (pracoviště v přízemí), tel. 553 783 922,
e-mail: rgebauerova@muhradec.cz.
Jitka Celtová,
vedoucí odboru vnitřních věcí a kultury

PODZIMNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY

V sobotu 31. 10. 2020 se uskuteční mobilní sběr nebezpečného komunálního odpadu z domácností, např. plechovky se zbytky barev,
autobaterie, zářivky, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla,
pneumatiky (kromě traktorových) apod. Odpad můžete bezplatně
odložit v uvedených hodinách na těchto stanovištích:
• DOMORADOVICE, 8 - 9 h, u hasičské zbrojnice
• JAKUBČOVICE, 8 - 9 h, u obchodu
• ŽIMROVICE, 9.30 - 10.30 h, vedle Areálu dobré pohody
• BOHUČOVICE, 9.30 - 10.30 h, u zastávky
• BENKOVICE, 11 - 12 h, u zastávky
• KAJLOVEC, 11 - 12 h, vedle autoservisu Fischer
• HRADEC NAD MORAVICÍ, 13 - 14 h, ulice Pod Kalvárií a ulice
Smetanova (za nádražím, vedle prodejny Hruška)
Bližší informace najdete ve vývěskách a na www.muhradec.cz.

PŘERUŠENÍ SVOZŮ BIOODPADU
Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad
Moravicí a Kajlovci 26. 11. 2020, v obcích Benkovice, Bohučovice,
Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice, Žimrovice 18. 11. 2020.
V zimním období vývoz bioodpadu neprobíhá. Jedním z důvodů je,
že bioodpad díky obsahu vody v mrazivém počasí přimrzá ke sběrné nádobě, která tak nejde vyprázdnit a často dochází k jejímu poškození. Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.

NOVÝ AUTOMOBIL PRO JSDH
ŽIMROVICE
V polovině září obdržela Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žimrovice nový dopravní automobil. Jedná se o devítimístné vozidlo Volkswagen Transporter, které zlepší akceschopnost jednotky, a bude sloužit také pro spolkovou činnost Sboru dobrovolných
hasičů a pro přepravu mladých hasičů v rámci tréninku a soutěží.
Cena vozidla činí 1 459 260 Kč včetně DPH. Městu se podařilo na
pořízení automobilu získat dotaci Ministerstva vnitra ČR ve výši
450 000 Kč a dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 225 000 Kč
nám přislíbil Moravskoslezský kraj. Článek o slavnostním předání
automobilu do služeb JSDH Žimrovice si můžete přečíst na str. 13.
8
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Od 1. 9. 2020 je pobočka České pošty v Hradci nad Moravicí otevřena ve dnech pondělí a středa od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin;
ve dnech úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost zachovává rozsah poštovních služeb a zabezpečí jejich zachování i v případě nepříznivých okolností, např. karantény zaměstnanců.
Pobočka Pošty Partner v Žimrovicích je otevřena ve dnech pondělí a čtvrtek od 14 do 17 hodin; ve dnech úterý, středa a pátek
od 8 do 11 hodin. Tato otevírací doba je platná do konce měsíce října. Od listopadu bude otevřeno v pondělí od 14 do 17 hodin;
ve dnech úterý, středa a pátek od 8.30 do 11 hodin; ve čtvrtek
od 8.30 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.

SOCIÁLNÍ PORADNA
Poslední termín sociálního poradenství v letošním roce je
4. 11. 2020, od 14 do 17 hodin,
v budově městského úřadu (přízemí). Sociální pracovnici můžete kontaktovat také na tel.
605 292 252 nebo 595 054 000.
Více informací najdete také na
webových stránkách Centra sociálních služeb www.css-ostrava.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat svým sousedům, kamarádům a dalším občanům Kajlovce, dobrovolným hasičům z Kajlovce,
Hradce nad Moravicí a Jakubčovic, profesionálním hasičům z Opavy a obvodnímu oddělení Policie ČR v Hradci nad Moravicí za profesionální přístup při likvidaci požáru seníku v noci 30. srpna 2020
v Kajlovci. Velmi si vážím tohoto, že vám není lhostejný osud seniorů. Moc vám všem děkuji.
Karel Dušek

OTEVŘENÁ RADNICE
PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Hradec nad Moravicí připravuje,
s ohledem na zvýšené hygienické požadavky, nový systém slavnostních obřadů vítání
občánků. Nově budeme organizovat více

obřadů, ale pro menší skupiny dětí a rodičů.
Příští vítání občánků, určené pro děti narozené v měsících květen až srpen 2020, se
uskuteční v sobotu 7. listopadu 2020, a to

ve dvou skupinách. Rodiče dětí obdrží předem osobní pozvánku s podrobnějšími informacemi.

LETECKÝ KALENDÁŘ
HRADEC NAD MORAVICÍ 2021
Město Hradec nad Moravicí si v příštím roce připomíná 540 let od
udělení městských práv. U této příležitosti jsme se rozhodli, na rozdíl od předchozích let, připravit na rok 2021 nástěnný kalendář sestavený z leteckých fotografií, pořízených technikou šikmého leteckého fotografování.
Kalendář bude obsahovat třináct výjimečných snímků Hradce nad
Moravicí a jeho obcí, které byly pořízeny letos v létě z výšky 150–
300 metrů. Kalendář bude v prodeji od listopadu v informačním
centru a na podatelně městského úřadu.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ
ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově
ulici v podzimních a zimních měsících. V říjnu a listopadu je sběrný
dvůr otevřen ve středu a pátek od 10 do 17 h (2x týdně). V prosinci,
lednu a únoru bude otevřeno pouze v pátek od 10 do 17 h (1x týdně). Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad. Více informací najdete na www.tshradec.cz.

HŘBITOV V DOBĚ DUŠIČEK
V čase Památky zesnulých bude rozšířena otevírací doba městského
hřbitova v Hradci nad Moravicí. Od pátku 30. října 2020 do neděle
8. listopadu 2020 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROMY
Technické služby Hradec nad Moravicí se tímto obracejí na občany
či firmy s prosbou o darování, popř. odprodej vzrostlých jehličnatých stromů. Máte-li na svém pozemku vhodný strom, který plánujete pokácet, kontaktujte prosím do 30. 10. 2020 technické služby na tel. 553 650 791 nebo 725 666 090, popř. napište na e-mail:
tshradec@muhradec.cz. Strom nejprve přijedeme posoudit, zda je
vhodný a zda je k němu přístup. V případě, že bude strom vyhovovat, zajistíme jeho pokácení a odvoz, a ve vánoční době ozdobí naše
město či některou z jeho částí.

SLOŽITÁ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ
Technické služby Hradec nad Moravicí, provozovatel městského
koupaliště, děkují návštěvníkům za jejich přízeň v uplynulé letní
sezóně, která byla vzhledem k protiepidemickým nařízením velice
náročná. Letošní léto navíc bylo, na rozdíl od předešlých sezón, typicky středoevropské a střídaly se různé charaktery počasí.
Samotnému otevření předcházelo rozhodnutí rady města, zda koupaliště letos vůbec otevřít, přičemž se zvažovalo možné bezpečnostní riziko v souvislosti s šířící se nákazou covid-19, i ekonomické
dopady v případě nízkého počtu návštěvníků. Odpovídající kvalita vody v bazénech, hygienické požadavky, údržba areálu, provoz
pokladny a strojovny, dozor plavčíků apod. musí totiž být při provozování veřejného koupaliště zachovány i při malé návštěvnosti.
Koupaliště nakonec bylo, po pečlivém zvážení rady města a jeho

provozovatele, otevřeno od 19. června, ovšem hned první týden celý
propršel. Ze zkušenosti víme, že nejvyšší návštěvnost následuje po
cca třech tropických dnech za sebou, což ovšem nebyl případ letošního léta. Sezóna navíc začala s omezením kapacity areálu na 800 návštěvníků (1 osoba na 10 m2), následně jsme museli respektovat snížení kapacity na 500 návštěvníků, a při snížení maximálního počtu
návštěvníků na 100 osob bylo koupaliště, z ekonomických důvodů,
na týden zcela uzavřeno. Od poloviny srpna do 1. září, tedy posledních 14 dnů koupací sezóny, bylo otevřeno již bez omezení.
Přes všechna úskalí jsme letos na hradeckém koupaliště přivítali 15 425 návštěvníků, což je o 5 035 osob méně, než v minulém
roce, který byl, co do návštěvnosti koupaliště, průměrný. Jedná se
tedy o podprůměrnou sezónu, ale vzhledem ke zmiňovaným nařízením a charakteru letošního počasí považujeme sezónu za vcelku vydařenou.
Ani v letošním roce se koupališti nevyhnuly pravidelné kontroly krajské hygienické stanice, které sledují povinnosti provozovatele koupaliště a hygienické požadavky stanovené zákonem (č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví). Tyto kontroly vyhodnocují, zda voda
v plaveckém i v dětských bazénech vyhovuje hygienickým limitům
ukazatelů jakosti (laboratorní rozbory), průhlednost vody, zda je
koupaliště v čistotě a pořádku, zda je posekaná tráva a vysypané odpadkové koše, a zda jsou kabinky WC a převlékárny čisté a uklizené. Rovněž se kontroluje, jaké typy dezinfekcí jsou používány a zda
jsou pravidelně střídány, vybavení a uložení lékárničky a zda je řádně veden provozní deník. Letos krajská hygienická stanice kontrolovala také dodržování všech protiepidemických opatření a zda byla,
v souvislosti s omezením kapacity, vedena řádná evidence počtu návštěvníků. U provedených kontrol nebylo zjištěno žádné porušení
právních předpisů ani žádné pochybení, což dosvědčují protokoly
z provedených kontrol, jejichž přílohou je i protokol o odběru vzorků vody a laboratorních zkouškách.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům koupaliště,
protože letošní sezóna byla i pro ně velmi složitá a nejistá. Závěrem
ještě jednou děkuji našim návštěvníkům a pevně věřím, že příští sezóna bude pro nás všechny o něco optimističtější. Přeji vám hodně
zdraví a budeme se vás těšit v létě 2021.
Roman Celta
www.muhradec.cz |

9

SPOLEČNOST A KULTURA
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www.kino-orion.cz | 607 002 072
Kino Orion |
@kino.orion

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Kino Orion se v letošním roce, jako jedno
ze 40 míst v České republice a Slovensku,
zapojilo do XVIII. mezinárodního festivalu
outdoorových filmů. Návštěvníci se mohou
těšit na přednášku, festivalové snímky, fenomén B7 i cvičnou lezeckou stěnu. Festival
zahájíme doprovodným programem v úterý
13. října, festivalové filmy pak můžete navštívit v pátek 16. října, kdy je na programu
také speciál věnovaný extrémnímu závodu
B7, a v sobotu 17. října 2020. V pátek od 15
do 17 h mohou návštěvníci festivalu i další
zájemci vyzkoušet cvičnou lezeckou stěnu
přímo před kinem Orion.

ÚTERÝ 13. 10. 2020 V 18 HODIN,
VSTUP ZDARMA
Himaláje, trek v NP Langtang – Armagedon
Multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka – úvodní doprovodný program festivalu. Nepál, Káthmandú s řadou unikátních
památek. Budete svědky unikátního hinduistického obřadu v Dakshinkali. V průběhu našeho pobytu došlo k ničivému zemětřesení a himalájská osada Langtang,
kterou jsme pár dní předtím navštívili, zmizela z mapy světa…

Překvapivé stavby: zóna pro umění
8smička v Humpolci
Populární architekt A. Gebrian navštívil
s kamerou bývalý humpolecký industriální
areál, který se proměnil v kulturní prostor
pro výtvarné umění, architekturu…

PÁTEK 16. 10. 2020 V 19 HODIN,
VSTUPNÉ 80 KČ
B7 – 95 kilometrů, které ti změní život
(+ beseda s účastníky závodu)
Před 11 lety vznikl v Beskydech fenomén.
Extrémní běžecký závod, který na trati
dlouhé necelých 100 km spojuje 7 beskydských vrcholů. Snímek o B7 představuje
historii a zákulisí závodu, ale zároveň přenese diváky přímo na trať - očima bosého
běžce s obrovským odhodláním, očima vítězů, kteří podávají na trati unikátní sportovní výkony. A také očima odvážných turistů, kteří se rozhodli dokázat si, že mají
vůli silnější než nohy. Tak co, už uvažujete,
jaký bude váš vlastní zážitek? Můžete si být
jisti, že fyzické vyčerpání vás naučí mnohému. Časový limit pro dokončení závodu je
29 hodin, dosavadní rekord trati však drží
Marek Causidis s časem 11 hodin a 17 minut. Zakladatelem závodu je Libor Uher,
sportovec a horolezec. Ani on, ani nikdo
jiný nevěřil, že za pár let se z nápadu projít celý hřeben na jeden zátah stane tak populární akce. Kapacita Beskydské sedmičky je 3 000 běžců a startovné je vyprodáno
během několika minut od spuštění registrace. Zajímá vás proč?

PÁTEK 16. 10. 2020 V 17 HODIN,
VSTUPNÉ 50 KČ
K2 vlastní cestou
Vždy vlastní cestou. Klára Kolouchová jako
první Češka zdolala před lety Mount Everest, a v loni jako první Češka, a teprve dvacátá žena světa, vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2.
The Queen
Artově podaný krátký snímek horské indické krajiny.
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Po snímku následuje krátká beseda s přímými účastníky nejen letošního ročníku Beskydské sedmičky.

SOBOTA 17. 10. 2020 V 17 HODIN,
VSTUPNÉ 50 KČ
Boys 1970
Dokument pojednává o českých horolezcích, které spojovalo přátelství, odvaha
i tragédie, ale též vítězství myšlenky, která se zrodila již před padesáti lety v dalekém Peru.
Rios Patagonicos
Francouzská expedice hodlá prozkoumat
nedotčená území Patagonie a spatřit více
než 30 kaňonů v oblasti, kde canyoning ještě neexistuje.
The Manta Listener
Vášnivý potápěč a divemaster dává radu, jak
najít smysl života.
Zákaz vstupu
Tento vskutku amatérský snímek vznikl neplánovaně k výstavě velkoformátových fotografií míst, na která se běžný návštěvník janovického zámku u Rýmařova nepodívá.

SPOLEČNOST A KULTURA
knihovny amnestii poplatků a registraci nových členů zdarma.

INFORMUJE
Po prázdninové zkrácené otevírací době se
knihovna vrací ke své běžné otevírací době.
Pondělí
zavřeno
Úterý
12 - 18 h
Středa
10 - 12
13 - 16.30 h
Čtvrtek
13 - 18 h
Pátek
10 - 12
13 - 15.30 h
Naše knihovna se řídí aktuálními opatřeními, která jsou spojena s šířením nemoci Covid-19. O změnách vás vždy informujeme ve vývěsce na webu nebo Facebooku.
Ruce – Rouška – Rozestupy = základní protivirová trojice! Věříme, že i přes mimořádnou situaci zůstává knihovna pro obyvatele a návštěvníky nejen místem, kde si půjčí
něco hezkého ke čtení, ale hlavně místem
inspirace, zábavy a setkávání. Těšíme se na
vaši návštěvu.
V pondělí 26. 10. 2020 proběhne pravidelná
cirkulace knihovního fondu, kdy do všech
našich poboček (Benkovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice) a obsluhovaných knihoven (Branka u Opavy
a 13 dalších) budou dodány soubory nových knih. Tak se stavte, určitě budete mít
z čeho vybírat.
Na podzim se vracíme se vzdělávacím programem a kulturou. Připravili jsme pro vás:
Týden knihoven, 5.–11. 10. 2020
24. ročník Týdne knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Kromě uvedených akcí nabízíme čtenářům

Portréty – Lucie Deutsch
1. 9.–30. 10. 2020
Fotografická výstava z cyklu Představujeme hradecké talenty. Otevřeno během otevírací doby knihovny.
Fran Směja „Na co jsem nezapomněl“
7. 10. 2020 v 17 h, kinosál Národního
domu
Prezentace vzpomínek Frana Směji „Na co
jsem nezapomněl“ od autora Martina Tichého, na základě stejnojmenné knihy, která vám bude představena. Ve spolupráci se
Slezskou univerzitou v Opavě.
Jan Přibyla, 9. 10. 2020 v 17 h, Národní dům
Výstavka s povídáním o slezském kartografu Janu Přibylovi, rodáku z Kajlovce, který
byl tvůrce hospodářských map Československa v první polovině 20. století. Připravil RNDr. Tomáš Grim.
Výstava na stromech - práce (bez) budoucnosti, 3.–10. 10. 2020, „Central
park“ u vlakového nádraží
Celorepublikový happening, který se koná
během Týdne důstojné práce a upozorňuje
na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos se uskuteční již 6. ročník, který se
zaměřuje na změnu pracovních podmínek,
které s sebou v blízké budoucnosti přinese
automatizace a robotizace.
Prodejní stánky „budky“ v Hradci Podolí, 21. 10. 2020 v 17 h, kinosál Národního domu
Přednáška a prezentace historických fotografií a faktů k prodejním budkám v Hradci nad Moravicí v první polovině 20. století.
Přednášku doplní výstava Prodejní stánky v lobby Národního domu. K dispozici

bude rovněž brožurka. Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným spolkem Hradec
nad Moravicí.
Pověsti od řeky Moravice, 4. 11. 2020
v 17 h, kinosál Národního domu
Beseda a představení nové knihy, sbírky pověstí z mikroregionu řeky Moravice, kde najdete pověsti nejen o Vikštejnu, ale i z Hradce nad Moravicí či Jakubčovic. Kniha bude
v prodeji na místě a dále pak v informačním centru.
Stříbrný důl Slepetné, 11. 11. 2020
v 17 h, kinosál Národního domu
Přednáška, která vás zavede do historie dobývání stříbra na Vítkovské vrchovině.
A možná přijede i sv. Martin, protože „Radosti Martina je džbán vína”… Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným spolkem
Hradec nad Moravicí.
Ludvík van Beethoven
listopad – prosinec
Výstava u příležitosti výročí 250. let od jeho
narození. Otevřeno během otevírací doby
knihovny.
Klubíčko nejmenších čtenářů
13. 10. 2020 a 5. 11. 2020, vždy v 9 h
Od září opět zveme nejmenší čtenáře předškolkového věku (1-3 roky) v doprovodu rodičů nebo prarodičů do naší knihovny, kde
je budou čekat kamarádi z minulých setkání a doprovodný program. Vítáni jsou rovněž noví zájemci, bližší informace na tel.:
778 700 071.
Setkání hradeckých pamětníků
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se
zástupci Matice slezské nad historickými
fotografiemi a jinými dokumenty. Konkrétní termíny sledujte ve vývěskách, na webu
a Facebooku informačního centra.

NĚKOLIK TIPŮ VYBRANÝCH KNIŽNÍCH NOVINEK, KTERÉ ČTENÁŘŮM ZPŘÍJEMNÍ PODZIMNÍ DNY:
Blake, K.:
Boman, C.:
Brookes, M.:
Fousek, J.:
Chbosky, S.:
Jacobs, A.:
Jakoubková, A.:
Janečková, K.:
Jurman, O.:
Klevisová, M.:
Klíma, J.:
Madeleine, L.:

Dvě temné vládkyně
Agnetino dědictví
Vězňova žena
Pusa na špacír
Imaginární přítel
Venkovské sídlo. Časy se mění
Přišla třetí blondýna
Zrada
Čeští jidášové
Drak spí
Šarlatán
Kde rostou divoké třešně

Martišková, P.:
Nejedlý, J.:
Potter, A.:
Pytlová, L.:
Rotondi, G.:
Suchan, F.:
Šlachta, R.:
Štěrbová, D.:
Tatíčková, I.:
Todd, A.:
Vondruška, V.:
Williams, B.:

Léto v síti
Hororová čítanka
Zpovědi trosky po čtyřicítce
Barefoot. Žij naboso!
Netvoři a mytické bytosti
Bez frází 2
Třicet let pod přísahou
Touhy a úděl
Jak přelstít školu
After. Přiznání
Pomsta bílého jednorožce
Skleněný oceán
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INFORMACE Z TIC
ZACHRAŇ TROSEČNÍKY S TELEVIZÍ DÉČKO
Naše informační centrum se letos opět zapojilo do rodinné letní soutěže České televize
s názvem Zachraň trosečníky! Smyslem bylo zábavnou formou „vyhnat“ rodiny od obrazovek do přírody a vyjet na minimálně tři výlety. V informačním centru získaly děti letáček s unikátním kódem (vydali jsme jich 835), pracovní list „průvodce divočinou“, malou
odměnu, a letos nově mohli na Hradci hledat v přírodě schovanou kešku s dalším kódem,
který byl zadaný celkem 442x.

BEZRUČOVA MORAVICE 2020
Odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT VHT Opava, pod záštitou města Hradce nad Moravicí, pořádali 8. 8. 2020
jubilejní 60. ročník nejstaršího dálkového pochodu v ČR Bezručova Moravice. Startovalo se od Národního domu na Podolské ulici.
I přes letošní netradiční termín a nepříznivou dobu odstartovalo
170 účastníků (93 turistů a 77 zaměstnanců fy Mondelez Opava).
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí poskytlo pořadatelům zázemí a připravilo dárkové tašky pro nejstaršího (84 let), nejmladšího (4 měsíce) a nejvzdálenějšího (Brno)
účastníka pochodu. Těšíme se na 61. ročník v roce 2021 a věříme,
že tentokrát proběhne, stejně jako 59x předtím, na Bílou sobotu!
PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová,
ředitelka Městské knihovny a informačního centra

PROHLÍDKA TECHNOTRASY
V Hradeckém kulturním měsíčníku mě upoutala nabídka komentované prohlídky Weisshuhnova kanálu. Měla jsem právě na návštěvě vnuky, takže jsme v pátek 24. června vyrazili. Vedl nás průvodce pan Skařupa a pan Klos. Dále šla s námi skupina dětí a jejich
vedoucí z táborového oddílu Skorci Vsetín, kteří v té době tábořili
v Melečku. Prohlídka se konala v rámci projektu Technotrasa Moravskoslezského kraje. Pan Skařupa nám s veškerou vervou vyprávěl vše o náhonu, dění kolem něho, pracích či o barabech, kteří na
něm pracovali a o kterých není ani zmínka v kronikách. Děti upoutal a byly zvídavé. Průvodce také znalosti nás všech zkoušel, a byl
s námi spokojen. Děti dostaly bloky, do kterých si mohly dát razítko Technotrasy s vyobrazením akvaduktu. Tam nás také čekalo milé
překvapení v podobě svačiny, kterou v té době chlapi, a myslím že
i ženy, jedli. Vynikající chléb, škvarky, cibule, jablíčko, melta (káva).
Všem chutnalo, pouze melta nenašla u dětí oblibu. Jsou již zvyklé
na sladší pití. Děti, uchozené a potrápené komáry, ještě měly chuť
vyšlapat přes kopec k Weisshuhnovu splavu. Procházka spojená
s prohlídkou se nám velice líbila a všem ji doporučuji.
Marie Kokořová, Filipovice

VÝSTAVU PORTRÉTY SI MŮŽETE
PROHLÉDNOUT TAKÉ ON-LINE
Dne 1. 9. 2020 proběhla v hradecké knihovně vernisáž výstavy
hradecké fotografky Lucie Deutsch s názvem „Portréty“. Jelikož
na žádné správné vernisáži nechybí kulturní program, završil celou událost koncert uskupení 3+1 v baru kina Orion. Děkuji všem,
co se přišli podívat a vytvořili velice příjemnou atmosféru. Pokud
jste výstavu ještě neviděli, srdečně vás zvu k jejímu zhlédnutí. Ať
už osobně, do konce října v návštěvní době knihovny, nebo on-line
pěkně v pohodlí domova na www.lucigrafka.cz/vystava. Budu
ráda, když mi zanecháte vzkaz, jak se vám celý cyklus líbí a co vás
nejvíce zaujalo!
Lucie Deutsch
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO AUTOMOBILU
Dne 19. 9. 2020 uspořádali žimrovičtí hasiči
slavnost u příležitosti předání nového hasičského vozu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje
a města Hradec nad Moravicí, a jeho následného žehnání.
Celá akce začala již ráno, kdy došlo ve spolupráci se Šromovými dětmi k úklidu Žimrovic. Úklidu se zúčastnila řada místních
občanů a dětí, kterým není lhostejná příroda a životní prostředí. Při úklidové akci zastoupili náš sbor mladí hasiči, kteří se do
této akce, stejně jako minulé ročníky, v nemalém počtu zapojili.
Odpolední program v Areálu dobré pohody začal nejprve atrakcemi a soutěžemi pro děti, které připravily Šromovy děti.
V 16 hodin došlo k slavnostní části celého
dne, a to k předání nového hasičského au-

tomobilu. Zdeněk Gróman, majitel firmy
Hagemann, a. s., která hasičský automobil
upravovala a vybavovala, předal starostovi města Mgr. Patriku Orlíkovi nový automobil společně se symbolickým pamětním
klíčem. Následně došlo k jeho žehnání, kterého se chopil otec Marcin. Slavnostní předání a žehnání proběhlo za účasti zastupitelů města Hradec nad Moravicí, sponzorů,
hostů z Polska, nás hasičů a široké veřejnosti.
Starosta SDH Žimrovice Miroslav Kříž převzal automobil z rukou starosty města a následně jej předal veliteli Marku Štecovi, jehož jednotce je tento automobil určen pro
potřebné výjezdy a zásahy.
Po oficialitách následoval až do noci doprovodný program, kterým byly atrakce pro
děti, koncert skupiny AC/DC revival a dis-

kotéka s DJ Petrem Ondřejem.
Akce se velmi vydařila. Odměnou za usilovnou práci a několikadenní náročné přípravy nám všem byly nejen dojmy z nového
automobilu, ale také radost v očích všech
návštěvníků akce, která je v těchto těžkých
dobách, kterými si z důvodu pandemie procházíme, tím největším, co můžeme lidem
dát a co si lidé mohou dát navzájem.
Velmi děkujeme všem sponzorům a příznivcům, a to městu Hradec nad Moravicí, manželům Vavřínkovým, firmě Hagemann, firmám Smurfit Kappa Morava
Paper a Smurfit Kappa Žimrovice, SB logistik, Jaroslavu Večerkovi a dalším. Poděkování patří také všem našim hasičům a jejich rodinám.
Mgr. Jana Štecová, SDH Žimrovice
Foto: Jiří Hajduk

BLAHOPŘEJEME DITĚ BARAŇÁKOVÉ K OCENĚNÍ
V pátek 4. 9. 2020 navštívil Základní školu
a gymnázium Vítkov náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny, aby ocenil studentku oktávy Ditu
Baraňákovou (Hradec nad Moravicí), která
byla školou navržena na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020. Dita
se v krajském kole Středoškolské odborné
činnosti v oboru historie (on-line kolo dne
24. 4. 2020) umístila na 3. místě, a její výkon
porotu velice zaujal. Přestože Dita nebyla vybrána na samotné ocenění, které bude

probíhat v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na podzim letošního
roku, požádala porota pana náměstka, aby
se s Ditou setkal a poblahopřál jí k tomuto
úspěchu. Během setkání se Dita bavila s panem náměstkem o soutěžní práci, která se
věnovala bratru svatého Vojtěcha, Radimu
Gaudentiovi (svatý Radim), ale také o přírodovědných a hudebních zájmech Dity.
Na závěr setkání převzala od pana náměstka drobné ceny. Blahopřejeme!
Mgr. Miroslav Bučánek

KLUB ŽEN JAKUBČOVICE
Z důvodu nepříznivé epidemické situace nemohly členky Klubu žen Jakubčovice uspořádat v jarních měsících několik tradičních
a oblíbených akcí, např. jarní výstavu, návštěvu Slezského divadla v Opavě, zájezd
na výstavu Floria do Kroměříže, společnou oslavu Dne matek či připravovaný zájezd do Litomyšle a jejího okolí. V létě jsme
se snažili si tuto nucenou pauzu alespoň trochu vynahradit a vypravili jsme do blízké-

ho okolí. V červenci jsme navštívili zámek
v Raduni, kde jsme si prohlédli zámeckou
zahradu a oranžérii. V srpnu jsme zavítali na místní zámek, Hradec nad Moravicí,
kde jsme si v Bílé věži prohlédli výstavu fotografií, jejichž autorem je pan Jiří Hajduk,
náš „dvorní fotograf,“ který nesmí chybět
na žádné z našich akcí. Na podzim chceme
ještě jednou zavítat na zámek Raduň, tentokrát máme v plánu zhlédnout prohlídko-

vou trasu B. A co plánujeme dál? Zatím vyčkáváme, jak se bude vyvíjet epidemická
situace, zda budeme moci uskutečnit ještě podzimní zájezd, nějakou kulturní akci
či populární Vánoční výstavu. Všem členkám našeho klubu tímto děkuji za společně
strávené okamžiky.
Marie Žídková
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MILAN BÁTOR VYDAL KYTAROVÉ ALBUM PLNÉ KRÁSNÝCH ITALSKÝCH MELODIÍ
Kytarista, pedagog a v posledních letech také uznávaný hudební publicista Milan Bátor vydal letos v září své debutové sólové album.
Nahrávka přináší do českého prostředí dosud neznámou osobnost
slavného italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. „Gangi
byl v hudební Itálii 20. století klíčovou postavou pro rozvoj a oblibu kytary,” vysvětluje dlouholetý učitel kytary hradecké ZUŠ.
„Hrál často v televizi s předními umělci své doby a skladby mu věnovali takoví velikáni jako Ennio Morricone, Mario Castelnuovo-Tedesco a další. Jeho vlastní tvorba mne zaujala svou přístupností,
melodickou krásou a prolínáním hudebních žánrů,” dodává Milan
Bátor, který své album natáčel v proslulém studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava pod vedením zkušených zvukových mistrů Lubomíra Výrka a Františka Mixy. Výtvarně hravý grafický design alba vytvořil známý opavský muzikant a grafik Jiří Bosák. Nahrávka bude
od října dostupná také na streamovacích hudebních databázích jako
je YouTube nebo Bandcamp. Sólové album Milana Bátora vzbudilo bezprostředně po svém vydání kladný ohlas veřejnosti i odborné kytarové obce. Světově uznávaný kytarový virtuóz Štěpán Rak
o počinu oblíbeného učitele pro odborný časopis Hudební rozhle-

dy mimo jiné napsal: „Musím vyzdvihnout interpretovu hráčskou
a uměleckou zkušenost.” Gratulujeme a přejeme mnoho spokojených posluchačů!
Bc. Roman Vaněk

HRADOZÁMECKÁ NOC
Cesta k Bílému zámku lemovaná svíčkami a na stromech velké japonské lampiony upozornily návštěvníky, že letošní Hradozámecká noc bude jiná, než obvykle. Sbírka orientálního umění majitele
zámku Karla Marii Lichnovského a jeho ženy Mechtildy přivedla
zaměstnance zámku k nápadu představit zámek v orientálním stylu. Interiéry osvícené svíčkami působily tajemně, krásná aranžmá
a stylově oblečeni průvodci jen dotvářeli celkovou atmosféru večera.
K vidění byly nejen čínské a japonské umělecké předměty, jako talíře, vázy, vykuřovadla, ale i kimona, ve kterých ráda chodila kněžna Mechtilda. Do Japonska starých časů uvedl návštěvníky stojící
samuraj, jeho katana, zástava, a to vše podbarveno působivou dobovou hudbou. Prohlídku zpestřil rozhovor Karla Marii s Mechtildou, která přesvědčovala manžela, aby zaplatil plyšovou kočku,
kterou si vybrala do orientální sbírky. Perfektní herecké výkony
obou protagonistů byly odměněny potleskem diváků. Poprvé mohli návštěvníci Hradozámecké noci zavítat také do koníren Červeného zámku, rekonstruovaných v roce 2019. Tam je čekalo další překvapení – předvádění tradičního čínského čajového obřadu včetně

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ
Jan Trlica… Pro mě pán s velkým srdcem a nadšením nejen pro svou
práci, ale i pro zajímavý koníček vracet věcem pravou tvář, a to s velkou dávkou citu pro netradiční krásu – veterány. Pán, který k Hradci
neodmyslitelně patří! Měl jsem to štěstí absolvovat s ním jeden z nejkrásnějších zážitků z celých prázdnin. Málokdo ví, že tento hrdý, již
několikanásobný dědeček, vlastní nádherné zrenovované autobusy, kterými jsem měl možnost zúčastnit se „spanilé jízdy“ na výstavě historických autobusů u Brna. Projížďka po areálu slavkovského zámku - to se jen tak někomu nepoštěstí. Stačí se jen zamyslet,
že staré věci mohou ještě plně sloužit a dělat radost – dvojnásobnou – pokud se jedná o tak velkou eleganci. Já už to vím také, a po
vzoru pana Trilici jsem se sám pustil do renovace, zatím jen silničního kola Favorit. Trvalo mi to dlouho, ale motivace byla veliká. Proto dokážu porovnat, že práce s autobusem musí být velmi náročná.
Moc bych chtěl tímto panu Trlicovi poděkovat a popřát mu zdraví,
mnoho šťastných kilometrů, elán a stálé nadšení pro dobrou věc.
Víťa Toman, 12 let
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ochutnávek a hra na tibetské mísy a zvonce. Spokojenost a pochvaly
návštěvníků byly jistě oceněním originálního nápadu a práce všech,
kteří se na přípravě a realizaci letošní Hradozámecké noci podíleli.
Miroslava Vavrečková
Foto: Jiří Hajduk

SPOLEČNOST A KULTURA
SETKÁNÍ NA PŮLLESE
V letošním roce uplynulo 75 let od osvobození naší vlasti a konce druhé světové války. U této příležitosti se v sobotu, 18. srpna 2020, uskutečnilo setkání na pamětním
místě na Půllese. Společně zavzpomínat na
poslední dny války strávené ve zdejších lesích přišli pamětníci, kteří zde jako děti konec války prožili, a také ti, kteří tuto dobu
znají jen z vyprávění svých rodičů a předávají jejich vzpomínky další generaci. Společně s námi se na pamětní místo vypravil i hradecký pan farář Marcin Kieras, se
kterým jsme si všichni zazpívali mariánské
písně a na závěr i naši státní hymnu. Děkuji panu Pavlu Kuzníkovi, který pietní setkání zorganizoval, panu faráři i všem přítomným za připomenutí této smutné části dějin
našeho města.
Rostislava Raidová

PAMĚTNÍ MÍSTO S OBRÁZKEM PANNY
MARIE
Příběh pamětního místa z konce druhé světové války má dávnou historii. Kdysi se zde
lámal kámen pro potřeby knížecího rodu
Lichnovských. Na konci druhé světové války se v opuštěném kamenolomu dočasně
ukryli před postupující válečnou frontou
obyvatelé Hradce a jeho okolí. Ti zde hned
po válce umístili, jako poděkování za přežití a pro vzpomínku, obrázek Panny Marie.
Před pěti lety bylo pamětní místo upraveno
- byl zde instalován nový obrázek, lavičky
a byla zde doplněna tabule, na které si můžete přečíst poutavý příběh tohoto místa.
Památné místo ve zdejších lesích najdete
asi 900 metrů od Včelího hradu, je označeno směrovkou KČT na Doubravách.
Zdroj: Hradecké noviny č. 5/2015

VÁNOČNÍ KONCERT
Letošní ročník tradičního vánočního koncertu klavíristy Miroslava
Beinhauera představuje několik novinek. Poprvé bude jeho hostem
zpěvačka, sopranistka Pavla Radostová. Společně uvedou skladby
Aloise Háby a Dominicka Argenta. Na koncertech zazní ještě další dvě kompozice pro klavír, sonáta Aloise Háby a Mephisto Waltz

č. 2 Ference Liszta. Koncert můžete navštívit v neděli 13. 12. 2020
v 17 hodin, ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí. Vstupenky zakoupíte v předprodeji také v informačním centru (v budově Národního domu, Podolská ulice).

ROZSVÍCENÍ STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK
MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ NA ADVENTNÍ ČAS
PŘIPRAVUJE:
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – první adventní neděle
29. 11. 2020 v 17 h na Podolské ulici. Doprovodný program pro děti.

Tradiční vánoční jarmark – sobota 12. 12. 2020 od 9 h na Podolské ulici. Vánoční jarmark s doprovodným programem, stánkový
prodej, bohaté občerstvení. Příležitost k vzájemnému předvánočnímu setkání.
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MLADÍ HASIČI DOMORADOVICE
Po téměř deseti letech byla v Domoradovicích obnovena činnost mladých hasičů.
Začátek činnosti byl plánován na jaro letošního roku, ale díky situaci, která panovala, musel být přesunut na letní měsíce.
První akce – seznamovací party dětí a rodičů, kteří projevili zájem se „hasičině“ věnovat – se uskutečnila 19. 7. 2020. Do našeho hasičského sboru přibylo celkem 19 dětí
ve věku 3 až 17 let a 2 dospělí. Věříme, že
tento počet nebude konečný, neboť se akce
nezúčastnili všichni zájemci, a předpokládáme, že se naše řady ještě rozrostou. Setkání začalo v Hasičaréně, ze které jsme se
po naložení potřebné techniky a výstroje
přesunuli na hřiště Maracana. Děti si vyzkoušely práci se skutečným hasičským vybavením, např. napojení na hydrant, napuštění a umístění plovoucího čerpadla do

kádě, rozmotání a spojení hadic či zacházení s proudnicí. Po velkém výkonu jsme
se posilnili opečenými špekáčky. Na závěr
jsme se džberovkou udolali opravdový oheň
a posléze jsme všechnu techniku uložili zpět
v Hasičaréně. Všem dětem to šlo skvěle a už
teď se těšíme na další setkání.

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Ukončení letních prázdnin jsme se rozhodli
mladým hasičům zpestřit další akcí. Všude
okolo se koná spousta příměstských táborů, a protože jsme z „Domo“ tak jsme zorganizovali „přiDOMO“ tábor. Představa
byla taková, že celou akci uskutečníme na
Maracaně, ale vzhledem k nevlídné předpovědi počasí jsme nocování přesunuli do
kulturního domu.
Tábor začal 28. srpna setkáním na hřišti,
kde jsme společně s dětmi nacvičovali běh
na 100 metrů překážek. Vzhledem k různému věku dětí, a také k jejich prvotním
zkušenostem, jsme tuto disciplínu upravili
a vytvořili čtyři družstva po čtyřech dětech.
Každé družstvo si zvolilo název (Sirény, Následníci, Berušky a Dobytci). Družstva postupně prošla celou dráhu a děti zdokonalovaly svou zručnost. V přestávkách se děti
vydováděly na nových průlezkách a houpačkách. Poté bylo potřeba energii doplnit, tak jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky. S blížícím se večerem čekalo na děti
překvapení v podobě stezky odvahy. Trasa
vedla z hřiště kolem lesa směrem ke Kuřínu, kolem bramborárny a cíl byl v kulturním
domě. Celá stezka byla lemována svítícími
tyčinkami, které dětem ukazovaly správný směr. Během cesty prošly tři stanoviště,
na kterých musely předvést své vědomosti

STEZKA ODVAHY A UKONČENÍ PRÁZDNIN V KAJLOVCI
V pátek 28. 8. 2020 se v hasičském areálu v Kajlovci uskutečnila
stezka odvahy pro všechny děti i jejich rodiče. Místní hasiči připravili trasu označenou svíčkami, a po setmění vycházeli první odvážlivci na trať. Menší děti za doprovodu rodičů, starší děti již samy.
Na konci stezky byla připravena listina, kterou musel každý účastník podepsat a tím dokázat, že prošel celou trať. Každý, kdo stezku
úspěšně absolvoval, dostal za své hrdinství pamětní medaili a něco
sladkého na zub.
Druhý den, v sobotu 29. 8. 2020, následovala v místním hasičském
areálu další akce určená hlavně dětem, a tou bylo již tradiční ukončení prázdnin. Začátek byl naplánovaný na 14 hodin a pro děti byly
připraveny nejrůznější disciplíny, např. skákací hrad, stříkání džberovou stříkačkou, házení míčků na cíl a ukázka zásahu mladých hasičů s uhašením papírového domku. Po celou dobu trvání akce nás
doprovázela agentura Tomino se svým programem. Během dne probíhalo také točení kola štěstí o drobné ceny. Akce se vydařila a již se
těšíme na příští ročník.
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec
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a dovednosti. Na první zastávce poznávaly
hasičské vybavení, na další musely pomocí balónků uhasit fiktivní oheň, a třetí stanoviště bylo pro nás všechny překvapením,
neboť se o něj postarali starší hasiči. Dětem
se představily různé postavičky a musely
hádat, kdo se v přestrojení skrývá, případně o jakou profesi se jedná. Došlo i na lehké vystrašení čarodějnicí a bláznivým hasičem. Děti byly za svou odvahu odměněny
„šampaňským“ a něčím sladkým na zub.
Před usnutím děti ještě zhlédly pohádku na
dobrou noc. Ráno jsme společně posnídali
a kvůli dešti jsme museli zůstat v kulturním
domě. A tak jsme pilovali techniku spojování a rozvinování hadic, běh přes kladinu
a další disciplíny. Před obědem jsme se vydali ke svým domovům.
Akce se vydařila a dětem i rodičům se líbila.
Náš sbor se rozrostl o další čtyři mladé hasiče, a prozatím jejich počet čítá úctyhodných
23 členů. Poděkování patří všem dětem za
jejich elán a chuť učit se nové věci, a taky tatínkům, maminkám a dorostencům za práci při přípravách i samotné akci. Díky moc
a těšíme se na další společné chvíle.
Martin Kowal

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ŠKOLA VOLÁ!
Tuto jednoduchou větu vidíme v reklamních
letácích již od začátku srpna. Ani letos tomu
nebylo jinak. Přesto je tento nový školní rok
v něčem odlišný. Většina dětí se do školy těšila. Na své kamarády, na učitele, na přestávky. Domácí izolace byla přece jen pro
všechny příliš dlouhá. Během distanční výuky jsme se viděli jen přes obrazovky monitorů či mobilních telefonů, to přece nemůže nahradit vzájemnou komunikaci „face
to face“, řečeno řečí teenagerů. I my učitelé
jsme se na děti moc těšili, snažili jsme se připravit a vyzdobit třídy tak, abychom se zde
všichni dobře cítili. Doufejme, že se již nedočkáme žádného neplánovaného překvapení.
V červnu jsme se rozloučili s paní učitelkou
Mgr. Janou Divilovou, Mgr. Helenou Czerníkovou a panem učitelem Mgr. Tomášem
Holatou. Naopak naše řady doplnil pan učitel Mgr. Michal Zajíček a nové vedení školy
– pan ředitel Mgr. Jiří Kupčík, pan zástupce Mgr. Peter Soos a paní sekretářka Nikola Seidlerová.
Přejeme všem úspěšný start v novém školním roce.
Kolektiv učitelů ZŠ Hradec nad Moravicí

TÁBORNÍCI POMOHLI
HANDICAPOVANÉMU ADÁMKOVI
Že i o prázdninách se mohou dít obdivuhodné věci, předvedli malí táborníci sportovního kempu Fit Sports Clubu, který se ke konci
srpna konal v Hradci nad Moravicí a v Opavě. I přes bohatý desetidenní program si udělali čas a přihlásili se do projektu Pomáháme
dětem s tělesným postižením Kolo pro Adama. V průběhu července totiž parta cyklo
nadšenců vyzvala českou veřejnost k pomoci handicapovanému Adámkovi Kuthanovi
při nákupu jeho vysněného handbiku, což je
speciálně upravené kolo na ruční pohon, které umožní aktivní pohyb osobám s postižením pohybového aparátu, převážně dolních

končetin. Malí sportovci FIT Sports Clubu
kempu Pod olympijskými kruhy neváhali
a ve spolupráci s Městskou policií Opava vše
naplánovali a do akce se přihlásili. V době od
poloviny července do poloviny srpna zájemci z celé České republiky mohli, ujetím kilometrů na kole či koloběžce, přispět na konto pro nákup tohoto speciálního kola pro
vozíčkáře. Za každý ujetý kilometr sponzoři přispěli na konto pěti korunami. Akce začala nejprve důležitým proškolením preventisty Marka Dýčky z Městské policie Opava,
jak se chovat na kole a koloběžce v silničním
provozu i mimo něj. Následně byla všechna
zařízení dětí policistou zkontrolována, došlo
k rozdělení do dvou skupin na cyklisty a koloběžkáře a posléze mohli všichni účastníci
vyrazit na start, který byl v blízkosti hotelu
Belaria v Hradci nad Moravicí. Ačkoli v horkém letním dni to byla namáhavá jízda, celkově nasbírali mladí sportovci 87 km a pomohli tak dobré věci. Dohromady se sbírkou
v celé republice vybralo 777 777 Kč a povedlo se zajistit nákup handbiku nejen Adámkovi, ale i dalším potřebným dětem. V týmu
cyklistů bojovali o potřebné kilometry Daniel Drozd, Nikol Curylová, Adam Csöbök,
Barbora Csöböková, Jaromír Havlíček, Vojtěch Petzuch a Lukáš Valušek, všichni ZŠ
Hradec nad Moravicí.
Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy

DO LAVIC, ZVONÍ!
Školní zvoneček se poprvé rozezněl pro
22 prvňáčků v úterý 1. září 2020. S úsměvem na tváři a zřejmým odhodláním zasedlo do školních lavic 16 dívek a 6 hochů. Slavnostní charakter dne podtrhli v úvodu svým
proslovem pan ředitel Mgr. Jiří Kupčík a pan
místostarosta Mgr. Petr Havrlant. Poté dostala slovo třídní učitelka Mgr. Radka Očadlíková, kterou děti ihned ujistily, že se do
školy moc těšily, hlavně prý na tělocvik.
Úvodní školní hodinu zakončila třída návštěvou školní družiny, kde si děti pod vedením paní vychovatelky Petry Tomanové zahrály hry a probraly své první školní zážitky.
Mgr. Radka Očadlíková

www.muhradec.cz |
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
Školní družina a školní klub v letošním školním roce plánuje aktivity na téma cestování.
I když možnosti fyzicky cestovat jsou bohužel v rámci kolektivu a momentální situace
horší, nám se nabízí řešení - budeme cestovat časem, v prostoru i prostřednictvím různých kreativních technik. Děti mohou opět
využít bohatý výběr zájmových kroužků,
např. lukostřelbu, výtvarně-grafický, rybářský, tvořivý nebo deskové hry. Těšíme se na
každý den, který díky malým věcem může
být velkým dobrodružstvím.
Za kolektiv vychovatelek Petra Tomanová,
vedoucí ŠD a ŠK

hru Zítra to roztočíme, drahoušku. Známá filmová komedie, líčící nelítostné spory dvou rozhádaných manželských párů, se
poprvé objevuje také na profesionální divadelní scéně. Sousedské vztahy v kombinaci
s běžnými lidskými nešvary („malá česká“
závist, škodolibost, pomlouvačnost, přetvářka atd.) jsou vděčným námětem řady
komedií. Schulhoffův scénář je navíc založen na přesně vystavěných charakterech
hlavních hrdinů. Děti toto představení velice bavilo. Mnohé scénky je rozesmály a nad
některými kroutily hlavičkami. Divily se, co
vše je schopen člověk vymyslet a jak málo
stačí k tomu, aby došlo k nedorozumění. Atmosféru divadelního představení nepokazil
ani fakt, že jsme po celou dobu museli mít
nasazenou roušku.
Vendula Trulejová

V ZÁŘÍ ZA KULTUROU
Ve středu 16. září 2020 navštívily děti školního klubu, v doprovodu paní Petry Tomanové a paní asistentky Venduly Trulejové,
divadelní představení. Zhlédli jsme čino-
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020
Nová přátelství, nezapomenutelná dobrodružství, velká vlna adrenalinu, odvahy a odhodlání. Takto by se dal ve zkratce zhodnotit náš letní příměstský tábor 2020, který se
uskutečnil od 17. 8. do 21. 8. 2020 ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Branka u Opavy. Náš společný pětidenní
program měl opravdu pestrou skladbu - zahrnoval tvořivé workshopy, spoustu sportovních aktivit, výlet do Jeseníků s návštěvou
Fauna parku a prohlídkou jeskyní, cyklistické vyjížďky, návštěvu sportovního areálu
v Tošovicích a další aktivity. Spokojené tváře
dětí a kladné ohlasy rodičů pak byly tou nejkrásnější odměnou. A tak nezbývá, než poděkovat dětem za účast, a hlavně vedoucím
a instruktorům za obětavou a skvěle odvedenou práci. Ráda bych poděkovala zejména panu řediteli Janu Špičkovi za obrovskou
pomoc při plánování a organizaci celého tábora, celému realizačnímu týmu – Kláře Motyčkové, Mikuláši Špičkovi, Elišce Motyčkové – a všem prima dětem, které se hrdě
a s nadšením pouštěly do veškerých aktivit.
Petra Tomanová, DiS.,
vedoucí tábora

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

NETRADIČNÍ SVAČINOVÁ PŘESTÁVKA

Místo zvonění zvonku nás první školní den
přivítal kapkami deště, proto jsme byli nuceni přesunout zahájení školního roku, které se tradičně odehrávalo v zahradním amfiteátru, do budovy školy. Naše žáčky přivítal
nový pan ředitel Mgr. Jan Volf a také pan
starosta Mgr. Patrik Orlík, který prvňáčkům předal krásné dárečky. Starší žáci si
připravili krátké recitační a hudební vystoupení. V naší „sovičkové třídě“ jsme přivítali deset nových prvňáčků, šest dívek a čtyři
chlapce. Čáp Igor (maskot školy) již dlouho
hledal pomocnici, a proto děti hned první
den navštívila moudrá sova, která se stala
třídním maskotem. Bude dětem pomáhat
při výuce a doprovázet je na všechny akce
a výlety. V pátek proběhlo ve třídě losování,
ve kterém šťastná ruka pana ředitele vylosovala jméno pro naši pomocnici. Bude to Rozárka! Prvňáčci, přejeme mnoho úspěchů,
nadšení a krásných zážitků ve vaší škole!

Naše škola se nachází v krásném prostředí a rozlehlá zahrada skýtá spoustu zákoutí přímo vybízejících k hrám a učení v přírodě. Rozhodli jsme se proto využít krásného
počasí a zakončit druhý školní týden netradiční svačinou v našem amfiteátru. Děti si
s chutí opekly špekáček a za kytarového doprovodu pana ředitele si zazpívaly u táboráku. Paní vychovatelka s dětmi předvedla
vystoupení z nácviku country tanců, kterými si zpestřují hodiny hudební výchovy.
Bylo to velmi krásné dopoledne a určitě nebylo poslední.

VÝLET NA ZÁMEK ANEB PO STOPÁCH
KNÍŽAT LICHNOVSKÝCH
V rámci výuky o okolí školy a našeho bydliště jsme se vypravili na dopolední vycházku.
Naším cílem byl zámek v Hradci nad Moravicí. První zastávka byla v altánku u lávky přes řeku Moravici, kde jsme posvačili. Naše cesta pokračovala přes Mariánské
louky až k zámku. Při prohlídce Hodinové
věže jsme se díky ochotnému panu průvodci dozvěděli spoustu zajímavostí o historii zámku a zejména o knížatech Lichnovských. Dále jsme si prošli Městečko, kostel
sv. Petra a Pavla a nahlédli jsme do krásně
upravené zahrady hradecké ZUŠ. Do ško-

ly jsme se vrátili těsně před polednem. Jakmile se za námi zavřely školní dveře, začalo
pršet. Výlet byl bezvadný a nové poznatky
o místech, kde žijeme, určitě využijeme nejen při výuce vlastivědy.

ČÁP IGOR SLAVÍ 20 LET
Již dlouhých 20 let je maskotem naší školy čáp Igor. Jistě jej znáte z loga školy. Tento
méně známý druh čápa se vyskytl v lokalitě
Domoradovice poprvé v roce 1944. V roce
2002 také vznikl projekt Igor cestovatel.
Čáp Igor v kreslené podobě odjížděl s dětmi, které jely s rodiči na dovolenou. Cílem
bylo seznámit děti s různými místy nejen
naší republiky. Díky tomu čáp procestoval
kus světa. Věříme, že brzy zase čáp „vyletí“
s některým žáčkem na další cestu a po návratu nám předá cenné informace o zajímavých místech z různých koutů světa.
Kolektiv ZŠ a MŠ Žimrovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
U NÁS NA ZAHRADĚ TO ŽIJE
Uplynulý školní rok bohužel postihlo omezení i naši školku. My jsme ale nelenili a pustili se do plnění úkolů, na které během klasického školního roku nezbývá tolik času.
Na školní zahradě Mateřské školy Hradec
nad Moravicí tak během omezení provozu
školky vznikly nové barevné chodníčky, bahenní kuchyňky, hudební stěna nebo herní
prvky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky.
Novinkou pro letošní školní rok je umístění

třídy Kuřátek na školní zahradě. Kuřátkům
byla vyhrazena přední část zahrady, poskytující mnohem více soukromí a klidu, který
pro svou adaptaci děti potřebují. Vzniklo
nové pískoviště, umístěna zde byla i bahenní
kuchyňka a v průběhu měsíce září bude doplněn zahradní domeček, aby měly děti na
zahradě dostatek herních prvků.
Přestože jsme nemohli zasadit zeleninu společně s dětmi a rodiči, podařilo se zaměstnancům školky zeleninu zajistit a vypěstowww.muhradec.cz |
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vat. Děti tak měly možnost sledovat, jak se
zelenině daří, záhonky pravidelně zalévaly
a plely. Vynaložené úsilí se vyplatilo v podobě velmi bohaté úrody rajčat, na kterých si
děti v těchto dnech pochutnávají.
Za tým MŠ Hradec nad Moravicí
Bc. Anna Michálková

kem k tomu. Všichni jsme se pak těšili na
další společný den. Pro děti, které od března školku nenavštěvovaly, byla velkým překvapením barevná proměna školní zahrady.
Jedná se o pohybové aktivity na zdokonalení hrubé motoriky. V prostorách školní zahrady mohou děti využívat také další různorodé aktivity, např. „kamínková písmenka“
pro rozvíjení předčtenářských dovedností,
„bahenní kuchyňku“, byl založen kompostér apod. Na děti se těšily nejen paní učitelky, ale také jejich želví kamarád Eda. Velkou
radostí bylo rozšíření „kostkoviště“ o hrací stěnu.Touto cestou bychom rádi poděkovali za sponzorské dary, které jste nám poskytli: pan Dudek daroval mateřské škole
dřevěnou kuchyňku, kterou děti využívají v prostorách školní zahrady; finance získané z akcí SRPŠ, pořádaných maminkami našich dětí, byly použity na zakoupení
hrací stěny; za finanční částku věnovanou
Klubem žen Jakubčovice byla zakoupena
magnetická tabulka; díky SDH Jakubčovice mohlo ve venkovním prostoru „Haverni“
proběhnout společné rozloučení s našimi
předškoláčky a jejich rodiči. Všem sponzorům chceme vyjádřit velké poděkování.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
HURÁ DO ŠKOLKY
Dne 1. 9. 2020 jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. I přes uplakané počasí se u nás
žádné slzičky neobjevily a děti prožily pohodové odpoledne plné her a zábavy. Ze školky odcházely s úsměvem a malým dáreč-
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V minulém školním roce se děti z MŠ Bohučovice zúčastnily několika výtvarných
soutěží. V okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí se nám podařilo dosáhnout krásného umístění, a to s obrázkem
Ellie Lapinové, která nakreslila hasičskou
stanici. Ellie se umístila na krásném 2. místě ve věkové kategorii dětí do 5 let, a nyní její

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

obrázek postupuje do krajského kola, které
bude vyhodnoceno do konce října. Obrázek
byl namalován křídami a zafixován lakem ve
spreji. Jak krásně se povedl můžete zhodnotit sami. Držíme Ellie palce a přejeme, ať ji
kreslení stále baví a dělá radost.
Kolektiv MŠ Bohučovice

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V KAJLOVCI
Hurá do školky! Konečně jsme se dočkali a začal nový školní rok, na který jsme se
už všichni velmi těšili. Děti přišly první den
plné úsměvů a radosti z nových kamarádů a také nové paní učitelky Bc. Michaely
Hyklové. Letos je nás opět plný počet, a to
27 dětí ve věku od 2 do 6 let, z toho 14 holek
a 13 kluků. Školní rok jsme zahájili slavnostně na zahradě, kde byly pro děti připraveny
soutěže, za které dostaly sladkou odměnu.
V novém školním roce se opět budeme věnovat našim včelkám, tentokrát se zaměříme na život včelek v úle. Plánujeme pozorovat celý vývoj včelky a jejího života během
roku a budeme rádi za všechny nápady a příspěvky od našich milých rodičů. Těšíme se
na vstřícnou spolupráci a dobré nápady.
Kolektiv MŠ Kajlovec

ŠKOLSTVÍ
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZNOVU V PROVOZU
Ani školní jídelna se v uplynulém období
nevyhnula několika komplikacím. Opatření kvůli nemoci Covid 19 – náhlé zavření škol, přísná hygienická opatření, která
nám velmi omezila provoz až po několikatýdenní zavření kuchyně – nás nepotěšila.
Kuchařky pomáhaly šít roušky, prováděly zvýšenou dezinfekci celého provozu kuchyně a netrpělivě čekaly na znovuotevření škol. Vařily jsme určitou dobu pouze pro
dvě děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci integrovaného záchranného systému. Zajistit
stravu v takovém případě není vůbec snadné. Vařilo se ze skladových zásob a dokupovaly se pouze nejnutnější potraviny. I přesto jsem se snažila, aby byl jídelníček pestrý.

Díky zřizovateli máme zrekonstruovanou
příjezdovou cestu a prostranství za mateřskou školou. Nyní již můžeme využívat
venkovní prostory neomezeně, což nás těší.
Výkopové práce, které probíhaly o prázdninách, přinesly i neočekávané problémy.
Kvůli probíhající stavbě jsme nemohli zajistit stravování cizích strávníků v měsíci srpnu. Stravování dětí v mateřské škole jsme
zajišťovali všemi možnými prostředky, protože dodavatelé nemohli zásobovat školní jídelnu obvyklým způsobem, a i odvoz
stravy do MŠ v Brance u Opavy jsme museli řešit v náhradním režimu. Velký dík za
obětavost si zaslouží kuchařky, pan Jiří Beinhauer i všichni pracovníci firem, které se
na rekonstrukci podílely.

Prosíme rodiče žáků ZŠ Hradec nad Moravicí o přihlašování obědů prostřednictvím
stravovacího systému. Školní stravování
není povinné jako školní docházka. Není
v našich silách mít přehled, co se děje ve výdejně stravy jiné příspěvkové organizace.
V tom nám pomáhá stravovací systém, díky
kterému jsme schopni evidovat strávníky
a jejich odebírání obědů prostřednictvím
čipového systému. Rodiče si mohou rovněž
kontrolovat stav konta a mají tak přehled
o čerpání finančních prostředků a stravování svých dětí. V případě dotazů k přihlášení do stravovacího systému nás můžete
kontaktovat a vše se budeme snažit vyřešit
ke spokojenosti. Přeji všem krásný podzim.
Procházková Jana, DiS.,
vedoucí školní jídelny

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
NA PLNÝ PLYN DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU
Je tu nový školní rok. Církevní školu po
prázdninách navštěvuje 176 dětí v 10 třídách, z toho 17 prvňáčků. Letošní školní
rok je již 28. rokem činnosti církevní školy
v Hradci. Ani půlroční koronavirová pauza
nám neubrala chuť a elán do nové práce. Každý začátek je plný očekávání. Těšíme se na
nové děti, nové výzvy a zážitky. Vyrážíme
na plný plyn (P. Stefan Bednár na své mašině s ředitelem už to rozjíždějí).
Ing. Tomáš Honěk

SPORTOVNÍ TÁBOR
V duchu pěti zásad taekwonda – zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch – se nesl sportovní tábor.
Tentokráte s větším zaměřením na gymnastiku a mrštnost. Nechybělo ale ani tradiční
taekwondo. Dva tréninky denně daly našim
mladým sportovcům dosti zabrat. Velmi oblíbené bylo cvičení v přírodě s využitím lesa
a zámeckého parku jako přirozené tělocvičny. Hitem se stala již tradiční projížďka na
raftech a koních. Ve velkých vedrech jsme
se svlažili vodou a vodními hrami. V pole-

dne nás čekal velmi chutný oběd složený ze
zdravé stravy s velkým dostatkem zeleniny.
Ing. Tomáš Honěk

FOTOGRAFICKÝ TÁBOR
V červenci proběhl v naší škole již 4. ročník oblíbeného příměstského fotografického tábora, kterého se celkem zúčastnilo
25 dětí pod vedením čtyř lektorů. Děti se
naučily nebo zdokonalily v různých fotografických technikách, jako je portrét, makro
nebo třeba panoramatická fotografie. Pro
pokročilé účastníky, kteří už byli na táboře
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vícekrát, jsme připravili náročnější disciplíny-3D fotografie, práce s RAW souborem
nebo focení tekoucí vody. Ale jako v minulých letech bylo naší nejoblíbenější rekvizitou školní foto studio, ve kterém jsme zažili spoustu legrace, ale i kreativních nápadů.
Především děvčata se na foto studio připravila jako na modelingové focení. Vzhledem
k situaci s COVID19 jsme veřejnou prezentaci fotek pro rodiče byli nuceni přesunout
na individuální prohlídku všech prací v klidu domova. Přesto se tábor velmi vydařil
a pro děti připravujeme v září předání jejich
fotek ve velkoformátových rozměrech. V říjnu jako obvykle proběhne „noční focení“
v Opavě. Už se těšíme na jubilejní 5. ročník,
který plánujeme na prázdniny 2021. Závěrem chci poděkovat škole za nadstandardní zázemí, a hlavně všem ochotným lektorům, kteří na úkor své vlastní dovolené se
mnou akci vedou.
Jiří Řeháček

VÝTVARNÝ TÁBOR
V týdnu od 13. do 17. července proběhl výtvarný tábor, tentokrát na téma čas. Děti
pracovaly s různými materiály a vyzkoušely
si spoustu výtvarných technik. Čas vnímaly v mnoha jeho podobách. Čas na hru, čas
na odpočinek. Děti si podle vlastního návrhu vyrobily a namalovaly polštář, zkoušely si práci s akvarelovými barvami, vyráběly betonové květináče, které měly být
znázorněním trvalosti, a mandaly z písku,
které zase zobrazovaly pomíjivost času. Při
vyjádření času jako minulosti, přítomnosti
a budoucnosti se na chvíli staly pravěkými
lovci a snažily se získat pro svou skupinu co

nejvíce barev z přírody, kterými potom namalovaly příběh ze života pravěkých lovců.
Každé z dětí si také vyrobilo velkou sochu
koně. Pro starší děti byly navíc připraveny náročnější výtvarné techniky. Jakmile si
děti vyzkoušely malování kávou, zaujalo je
to natolik, že s ní malovaly každou volnou
chvíli a vytvořily spoustu nádherných obrázků. Poslední den tábora proběhla vernisáž pro veřejnost, kde děti prezentovaly svá
díla všem blízkým. Všichni jsme si tábor náramně užili a odcházeli spokojeni a nadšeni
domů. Už se těšíme na příští rok, kdy bude
téma tábora voda – země – vzduch.
Andrea Sakreidová

stupně. Nově se pedagogický sbor rozrostl o jednu vychovatelku. Cílem vychovatelů
je podpořit kreativitu dětí. Tu mohou ukázat například v keramickém kroužku. Žáci
sportovně zaměření mohou svůj talent prokázat třeba v taekwondu nebo v tanečcích.
V nabídce nechybí ani sborový zpěv, který
je u dětí rovněž oblíbený. Školní družina nezapomíná ani na nejmenší, pro ty je připraven kroužek zaměřený na přírodu a zahrádku. A to je jen stručný výčet toho, co církevní
škola může dětem v odpoledních hodinách
v rámci školní družiny nabídnout.
Bc. Martina Němcová

ŘEMESLNÝ TÁBOR

V pátek 4. září se třída šesťáků vydala do
přírody v okolí Hradce. Den byl naplněn
hrami poznávacími i sportovními a také
poznáváním zajímavých turistických cílů
v okolí. Počasí přálo, nálada byla soutěživá, a tak se všech 22 šesťáků vrátilo do školy s krásně růžovými tvářemi a pořádnou
chutí na oběd. Věříme, že byl položen základ pro budování zdravého a dobrého třídního kolektivu.
Mgr. Lucie Víchová

ADAPTAČNÍ VÝLET 6. TŘÍDY
V posledním prázdninovém týdnu proběhl
na naší škole řemeslný tábor. Každý den se
děti seznamovaly s jiným řemeslem a také
s lidmi, kteří se těmto činnostem věnují.
A tak si všichni mohli vyrobit ruční papír,
vykovat srdce, uplést košík a ušít polštářek či vyrobit letadlo. A protože při práci je
třeba myslet i na relaxaci, využily naše děti
školní zahradu se sprchovací hadicí nebo se
v pátek projely na raftech. Tábor se opravdu vydařil.
Ing. Marie Černá

PESTRÁ NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT V DRUŽINĚ
Čtyři oddělení. Do tolika budou v letošním
školním roce rozděleni žáci, kteří se rozhodli navštěvovat školní družinu. Stejně jako
v uplynulých letech i letos je pro ně nachystáno nepřeberné množství zájmových aktivit. A to jak pro žáky prvního, tak druhého

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola v Hradci nad
Moravicí v rámci své doplňkové činnosti
nově nabízí:

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KURZ
(lektorka Gabriela Kaclerová)
Je určen pro všechny děti a dospělé bez
omezení věku a zkušeností, kteří jsou divadelně zaměřeni a chtějí se prezentovat
na veřejnosti.
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Děti se budou učit správně dýchat, uvolňovat, vnímat a ovládat prostor hlasem i pohybem, naučí se mluvit „na dechu“ (jako
při zpívání), chodit, sedět, ležet a zaujímat
jiné pozice s použitím jen potřebných svalů, uvolňovat mimické svaly a zaujmout diváky či posluchače. Dále budou mít prostor
na prezentaci vlastní tvorby. Na konci kurzu
plánujeme vystoupení složené z drobných
hereckých etud, prezentaci vlastní činnosti
a besedu s diváky.
Kurz pro dospělé bude mít kromě zmíněné
náplně a cvičení precizní výslovnosti také
praktický nácvik veřejného vystupování.
Od přípravy osnovy projevu, přes způsob,
jak se okamžitě zviditelnit a zaujmout, po
umění, jak začít a skončit své vystoupení.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

Co říkat v určité situaci, jak diskutovat, jak
disponovat s časem apod.

KOLEKTIVNÍ PĚVECKÝ KURZ PRO
DOSPĚLÉ „ZPĚVEM DO 100 LET“
Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu, správného dýchání a užijete
si spoustu legrace. Zahájení kurzu 7. října 2020, lekce budou probíhat každou středu od 17 hodin v ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Více informací na tel. 776 561 038.
Bližší informace ke kurzům najdete na webu
školy zus-hradec.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Slezská Kalvárie, křížová cesta v nejisté době…
V neděli 13. září se konala tradiční pouť na Slezskou Kalvárii. V letošním roce jsme pouť prožívali s velkou vděčností, jelikož vloni na
podzim se ji kvůli velkému dešti nepodařilo společně uskutečnit,
a na jaře, na Velký pátek, jsme zase nemohli kvůli omezením spojenými s pandemií uspořádat pobožnost křížové cesty. Letošní výstup na Kalvárii a modlitba křížové cesty měly zvláštní charakter.
Rozjímání u jednotlivých zastavení se týkala našich postojů vůči
koronaviru a hledali jsme v nich spojení s utrpením Ježíše. Členové našich rodin nás navíc obohatili svědectvím o tom, jak prožívali dobu karantény a jak to na naše rodiny zapůsobilo v oblasti víry.
Musím říci, že to byla slova velmi zajímavá a povzbuzující. Tímto
také děkuji všem, kteří se podělili o své zkušenosti. Mnohá z těchto svědectví nám jistě pomohou i v budoucnosti, jelikož stále nevíme, jak se situace ve světě – a to nejen ve spojení s epidemií – bude
dále vyvíjet. Pro příklad uvádím jedno ze svědectví, které zaznělo
během křížové cesty.
„Pán Ježíš byl odsouzen… Také my jsme byli odsouzeni, a to k životu
v karanténě. Díky ní jsme si mohli spoustu věcí uvědomit, např. které věci nám skutečně chybí nebo bez kterých dokážeme chvíli žít.
Jedna z věcí, která nám nejvíce chyběla, byl kontakt s našimi blízkými a účast na mši svaté. To, co nám pomohlo karanténu zvládnout,
bylo udělat si určitý režim, podle kterého se pak řídily naše dny. Karanténa pro nás neznamenala jen samé špatné věci, spíše naopak.
Jednou z těch pozitivních byla možnost prožít Velikonoce novým
a zajímavým způsobem. Využívali jsme příručku Velikonoce v rodině, a spoustu okamžiků z velikonočních obřadů jsme díky tomu
mohli prožívat jinak. Snažili jsme se je slavit, ne je jen sledovat. Za
mnohé zážitky vybíráme jeden: byly to obřady na Velký pátek, kdy
si nahlas každý sám za sebe přiznal své chyby a poprosil o odpuštění. Nezapomeneme na slzy a vzájemné objetí, které vzápětí přišlo. Pán Ježíš věděl, co ho čeká a bylo to určitě těžší, než karanténa. My nevíme, co přijde… zda se situace někdy zlepší nebo ne, ale
odevzdáváme se do Jeho rukou a víme určitě, že se o nás postará.“

Krásných, a hlavně povzbudivých slov bylo opravdu hodně. Milým
hostem na naší pouti byl otec Andrzej Sacher, profesor církevního
a římského práva a latiny na Univerzitě kardinála Wyszyňského ve
Varšavě. Byl velmi dojatý počtem poutníků, kterých se sešlo více
než 250, a také výbornou atmosférou modlitby. V závěrečném slově
za tento duchovní zážitek vřele děkoval a připomněl postoj svatého
Pavla, který po setkání s Kristem oslepl, aby lépe viděl věci, které
jsou uvnitř srdce a jsou mnohem důležitější, než vše ostatní, čím lidé
žijí. Toto přirovnání nám pomohlo uvědomit si, že i omezení mohou
být pro nás někdy příležitostí, jak lépe a smysluplněji žít. Nakonec
nám otec Andrzej požehnal relikviářem s ostatky svatého kříže.

Chtěl bych také poděkovat všem poutníkům, naší hradecké dechovce, těm, kteří nesli ozvučení a každému, kdo nejen společně, ale občas i o samotě prochází zastavení podél křížové cesty. Máme v ní
velký poklad po našich předcích, který nám dává naději, že všechny těžkosti můžeme překonat s Ježíšem, který pro nás trpěl na kříži.
Přeji vám všem všechno dobré a hodně zdraví.
P. Marcin Kieras, hradecký farář
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130 LET NÁRODNÍ ŠKOLY V HRADCI
Budova nové školy v sousedství hradeckého
kostela byla slavnostně otevřena dne 1. října 1890. Nahradila tenkrát starou školu,
která byla v domě č. 11 na dnešním Městečku.
Listina s první písemnou zmínkou o existenci školy v Hradci je z roku 1652. Jako rektor školy je v ní uveden Jan Hofman. Je ale
pravděpodobné, že škola zde existovala již
nejméně v roce 1584, kdy císař Rudolf II.
prodával panství Hradec Kašparu Pruskovskému. Vincenc Prasek navíc ve své Topografii země Opavské uvádí, že škola v Hradci byla od nepaměti.
Stará škola na Městečku rostoucímu počtu
žáků nevyhovovala. V roce 1887 měla 324
žáků z Hradce (44), Podolí (227) a Kajlovce
(53). Budova byla malá a značně zchátralá.
A tak se sousední obce Hradec a Podolí rozhodly vystavět školu novou, čtyřtřídní. Pozemek byl zvolen na hranici katastrů obou
obcí, severně od kostela. Souhlas se stavbou získala obec Hradec pravděpodobně
v roce 1888, neboť v listopadu 1888 poukazuje Zemský výbor Slezský v Opavě obci
půjčku na stavbu školy ve výši 10 000 zlatých. V souvislosti se stavbou školy přispívá na jaře 1890 svým darem na školské
účely ve výši 300 zl. i samotný císař František Josef I. Po otevření školy, v prosinci
1890, poukazuje Zemský výbor Slezský ještě subvenci na vnitřní zařízení školy 800 zl.
Ostatní náklady nesly obce Hradec a Podolí. Dle dobového tisku to bylo okolo 20 000
zl. Základní kámen nové školy byl položen
9. března 1889. Kámen z červeného pískovce se zachoval na severozápadním nároží
budovy a jsou na něm rozeznatelné zbytky nápisu „Erbaut anno 1889“ (postaveno

v roce 1889).
Nečekaná událost nastala při svěcení školy v neděli 9. listopadu 1890. V době ceremonie přijel na Hradec arcivévoda Evžen
Rakousko-Těšínský doprovázen Slezským
zemským hejtmanem hrabětem Jindřichem
Larisch-Mönnichem. Jmenovaní byli na návštěvě v Opavě a vyjeli si kočárem na Hradec. Jak vše probíhalo, se dozvíte z přiloženého článku Opavského týdeníku. Jen pro
doplnění - Evžen Rakousko-Těšínský z rodu
Habsburků byl pravnukem císaře římského
a také krále českého Leopolda II, velmistrem Řádu německých rytířů a později polním maršálem v době Velké války.
Z Hradce a okolí. 10. listopadu. (Svěcení školy. – Vzácná návštěva.) Devátý listopad přivábil četné zdejší i okolní obyvatelstvo ke posvěcení nově vystavěné školy
na Hradci. Počasí bylo sice dopoledne nepříznivé, avšak odpoledne vysvítilo jasné
slunko, jakoby snad lepší budoucnosť zvěstovalo, které každý upřímný vlastenec si
zde přeje a očekává. Asi o půl třetí hodině
po odbytých odpoledních službách božích
oznamovala hlučná střelba z hmoždířův,
že slavnosť počíná. Před školou shromáždily se školní děti, zástupcové 3 přiškolených obcí, četná honorace a obyvatelstvo
vůbec. Důstojný pan farář stoje na vyvýšeném místě začal slavnostní kázaní. Nadšenou, dojímavou řečí upoutal pozornost
všech posluchačů a setkal se s všeobecným
souhlasem. Hlavní myšlenky řeči vztahovaly se k účelu školy, k povinnostem rodičův,

Evžen Rakousko-Těšínský, rok 1888.
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učitelův a žákův a k jejich vzájemnému spolupůsobení za příčinou dosažení vytknutého cíle. Poukázáno také na vznešenosť
i obtížnosť stavu učitelského a na nejdokonalejší vzor božského učitele Krista Pána.
Důkladnou řečí touto osvědčil se důstojný pan farář Hradecký jako vzácný příznivec školy vůbec a učitelstva zvlášť, začeš
toto jemu zajisté povděčno bude, Naposled
vyslovil všem zástupcům jak obcí tak panství Hradeckého, jakož i četným dobrodincům, kteří při stavbě radou nebo skutkem
aneb dárky k podělení žactva přispěli, vroucí díky. Zvlášť jmenoval našeho nejlaskavějšího císaře pána, který blahosklonně značný dar na stavbu věnoval. Po kázaní byla
škola vysvěcena a v I. třídě v dalším jednání pokračováno. Předně promluvil obecní radní, pan lékař Wuest po německu sice
avšak slušně sestavený proslov a provolal
našemu císaři pánu třikrát Sláva! Přítomné žactvo IV. Třídy, kteréž vyučuje p. Matlášek jen po německy a jemuž i mimo školu
česky mluviti a pozdravovati zapovídá, zazpívalo první sloku národní hymny. Taktéž
přednesla žačka téhož oddělení německou
báseň poděkovací. Chvalitebně se zachoval
pan nadučitel J u c h e l k a, který přijav klíče
od zástupce obce, proslovil pěkné sestavenou řeč v obou řečích. I dal také českou báseň poděkovací přednésti. Nevolí naplnilo
nás, kdy jsme zpozorovali zástupce šulferajnu z Opavy a když dr.Rochowanský úlisnými slovy ke dalšímu přispění na školu se
nabízel. Ovšem čeho se za příspěvek budou
požadovati, toho neuvedl. Když pak žactvo

Národní škola v roce 1905.
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Zámecká ulice s Národní školou asi v roce 1920.
IV.třídy bylo ještě jednu německou píseň zazpívalo, chtěl p. lékař
zástupcům šulferajnu poděkovati, avšak nedokončil, jelikož škola
neočekávanou vzácnou návštěvou poctěna byla. Zavítalť tam pan
arcikníže E u g e n doprovázen jsa Slezským zemským hejtmanem
J.E. panem hrabětem L a r y š e m a jeho chotí. Byltě je v Opavě navštívil. I vyjeli pro osvěžení na Hradec. Zajímavo bylo, že žádný ze
zdejšího obyvatelstva Jeho C. K. Výsosť neznal a tudíž od lokajův
vyzvídati musilo. Jsa ušlechtilého vysokého vzrůstu a po vojensku

oblečen, líbil se všem velmi. Také velmi blahosklonně přívětivým
byl, a své potěšení z krásné budovy školní a vnitřního zařízení vyslovil. Po ukončení slavnosti odebraly se děti do svých tříd, kde byly
poděleny obrázky, klobáskami a pečivem. K podnětu důst. p. faráře totiž byla zavedena subskripce, kteráž vynesla i s dary ze zámku
150 zl. Obnos ten byl částečně k uhostění dětí, částečně k zakoupení školních pomůcek věnován. Paničky zdejšího úřednictva jakož i blízké továrny a zámožnějších občanů darovaly na 800 koláčův, tak že děti hojně poděleny býti mohly. O školní budově budiž
podotknuto, že je po městsku zařízena a že má státi na 20 000 zl.
Pro chudé obyvatelstvo přiškolených obcí bude to velké břímě. Kéž
by jen škola i v národním ohledu za oběti náhradu přinesla. Především zapotřebí, aby se zakročilo, by ve 4 třídě českému jazyku aspoň co předmětu se vyučovalo, sice děti píší svou mateřtinu pravopisem německým. Pak-li by v tom směru se pokračovalo, stal by se
nápis zlatý na škole „Národní Škola“ jen ironií.
(Opavský týdeník 19. 11. 1890)
Připravil Ing. Karel Hanák, Matice slezská
Zdroje: Kronika obecné školy Hradec 1918–1938
(Okresní archiv Opava), L. Sonnek - Školství v Hradci
a integrovaných obcích (Okresní archiv Opava),
L. Sonnek - Jak se žilo na Hradci, Opavský týdeník roč. 1888–1890,
fotografie z archivu K. Hanáka, T. Grima a Wikipedie.

ZÁMECKÉ ZAHRADNICTVÍ NA STRÁNCE
ČÁST II. - KVĚTINY
Kromě pěstování ovoce a zeleniny, o kterém
jste se dočetli v minulém vydání Hradeckých
novin, produkovalo zámecké zahradnictví
na Stránce i jedinečné květinové výpěstky
k řezu, používané k výzdobě zámeckých interiérů, ale zároveň také sazenice letniček, trvalek a růží, určené výsadbám květinových
parterů v bezprostřední blízkosti zámeckých
budov. Jak tehdy patřilo k dobrému tónu většiny šlechtických zahradnictví v I. čtvrtině
20. století, nesměly v zahradnickém sortimentu chybět specifické odrůdy pěstované
ze zakoupených semen a rostlin předních
pěstitelů a šlechtitelů té doby, a to nejen z Evropy, ale i ze zámoří. I z několika málo dochovaných archivních účtů je patrný zájem rodu
Lichnovských a jeho zahradníků o získává-

ní novinek a sledování tehdejších zahradnických trendů počátku 20. století.

LETNIČKY
I přesto, že sortiment letniček nebyl příliš
rozmanitý, mělo být během jednoho roku
v záhonech a okrasných nádobách v bezprostřední blízkosti Bílého zámku vysázeno
18 000 sazenic letniček. Výsadby měly upoutat právě množstvím rostlin a jejich kontrastními barevnými kombinacemi. K nejoblíbenějším patřily lobelky (Lobelia Erinus,
7 000 ks) na výsadby okrajů záhonů s modrými (odrůda Cristall Palace) a bílými květy. Lobelky byly často kombinovány s pantoflíčky (Calceolaria integrifolia) a se sporýši
(Verbena rigida 5 000 ks) fialových a růžových odstínů. K nejpočetněji zastoupeným

Jihovýchodní nároží Bílého zámku s květinovými výsadbami
a dřevěnou treláží na fasádě.

skupinám patřily také muškáty (Pelargonium zonale), které byly vysazovány v počtu
5 000 ks v pěti odrůdách (Charlotte, Rival,
Reformator, Meteor, Mad. Lalleraiy). Pozornost asi nejvíce poutala jasně červená odrůda Meteor, která vévodila sortimentu muškátů i na jiných šlechtických sídlech po několik
desetiletí. K zajímavostem bezesporu patří,
že na několika místech je zmiňováno v okrasných záhonech použití tabáku. Tehdy se pěstovaly velkokvěté odrůdy tabáku křídlatého
(Nicotiana alata). Dále bylo v desítkách kusů
doloženo vysazování lichořeřišnice, hlíznaté begonie, petúnie, koleusu, bílých kopretin,
afrikánů, aster, chrp, letních fial a dokonce
i popínavého hrachoru. Do středů záhonů
měly být v několika případech umístěny palmy nebo hlíznaté dosny (Canna).

Východní terasa Bílého zámku.
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Pro Lichnovské a jejich zahradníky bylo typické, že sazenice byly odebírány z renomovaných, světově proslulých zahradnických
firem. Například v r. 1916 byly zakoupeny
pro podzimní výsadby cibule tulipánů, hyacintů a sasanek u holandské firmy R. van
der Schoot & Sohn z Hillegom. Tato firma
sídlila v severní části největší pěstitelské oblasti cibulovin na světě. Celkem bylo doručeno 500 ks cibulí: 200 ks čtyř odrůd tulipánů (Tulipa) pro venkovní výsadbu, 100 ks
čtyř odrůd hyacintů (Rubín, Innocence, König der Blumen, General Batler) a 200 ks
směsi pravděpodobně asijských sasanek
(Anemone coronaria).

TRVALKY
V hojném počtu byly v zámecké zahradě vysazovány také trvalky, které patřily k tehdy
módním rostlinám. Ve 20. letech 20. století bylo vysazováno více než padesát druhů
tehdy známých a oblíbených trvalek jako
plamenka (Phlox decussata dnes Phlox paniculata) ve 14 odrůdách, ostrožka (Delphinium) v 10 odrůdách, turan (Erigeron)
v 5 odrůdách, záplevák (Helenium) ve 4 odrůdách, několik druhů zvonků, kopretiny,
lupina, hlaváček, řebříček, divizna, oměj,
fialky, tařice, tařička, huseník a další. Zahradní architekti z těchto trvalek vysazovali především tzv. rabata – dlouhé úzké
záhony s pestrou směsí květin. Tyto záhony byly doloženy v Hradci na východní terase a v části severního nástupního parteru
před budovou Bílého zámku. Populární bylo
také budování skalek, připomínající horskou přírodu. Jedinou stavbou tohoto druhu v zámeckém parku v Hradci byla dnes již
nedochovaná skalka v prostoru za tzv. Bílým můstkem nad Lipovým prostranstvím.

LAMBERTOVY RŮŽE Z NĚMECKA
Další dochovaný seznam rostlin pro zámecké zahradnictví se týká růží. Z něj vyplývá, že se záměrem založit či obohatit sbírku

se hradečtí zahradníci obrátili na jednoho z tehdy nejvýznamnějších německých
pěstitelů a šlechtitelů růží Petera Lamberta (1860–1939). Peter Lambert vyšlechtil desítky nových odrůd růží a stál i u zrodu spolku Německých přátel růží (Verein
Deutscher Rosenfreunde). Seznam dodaných růží do Hradce není datován, ale musel
vzniknout po roce 1918, protože se v něm
nacházejí také odrůdy vyšlechtěné a uvedené na trh právě v tomto roce. Celkem bylo
objednáno 43 odrůd růží z šesti pěstitelských skupin. Kromě tehdy již preferovaných čajohybrid v třinácti odrůdách a čtyř
permetinek, které se vyznačovaly intenzivní žlutou a oranžovou barvou květů, byly na
Hradec dodány dvě bohatě kvetoucí polyantky, pět popínavých růží, pět odrůd růže
svraskalé (Rosa rugosa) a deset odrůd ze
starší skupiny remontantky (Hybrid perpetual), odvozující svůj původ ještě od starých stolistých růží. Téměř třetina zde uvedených růží byla vyšlechtěna přímo panem
Lambertem. Mnozí z vás (dříve narozených)
si jistě vzpomenou, že až do roku 1979, kdy
začala generální oprava zámeckých budov,
pokrývaly popínavé Lambertovy růže jižní
a západní fasádu Bílého zámku.

CIZOKRAJNÁ SEMENA PRO ZÁMECKÝ
PARK A ZAHRADNICTVÍ Z NEW YORKU
V období I. republiky došlo ke kontaktu zámeckého zahradnictví v Hradci i se zámořím. V roce 1924 byla do Hradce objednána
semena od newyorské pobočky firmy Peter
Henderson & Company. Za značkou Peter
Henderson & Company se skrývalo rodinné zahradnické impérium založené přistěhovalcem ze Skotska Peterem Hendersonem (1822–1890) a jeho bratrem Jamesem
(1818–1857). Na konci 19. století se jednalo
o jednu z největších zahradnických a semenářských firem ve Spojených státech. Vydávané knihy a katalogy zásilkového prodeje udávaly v tehdejším zahradničení směr.

Skalka s kamzíkem za Bílým můstkem.
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Zásilka byla z New Yorku do Hradce nad
Moravicí odeslána v dubnu roku 1924 a obsahovala 32 různých položek semen zeleniny a květin. V objednaném množství druhů
i odrůd převažovaly květiny, resp. letničky.
Kromě typických záhonových květin, jako
macešky nebo kosmos, byla většina druhů
a odrůd určena k řezu do kytic. Jednalo se
o u nás téměř neznámou australskou rostlinu s modrými květy Didiscus caeruleus
(Blue Lace Flower), hlaváč (Scabiosa atropurpurea) zakoupený ve směsi barev pod
označením Scabiosa Maxima Plena Mixed
colors a šáter (Gypsophyla elegans) odrůdy Paris Market. Do záhonů byly objednány slézovec (Lavatera trimestris) v katalogu
popsaný jako Lavatera splendens „Sunset“,
stejně jako omamně vonící druh tabáku Nicotiana alata (Nicotana affinis Hibrids) objednaný ve směsi odstínů červené, růžové,
fialové a v bílé barvě.

HENDERSONOVY MACEŠKY
A HRACHORY
Zakladatel firmy Peter Henderson byl velkým milovníkem macešek. Opatřil si velký
sortiment tehdy pěstovaných odrůd z Anglie, Skotska, Francie a Německa a pečlivým výběrem rostlin a šlechtěním vytvořil
proslulou kolekci vlastních odrůd nazvanou Henderson’s Mammoth Butterfly Pansy. Tyto macešky měly nízký zdravý růst,
hluboko kořenily, byly odolné proti mrazu i suchu a bohatě kvetly. Do zahradnictví
na Stránce putovaly v roce 1924 kompletní
kolekce osmi odrůd: Bridesmail, Cardinal,
Fire King, Pretiosa, Orchid, Hortensia, Giant Yellow, Merkury. Další specialitou firmy byly hrachory vonné (Lathirus doratus), popínavé rostliny pěstované pro řez
vonných květů často ve sklenících. Přestože katalog nabízel řadu originálních amerických odrůd, pro Hradec byly objednány
čtyři původem anglické odrůdy ze skupiny
Giant Spencer sweet peas: šarlatový King
Edward, růžová Rosabella, lososová Barbara a nažloutlý Jean Ireland.
Z výše uvedeného vyplývá, že zámečtí zahradníci na Stránce oplývali znalostmi, přehledem, invencí a sledovali veškeré módní
trendy v pěstování květin po celou I. polovinu 20. století. Nebáli se zařadit do sortimentu výsadeb v bezprostřední blízkosti zámeckých budov i nově vypěstované odrůdy
květin z Německa, Holandska, USA i Austrálie. Nezbývá než si přát, aby po dokončení rekonstrukcí zámeckých budov Červeného zámku a Bílé věže byly v budoucnu
rekonstruovány i původní květinové výsadby v zámecké zahradě.
Petr Havrlant

OKÉNKO DO ZAHRADY / SPORT
CHVÁLA JABLKU
Možná se ptáte, proč chválit jablko. Odpověď je jednoduchá: protože si to zaslouží. Pojďme to trochu rozvést. Jablko jako ovocný druh
provází člověka už velmi dlouhou dobu. Zatím nejstarší archeologický nález dokládá konzumaci jablek člověkem od 9. tisíciletí před
Kristem. První písemnou zmínku o jablku uvádí kniha knih Bible.
Šlo o snědení jednoho jediného jablka, důsledek byl však tragický.
První lidé byli zbaveni nesmrtelnosti a vyhnáni z Ráje. Jiné „zlaté“
jablko je součástí řecké mytologie. Úloha tohoto „jablka sváru“ je
opět nezáviděníhodná. Podle Homérovy Iliady stálo totiž na počátku událostí, které vedly k Trojské válce a zničení Troje. Další putování historií už vykresluje jablko v daleko lepším světle.
Ve středověku se jablku dostalo výsadní pocty. Stalo se totiž jedním
ze čtyř symbolů královské moci. Královské jablko (latinsky „Globus
cruciger“ – sféra, nesoucí kříž) ve tvaru koule s nasazeným křížem
představuje svět zobrazený globem, nad nímž vládne křížem symbolizovaný Kristus. Jabloně a jablka měl v oblibě i Karel IV. Zasloužil se o jejich šlechtění a vysazování nových sadů po českých zemích.
K nejstarším odrůdám u nás patřily panenská a míšeňská jablka.
Jejich oblibu dokládá i lidová píseň Chovejte mě má matičko. České ovocnářství, a především pěstování jabloní, má dlouhou úspěšnou historii. Mnohé české odrůdy dosáhly evropského věhlasu. Za
mnohé další připomeňme odrůdu „Míšeňské“, které bylo oblíbeným jablkem papeže Klementa VII. (1523–1534). Nejvyšší purkrabí
království českého Jiří Lobkowicz mu každoročně posílal formanský vůz plný míšeňských jablek. Papež je dával jako projev uznání
svým kardinálům. Jiná česká odrůda „Malinovo holovouské“ pro
změnu nesměla chybět na slavnostních vánočních stolech císařského dvora a vídeňské šlechty. Letmým výčtem uveďme úspěšné staré české odrůdy, které svého času byly velmi rozšířené v ovocných
sadech a venkovských zahradách u selských usedlostí. K těmto odrůdám náleží: Boskopské červené, Jadernička moravská, Malinové
hornokrajské, Matčino, Panenské české, Parmena zlatá, Průsvitné
letní, Smiřické vzácné, Sudetská (Jesenická) reneta, Zvonkové. Ve
starých zahradách bychom jistě některé z těchto odrůd ještě našli.
V posledních desetiletích však vývoj šlechtění jabloní nabral úžasné tempo. Potenciální pěstitelé si tak mohou vybrat z širokého rejstříku českých odrůd vynikajících vlastností. Na prvním místě uveď-

me odrůdu „Rubín“ šlechtitele Otto Loudy ze Střížovic, která se
zapsala zlatým písmem do novodobé historie českého ovocnářství.
Rubín vznikl křížením odrůd Lord Lamborne a Golden Delicious
v roce 1960. Do Listiny povolených odrůd byl zapsán v roce 1983
a následně značně rozšířen v intenzivních sadech, a především v zahradách malopěstitelů. Rubín se stal významným „rodičovským“
materiálem. Jeho křížením vznikly úspěšné odrůdy současné doby:
Goldstar, Rajka, Rubinola, Rubimeg, Rucla, Rubinstep. Pěstitelsky
úspěšné jsou také jeho barevné mutace: Bohemia, Gold Bohemia,
Red Bohemia, Dark Rubin a spousta dalších.
Vedle Rubínu a jeho potomků však mají pěstitelé k dispozici širokou
paletu kvalitních českých odrůd. Snadno si mohou vybrat z odrůd
zapsaných ve Statní odrůdové knize, kde mají k dispozici 74 odrůd
s úředním popisem. Pěstitelé, kteří se rádi vracejí k starým odrůdám, si pro inspiraci mohou projít také seznam 175 odrůd s úředně uznaným popisem uvedeným taktéž ve Státní odrůdové knize.
K dalším zajímavostem ze světa pěstování jabloní a užití jejich plodů
se můžeme vrátit v některém z příštích vydání Hradeckých novin.
Jan Melecký, ZO ČZS Jakubčovice

KAROLÍNA HEIDEROVÁ
MISTRYNÍ ČR VE ČTYŘHŘE
Ve středočeském městečku Dobříš se ve dnech 11.– 16. 8. 2020 konalo Mistrovství České republiky v tenisu, ve věkové kategorii do
čtrnácti let. V konkurenci téměř padesáti hráček z celé České republiky byla mezi nominovanými také žákyně Církevní základní školy Svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí Karolína Heiderová, hráčka JC Sport Opava. Ve dvouhře prošla hradecká rodačka do třetího
kola mezi posledních šestnáct hráček. Osmifinále ovšem Karolíně
krutě nevyšlo a byla vyřazena pozdější finalistkou Samsonovou,
hráčkou Sparty Praha. Karolína ovšem na porážku rychle zapomněla a vše si vynahradila ve čtyřhře. Se spoluhráčkou Marií Slaměníkovou vyhrály všechny zápasy v turnaji a trošku překvapivě si
po skvělých výkonech došly pro titul mistryně České republiky v tenisu ve čtyřhře pro rok 2020 bez ztráty setu. Výhra je o to cennější, že na republikovém přeboru startovaly špičkově sehrané dvojice, které mají za sebou spoustu vyhraných turnajů, a to se o dvojici
Slaměníková- Heiderová nedá říct, jelikož spolu na takové akci hrály poprvé a jen spolu občas trénují v Přerově.
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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. 11. 2020 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. 4/2020: Krásné ničím nerušené
prázdniny přeje váš časopis. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Simona Gebauerová, Domoradovice.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 6/2020 je 15. 11. 2020. 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 5. 10. 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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