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červen – červenec

Otevřená radnice
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 11 ze dne
4. května 2020)
• schválilo přijetí příspěvku na realizaci akce Cyklistická stezka Hradec nad
Moravicí - Branka u Opavy - Otice 1. etapa, z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2020, v max. výši
10 051 686 Kč, tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
v železniční stanici, Hradec nad Moravicí, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00135
23, z Integrovaného regionálního operačního programu, rozpočtu MAS Opavsko,
v max. výši 1 567 500 Kč, tj. 95 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
• v ydalo obecně závaznou vyhlášku města
Hradec nad Moravicí č. 2/2020, o nočním

klidu, podle předloženého a v podkladech
pro 11. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu,
• vzalo na vědomí znalecký posudek nemovitých věcí p.č. st. 77 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 366 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p.
55; dále pozemků p.č. 86/2 (zahrada) o výměře 829 m2; p.č. 86/6 (zahrada) o výměře
19 m2; p.č. 86/7 (ostatní plocha) o výměře
41 m2, vše v k.ú. Domoradovice; schválilo
záměr města prodat nemovité věci uchazeči s nejvyšší cenou; rozhodlo předložit
výsledky (nabídky) na nejbližším zasedání zastupitelstva města,

noviska oprávněné úřední osoby pořizovatele a jeho odůvodnění),
• schválilo poskytnutí individuální dotace Církevní základní škole svaté Ludmily
v Hradci nad Moravicí, školská právnická osoba, IČ 00849821, ve výši 50 000 Kč,
na podporu činnosti organizace v roce
2020,

• projednalo jednotlivé návrhy na pořízení změn územně plánovací dokumentace
města Hradec nad Moravicí pod pořadovými čísly 1 až 26 (včetně odborného sta-

• schválilo uzavření darovací smlouvy mezi
společností Smurfit Kappa Group, se sídlem Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, Irsko, v zastoupení Smurfit Kapppa Czech,
s.r.o., se sídlem Skandinávská 1000, Žebrák, IČ 25105582, závod Žimrovice, jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem
je poskytnutí daru ve výši 149 205 EUR
za účelem financování rekonstrukce budovy mateřské školy v Žimrovicích.

uchazeče společnost ERUPTIVA s.r.o.,
se sídlem Ostrava - Poruba, U Sportoviště 1165/8, IČ 04431201, nabídková cena
13 523 802 Kč bez DPH,
• schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Dopravní automobil SDH
Bohučovice do programu Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
• schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Dopravní automobil, SDH
Kajlovec do programu Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
• schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Dopravní automobil, SDH
Domoradovice do programu Dotace pro
jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
• rozhodla ve veřejné zakázce Rekonstrukce
lávky pro pěší přes řeku Moravici v Hradci nad Moravicí, na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky, vybrat uchazeče Ing. Kamila
Turka, se sídlem Třinec, Slezská 781, IČ
76015670, nabídková cena 889 644,49 Kč
bez DPH,
• rozhodla ve veřejné zakázce Rekonstrukce ulice Zahradní včetně areálu MŠ Hradec nad Moravicí, na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější
nabídky, vybrat uchazeče SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem Krnov, Revoluč-

ní 904/30, IČ 25357352, nabídková cena
2 214 117,98 Kč bez DPH,
• schválila poskytnutí individuální dotace
společnosti Silesia Art, z.ú., IČ 03587631,
ve výši 15 000 Kč, na pořádání hudebního
festivalu Hradecký slunovrat 2020 v Hradci nad Moravicí.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města najdete na
www.muhradec.cz v záložce Samospráva.
Termíny zasedání zastupitelstva města:
22. června (č. 12), 7. září (č. 13), 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: 1. června (č. 33), 29. června (č. 34), 27. července (č. 35), 17. srpna (č. 36), 21. září (č. 37),
5. října (č. 38), 2. listopadu (č. 39), 23. listopadu (č. 40) a 21. prosince (č. 41).
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. 28 ze dne
20. března 2020, č. 29 ze dne 23. března
2020, č. 30 ze dne 30. března 2020, č. 31 ze
dne 20. dubna 2020)
• schválila rozšíření veřejného osvětlení na ulici Záhumenní v Žimrovicích
o 1 sloup vzdušného vedení veřejného
osvětlení, který bude umístěn na rozhraní mezi domy č.p. 174 a 244,
• schválila cenovou nabídku od společnosti ITTC STIMA spol. s.r.o., IČ 45022941,
na pořízení nových židlí a stolů do KD
Benkovice,
• rozhodla ve veřejné zakázce Dopravní
automobil - JSDH Žimrovice, na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky, vybrat uchazeče
HAGEMANN a.s., se sídlem Hradní 27/37,
Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 26826925,
nabídková cena 1 206 000 Kč bez DPH,
• rozhodla poskytnout Slezské nemocnici
v Opavě, příspěvkové organizaci, se sídlem
Olomoucká 470/86, Opava, IČ 47813750,
věcný dar 150 ks respirátorů N95/FFP2,
• schválila přijetí dotace na realizaci projektu Hradec - město bohaté historie z Programu podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2020,
• rozhodla ve veřejné zakázce Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí, na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky vybrat
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Otevřená radnice
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,
naše země stejně jako většina světa se pomalu vrací do „normálního“ života. Počet nemocných na území jednotlivých obcí
a měst není od 25. března státními orgány
sdělován, a to ani starostům obcí a měst.
Podle důvěrných zdrojů koronavirem onemocněly tři desítky našich spoluobčanů.
Naštěstí většina se jich již uzdravila. Někteří dokonce onemocnění prodělali bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky. Těm, kteří jsou stále v léčení nebo nově onemocněli, přeji brzké uzdravení bez zdravotních následků.
Mrzí mne šíření různých neověřených „zaručených“ informací, které jsem během posledních dvou měsíců opakovaně v několika vlnách
z různých stran zaregistroval. Podle nich jsem jednou měl být sám nemocný koronavirem, podruhé místostarosta, potřetí několik zaměstnanců městského úřadu nebo ředitel technických služeb. Dokonce jsem
zaznamenal i zprávu, že naše město bude od zbytku republiky odříznuto podobně jako Uničov. Mohu Vás ubezpečit, že žádná z těchto „zaručených“ informací není a nebyla pravdivá. Jinými slovy ani já, ani
místostarosta, žádný zaměstnanec městského úřadu ani ředitel technických služeb jsme koronavirem neonemocněli. Samozřejmě stát se
to do budoucna může. Tak jako se to může stát každému.
Pravdou je, že v půlce března koronavirem onemocněl externí spolupracovník, který není občanem našeho města, a který se dva dny před
projevením příznaků onemocnění zdržoval v budově městského úřadu.
V té době již na městském úřadě panovala přísná hygienická opatření. Po provedeném šetření hygienická stanice jednoho ze zaměstnanců
městského úřadu umístila i se členy jeho domácnosti do čtrnáctidenní karantény (s negativním vstupním i výstupním testem). U ostatních
zaměstnanců byl přenos koronaviru, i vzhledem k panujícím přísným
hygienickým opatřením, vyloučen. V tomto směru musím ocenit jak
profesionální přístup hygieniků, tak především přístup externího spolupracovníka, který nic neskrýval a o všem nás informoval. Současně
oceňuji i přístup zaměstnanců městského úřadu. Externí spolupracovník se před třemi týdny uzdravil, nyní již normálně pracuje a darováním plazmy pomáhá léčit ostatní nemocné.
Jak jsem již psal v minulém čísle Hradeckých novin, jsem nesmírně
rád, že se v této těžké době našla spousta lidí, kteří nebyli k ostatním
občanům lhostejní a nabídli svou pomocnou ruku. Kolektiv zaměstnankyň hradecké mateřské školy vyrobil více než 2 400 textilních bavlněných roušek. Někteří místní podnikatelé městu nebo jeho organizacím poskytli bezplatně dezinfekci, ochranné štíty a další prostředky.
Vznikly iniciativy dobrovolníků s nabídkou pomoci ostatním spoluobčanům. Pomoc poskytl i Moravskoslezský kraj, který pro chod města
bezplatně poskytl přes 100 kusů respiračních roušek (certifikovaných
KN 95/FFP2) a 3 625 kusů chirurgických masek. Pro potřeby zaměstnanců čistírny odpadních vod a kanalizace poskytl Moravskoslezský
kraj rukavice, ochranné obleky a návleky na boty. Další ochranné
prostředky bezplatně zapůjčil. Touto cestou ještě jednou děkuji všem
za nezištnou pomoc. Děkuji i všem zdravotníkům a dalším členům integrovaného záchranného systému. V neposlední řadě děkuji i všem
dalším pracovníkům, kteří se postarali o to, že chod našich životů se
alespoň trochu blížil normálu.

Vděčným tématem novinářů se staly nákupy ochranných prostředků
a dezinfekce ze strany státu a měst. Naše město tyto věci zakoupilo
nebo objednalo již začátkem března, kdy všeho bylo celkem dostatek,
takže jsme se vyhnuli nákupům za několikanásobně vyšší ceny. Kupříkladu dezinfekční roztok jsme nakupovali za 55 Kč za litr, respirační
roušky třídy KN 95/FFP2 jsme zásluhou zahraničních kontaktů, které si nenárokovaly žádnou provizi, nakupovali za 58 Kč za kus včetně
mezinárodní letecké i vnitrostátní přepravy, cla a bankovních poplatků. I díky tomu mohlo naše město v době, kdy byla o tyto prostředky
největší nouze, darovat 150 respiračních roušek Slezské nemocnici
Opava a dalších 120 respiračních roušek v rámci společenské úsluhy
předat lékařům působícím na území našeho města k zajištění chodu
ordinací pro naše občany. Nutno uvést a zdůraznit, že v silách našeho města není a nebylo zajistit účinné ochranné prostředky všem pěti
a půl tisícům občanů, neboť by to na jeden měsíc představovalo nejméně 7 milionů korun (1,5 litru dezinfekce, 100 kusů rukavic a 20 kusů
respirátorů na jednu osobu). Mimoto sehnat a distribuovat tyto objemy prostředků by bylo stěží uskutečnitelné.
Úvodem jsem napsal, že se vracíme do „normálního“ života. Je však
zřejmé, že koronavirus tady s námi bude ještě další měsíce, ne-li roky.
Mějme se na pozoru, ale nepanikařme. Nezapomínejme proto posilovat svou imunitu, na kterou se v záplavě dezinfekce a dalších opatření trochu zapomíná.
Dále je zřejmé, že období prosperity je i s přispěním koronaviru
za námi a nezbývá než věřit, že naše hospodářství se brzy restartuje a ekonomický dopad do našich životů bude co nejmenší. Pokud jde
o hospodaření našeho města, očekáváme v tomto roce oproti roku
2019 propad příjmů ze sdílených daní o cca 9,5 milionů korun. Naštěstí to nebude mít vliv na již schválené investice města pro tento rok
(více se o tomto můžete dočíst na straně 5). Tyto peníze však zákonitě
budou chybět, nehledě na to, co přinesou další roky. Pro představu:
za částku 9,5 milionu korun by bylo možné například opravit 1,5 až
2 kilometry asfaltových cest nebo zbudovat 3 až 4 kilometry chodníků po jedné straně vozovky. Čím déle bude krize trvat, tím samozřejmě budou dopady i na naše město citelnější. Navíc v případě schválení
zákona o kompenzačním bonusu tak, jak je navržen, dojde k propadu
příjmů našeho města o dalších cca 4,5 milionu korun.
Co se týče chodu městského úřadu, dá se říci, že funguje téměř jako
„v době před koronavirem“. Některé méně důležité agendy se nicméně ocitly v pozadí vzhledem k tomu, že čtvrtina zaměstnanců čerpá
ošetřovné. Rada města se schází pravidelně. Za přísných hygienických opatření proběhlo začátkem května za účasti veřejnosti zasedání zastupitelstva města. V současné době svou činnost postupně
obnovují školské instituce. V omezeném režimu se otevírají knihovny
na území našeho města, připravujeme otevření kina. Naším cílem je,
aby tyto instituce byly pokud možno co nejvíce bezpečné. Otazník stále visí nad otevřením koupaliště.
Přeji Vám všem příjemné prožití letních měsíců a pevné zdraví.
Psáno v pátek dne 15. května 2020.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Vážení a milí spoluobčané,
s příchodem teplých jarních dnů se zdá,
že koronavirová epidemie postupně slábne a do životů nás všech se navrací běžné
radosti i starosti. Dne 17. května skončil
v naší vlasti nouzový stav a já si společně s Vámi přeji, aby i zbývající hygienická
opatření byla postupně odstraněna a z veřejnoprávních médií zaznívaly i jiná, pozitivnější témata. O tom, jak si s epidemií
koronaviru poradilo naše město Vás ve svém úvodníku podrobně informuje pan starosta. Děkuji ještě jednou všem záchranářům, zdravotním sestrám, hasičům, lékárnicím, prodavačkám i učitelům za jejich
práci a nasazení. Děkuji také těm z Vás, kteří jste nezištně pomáhali spoluobčanům v našem městě a Vám všem za dodržování hygienických pravidel na veřejnosti.
V souladu s postupným uvolňováním epidemiologických opatření
a v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky se vrátili 12. května do školy žáci 9. tříd. Další část žáků, a to děti 1. - 5. tříd, se vrátila do základních škol v Hradci a v Žimrovicích 25. května. Docházka
však není povinná. Záleží jen na rodičích, zda své ratolesti do školy
pošlou, nebo zda budou děti i nadále využívat možnosti školní výuky
přes počítačové aplikace (distanční vzdělávání). Dětem, které byly nemocné, či těm, které se v domácnostech setkávají s osobami z rizikových skupin, není návrat do škol doporučován. Žáci základních škol
musí mít s sebou na školní výuku 2 roušky, děti v mateřských školách
roušky mít nemusí. Ředitelé po dohodě s radou města rozhodli o návratu dětí do mateřských škol ve stejném termínu (25. května), kdy se
vrací výuka na školy základní. Ve stejném termínu obnovila svou činnost i školní kuchyně. Ve spolupráci s řediteli rada města rovněž rozhodla o prominutí školného za měsíce květen a červen, a to v případě, že děti do mateřských škol již do konce školního roku nenastoupí.
Od 8. června započne kompletní rekonstrukce MŠ v Žimrovicích.
Vzhledem k této skutečnosti bude pro děti z žimrovické mateřské
školy vyčleněno samostatné oddělení v MŠ v Hradci nad Moravicí

na Smetanově ulici, kam mohou děti docházet. Vyučovat je budou pedagogické pracovnice z Žimrovic, které děti dobře znají.
V omezené návštěvní době (úterý až čtvrtek) byl od 4. května obnoven
provoz v městské knihovně. V městském kině jsme po dobu koronavirové epidemie zpřístupnili projekt tzv. virtuálního kina dostupného
z pohodlí Vašich domovů. Opětovné obnovení provozu kina ORION
s klasickými projekcemi připravujeme k 1. červnu. V tomto čísle Hradeckých novin naleznete výjimečně i kompletní program kina s upoutávkami, neboť Hradecký kulturní měsíčník na měsíc červen nebude
vydán. Návštěvníci kina se však musí připravit na specifická hygienická pravidla. V kině bude totiž nutné nosit roušku a dodržovat bezpečné rozestupy. Nebude zprovozněna šatna a ani občerstvení v oblíbeném baru kina nebude k dispozici. Z bezpečnostních důvodů byla
kapacita kina snížena ze 198 míst na 66 míst. V upraveném rezervačním systému si proto nezapomeňte zaregistrovat Vaše místa včas.
Epidemie koronaviru v uplynulých měsících neměla vliv na dokončení plánovaných investičních akcí města. Stavební práce byly dokončeny na multifunkčním hřišti u ZŠ na Opavské ulici, výstavbu zázemí
s šatnami a prostory pro fotbalový a šachový oddíl dokončila na fotbalovém hřišti Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí. Dokončeny byly již i všechny letošní plánované opravy komunikací v Hradci
i obcích. O všech dokončených investičních akcích, jakož i o započetí
rekonstrukce budovy Babince, se podrobněji dočtete v samostatných
článcích tohoto čísla novin. Dlouho očekávaná rekonstrukce lávky pro
pěší přes řeku Moravici bude zahájena 8. června. Rekonstrukci v hodnotě cca 1 milionu Kč provede firma Kamil Turek z Třince, která zvítězila ve výběrovém řízení. Dokončení rekonstrukce lávky je plánováno do konce srpna letošního roku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl a příjemné prožití letních měsíců!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 920

V pondělí 4. května 2020 se zasedání zastupitelstva města konalo z důvodu nutnosti dodržení preventivních hygienických opatření ve sportovní hale u základní školy v Hradci nad Moravicí. U příležitosti nedávného 75. výročí osvobození našeho města a konce
2. světové války zazněla v úvodu programu státní hymna, při které přítomní uctili památku válečných hrdinů.
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Otevřená radnice
Plánované investice města se v roce 2020 neomezí
S největší pravděpodobností dojde v tomto roce k propadu příjmů našeho města ze sdílených daní oproti roku 2019 o cca 12 %. Uvedené
znamená, že zatímco v minulém roce město získalo ze sdílených daní 78,600 mil. korun, předpoklad pro tento rok je o cca 9,500 mil. korun nižší. Tento předpoklad vychází z předpovědí a výpočtů Ministerstva financí a Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k tomu, že rozpočet našeho města na rok 2020 byl na konci minulého roku v případě příjmové stránky sestaven prozíravě konzervativně, je plánovaný propad pouze 4,650 mil. korun. Je to dáno tím, že pro tento rok se počítalo již s propadem v příjmech o 4,850
mil. korun. Uvedená částka však bohužel nemusí být konečná. Vše závisí na délce krize a na výsledku projednání návrhu zákona o kompenzačním bonusu. Bude-li nakonec schválen tak, jak je navržen, dojde k propadu příjmů našeho města o dalších cca 4,5 milionu korun.
Příznivou zprávou je, že městu se v tomto roce již podařilo získat dotace a dary v celkové částce 18,560 mil. korun, což hospodářskou bilanci výrazně vylepší.
částka
10 051 686 Kč
2 000 000 Kč
4 000 000 Kč
1 567 500 Kč
577 663 Kč
188 961 Kč
92 000 Kč
82 700 Kč

zdroj

popis
výstavba cyklostezky Hradec nad Moravicí –
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Branka u Opavy – Otice – Opava
výstavba cyklostezky Hradec nad Moravicí –
příspěvky samospráv (Branka u Opavy, Otice a Opava)
Branka u Opavy – Otice – Opava
dar od společnosti Smurfit Kappa Czech, závod Žimrovice
rekonstrukce MŠ Žimrovice
zvýšení bezpečnosti v železniční stanici Hradec
dotace z Integrovaného operačního programu (MAS Opavsko) nad Moravicí (výstavba přechodu přes trať a navazujících komunikací pro pěší)
dotace z Operačního programu Životní prostředí ČR
zlepšení funkčního stavu zeleně
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
zbudování venkovní učebny přírodopisu a envi(MAS Opavsko)
ronmentální výchovy v ZŠ Žimrovice
vydání publikace o slezské básnířce Emílii Guddotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
richové, ve spolupráci s místním odborem Matice Slezské
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
projekt s názvem Hradec – město bohaté historie

Tyto finance do městské kasy přibudou v průběhu tohoto roku a v první polovině roku příštího. Zastupitelstvem města schválené investice pro rok 2020 tak situace s pandemií po finanční stránce neovlivní. Mimo již získané dotace byly podány žádosti o získání dalších finančních prostředků, a to na výstavbu sběrného dvora (cca 10 mil. korun) a rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Moravici (cca 0,750 mil.
korun). Připravují se i další žádosti o dotace.
Byla dokončena rekonstrukce multifunkčního hřiště při základní škole v Hradci. Dále byly dokončeny opravy komunikací v Bohučovicích, v Kajlovci a v Hradci. První pracovní den tohoto měsíce došlo k započetí rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci (tzv. Babince). Další schválené investiční akce jsou již v běhu nebo se dokončují jejich přípravy.
Zachováním investiční aktivity přispěje i naše město k obnovení hospodářského růstu naší země. Hlavním cílem vedení města je i nadále nefinancovat investiční akce za pomocí bankovních úvěrů, ale v maximální možné míře využívat vhodných dotačních výzev, a zároveň
hledat úspory především v provozních výdajích města. Není však vyloučeno, že od některých investic původně plánovaných v dalších letech se bude muset upustit.
Patrik Orlík, Petr Havrlant

Poděkování
Děkujeme vedení města Hradec nad Moravicí za starostlivost a péči o starší občany v nelehkém období epidemie koronaviru i švadlenkám, které ušily roušky pro celý dům. Moc za všechno děkujeme.
Nájemníci bytového domu, Opavská 197

www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
75. výročí osvobození
Hradec nad Moravicí si na konci dubna připomenul 75. výročí osvobození města a ukončení druhé světové
války. Termín pietních aktů, lampionového průvodu a slavnostního ohňostroje byl původně plánován na 24. dubna 2020. Vzhledem k nutným opatřením
musel být tento program pro veřejnost
zrušený.
Vedení města proto uctilo památku obětí války tichou vzpomínkou a položením
kytic u památníků na městském hřbitově a na ulici Podolská.

Snížení DPH mění výši vodného a stočného
Od 1. května 2020 se na základě novely zákona o DPH přeřazuje
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadní vody, včetně ostatních souvisejících služeb z první snížené
sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Na území Hradce nad Moravicí bude nově cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 40,16 Kč/1 m3 vč. DPH, což je snížení o 1,83 Kč. Cena stočného bez DPH 36,51 Kč/m3 zůstává pro rok
2020 stejná.

Na území místní části Žimrovice bude nově cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 34,06 Kč/1 m3 vč. DPH, což je snížení o 1,54 Kč. Cena stočného bez DPH 30,96 Kč/m3 zůstává pro rok
2020 stejná.
Nižší cena stočného v Žimrovicích je dána skutečností, že společnost Smurfit Kappa Czech, s. r. o., která je majitelem čistírny odpadních vod v Žimrovicích, nepřenáší na město veškeré náklady, které
jí v souvislosti s čištěním odpadních vod vznikají.

Sociální poradenství
Po nucené pauze bude za dodržení zvýšených hygienických opatření
obnoveno bezplatné sociální poradenství: Termíny poradny do konce roku: 1. 7., 2. 9. a 4. 11. 2020, vždy od 14 do 17 hodin, v zasedací
místnosti v budově městského úřadu (v přízemí).
Pokud se ocitnete v zátěžové životní situaci a nebudete moci na-

vštívit poradnu ve výše uvedených termínech nebo bude problém neodkladný, můžete sociální pracovnici kontaktovat
na tel. 605 292 252 nebo 595 054 000. Více informací najdete také
na www.css-ostrava.cz.

Upozorňujeme na změnu u kotlíkových půjček
Vážení občané,
v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací, která může mít negativní dopad
na úspěšnou realizaci pilotního programu kotlíkových půjček jak v jednotlivých
domácnostech, tak následně při realizaci obecních projektů, změnil poskytovatel
podpory, tj. Státní fond životního prostředí
ČR, podmínky výzvy č. 1/2019.
Nyní může být finanční výpomoc, týkající
se výměny starého nevyhovujícího kotle či
otopné soustavy, poskytována také majitelům nemovitostí na již proplacené faktury s podmínkou, že k realizaci výměny
došlo po 5. únoru 2019.
Upozorňujeme proto všechny zájemce, kterým na základě dřívějších podmínek výzvy
nebyla návratná finanční výpomoc poskytnuta a jejich zájem o tyto finanční prostředky nadále trvá, ať opětovně podají žádost
včetně příloh o návratnou finanční výpo6

|

moc na výměnu starého nevyhovujícího
kotle na město.
Formulář Žádosti a Smlouvy je možno stáhnout z webových stránek města Hradec nad
Moravicí (v záložce městský úřad, formuláře, návratná finanční výpomoc - Kotlíkové
půjčky) nebo je k dispozici v listinné podobě na podatelně města.
Žádosti o návratné finanční výpomoci
schvaluje vždy zastupitelstvo města. Z tohoto důvodu vás upozorňujeme na následující termíny konání zastupitelstva města:
22. 6., 7. 9., 26. 10. a 14. 12. 2020.
Zapojením se do programu tzv. Kotlíkových půjček pomůžete nejen vylepšit vytápění ve svém domě, ale pomůžete také

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

svému městu, které bude moci navrácené
finanční prostředky využít při realizaci
projektových záměrů týkajících se zkvalitnění životního prostředí, např. zateplení objektů ve vlastnictví města, zlepšení
funkčního stavu zeleně, instalaci fotovoltaické elektrárny na budově městského úřadu a jiné.
V případě potřeby kontaktujte odbor majetku a investic na tel. 725 666 056 (paní Ivana
Hyklová), e-mail: ihyklova@muhradec.cz.
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Ivana Hyklová, referentka odboru
majetku a investic

Otevřená radnice
Velkorysý dar od společnosti Smurfit Kappa
Město Hradec nad Moravicí získá od společnosti Smurfit Kappa
Žimrovice 4 000 000 Kč na rekonstrukci budovy mateřské školy
v Žimrovicích. Poskytnutí daru z firemní nadace Smurfit Kappa
Foundation je výsledkem snahy managementu místního závodu
v Žimrovicích a vedení města.
„Naše společnost si dlouhodobě zakládá na sepětí s místní komunitou, z níž i několik desítek lidí přímo zaměstnáváme. Pro získání částky z nadačního fondu naší společnosti, která působí v 35 zemích světa
na třech kontinentech, bylo důležité členům nadační komise toto úzké
sepětí našeho závodu s životy občanů Žimrovic připomenout. Vždyť výroba papírových obalů má v Žimrovicích více než 130letou tradici a my
v ní hodláme pokračovat. Jsme rádi, že tímto darem dojde ke zlepšení prostředí výchovy a vzdělávání i dětí našich zaměstnanců,“ uvedl
Kostas Čanaklis, ředitel společnosti.
„Společnosti Smurfit Kappa Žimrovice a jejímu nejvyššímu managementu jsme za poskytnutí štědrého finančního daru velmi vděční. Vedení místního závodu dlouhodobě věcně a finančně podporuje činnost
školy, místního sboru dobrovolných hasičů a dalších organizací v Žimrovicích. Takto velký dar pro naše město byl opravdu milým překvapením, navíc v době, kdy se spousta společností vzhledem k pandemii
koronaviru rozhodla podobné aktivity omezit,“ konstatoval starosta

města Patrik Orlík. Plánovanou rekonstrukcí dojde do konce srpna
letošního roku nejen k navýšení stávající kapacity mateřské školy,
ale také k vybudování nového sociálního zařízení v přízemí, rekonstrukci vnitřního vybavení a celkovému zateplení budovy.
„Více než 100 let poskytuje mateřská škola v Žimrovicích péči místním
dětem, mezi nimiž je velký podíl dětí našich zaměstnanců. V současné době školka nestačí kapacitně uspokojit všechny zájemce a bohužel
již ani neodpovídá současným hygienickým a bezpečnostním standardům. Jsme proto velmi rádi, že se nám ve spolupráci se zřizovatelem
školky, městem Hradec nad Moravicí, podařilo získat z nadace Smurfit Kappa prostředky na její rekonstrukci a mohli jsme tak v minulých
dnech předat vedení města symbolický šek na částku 4 000 000 Kč.
Tímto darem navazujeme na velmi lidskou a humánní filozofii zakladatele místní továrny Carla Weisshuhna, který v roce 1914 školu založil. Zároveň je dar vyjádřením hodnot a postojů společnosti Smurfit Kappa a jejich zaměstnanců. Těšíme se, že kromě financí si taky
„vyhrneme rukávy“ a budeme mít možnost ukázat náš vztah k místu,
kde žijeme a budou žít i v budoucnu naše děti,“ doplnila Miriam Karli ze Smurfit Kappa Žimrovice.
(red)

Pohled na novou přístavbu mateřské školy.

Stavební obnova Babince začala
V uplynulých dnech proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci budovy č.p. 308 (Babince), kde vznikne nová městská knihovna, informační centrum a společenský sál pro 120 osob. Výběrového řízení se účastnilo celkem 7 stavebních firem, z nichž byla na základě
konečné ceny, referencí, a při splnění všech náležitostí a podmínek
vybrána výběrovou komisí a schválena radou města ostravská firma ERUPTIVA s.r.o. Vysoutěžená celková cena za stavební práce
dosáhla částky 16 363 800 Kč. Výše získaných dotačních prostředků činí 3 738 000 Kč.
Autorem projektu rekonstrukce je Ing. arch. Jiří Horák z Opavy, který v minulosti projektoval také přestavbu hotelu Ještěr na budovu
městského úřadu. Po stavební stránce by měla být budova Babince
kompletně zrekonstruována do 15. února 2021. Následně, v měsících březnu a dubnu, bude probíhat vnitřní vybavení budovy. Otevření budovy plánujeme v průběhu dubna 2021. V současné době
probíhají bourací práce v I. a II. nadzemním podlaží. O postupu stavebních prací vás budeme i nadále průběžně informovat.
Petr Havrlant
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Hradec nad Moravicí propojí s Opavou nová cyklostezka
Do července příštího roku by měla být
hotová nová cyklostezka, která propojí naše město, přes
obce Branku u Opavy a Otice, s Opavou. První 760 metrů dlouhý úsek z Opavy do Otic je už hotov, nyní
se dostaví 3,325 km dlouhá druhá část spolu se značením po stávajících komunikacích. Na stavbu, která by měla začít do konce letošního roku, výrazně přispěje stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Cyklostezka bude začínat u koupaliště v Hradci nad Moravicí, pokračovat bude v lokalitě Pod Hanuší, dále kolem zemědělského areálu v Brance u Opavy a poté přes původní polní cesty až k zemědělskému areálu v Oticích, kde po stávajících místních komunikacích
naváže na v minulosti již zrealizovaný úsek Otice – Opava, vedoucí k Englišově ulici v Opavě. Jedná se o stavbu smíšené stezky pro
cyklisty a chodce s asfaltovým povrchem.
Celkové náklady na realizaci cyklostezky jsou vyčísleny na 13 milionů korun. Výše schváleného příspěvku činí přes 10 milionů korun. Dotací nekryté náklady si mezi sebe rozdělí jednotlivá města
a obce. Skutečná výše nákladů bude upřesněna po ukončení výběrového řízení. Termín realizace stavebních prací je plánován na závěr roku 2020 a první polovinu roku 2021.
Realizací projektu se rozšíří nabídka bezpečných cyklostezek
na území okresu Opava. Dojde k odklonění cyklistické a pěší dopravy od frekventované silnice I/57 a k zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří daný úsek budou využívat.
Projekt výrazně finančně podpoří SFDI. Jedná se o výsledek skvělé
spolupráce a partnerství všech čtyř územně samosprávných celků,
přes něž cyklostezka povede. Úspěch je o to větší, že celkově bylo
na SFDI předloženo 75 žádostí s rekordní výší požadovaného příspěvku 833 milionů korun. Nakonec byla podpořena pouze necelá
polovina z těchto žádostí, a to v částce 452 milionů korun.
Výborné bodové ohodnocení projektu bylo dáno nejen kvalitní projektovou přípravou, ale právě vzájemnou spoluprací obcí a měst,
a to jak na úrovni primátora a starostů, tak na úrovni zastupitelstev
jednotlivých měst a obcí. U zrodu projektu stálo statutární město

Přehledová situace stavby
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Trasa nové cyklostezky povede v lokalitě Pod Hanuší.

Opava. Vzhledem k tomu, že mezitím byly práce na území Opavy
zrealizovány vybudováním úseku Opava – Otice, bylo dohodnuto, že žádost o dotaci ze SFDI podá a stavbu zastřeší město Hradec
nad Moravicí s podporou ostatních samospráv. Město Hradec nad
Moravicí se této své úlohy zhostilo skvěle. Výsledkem je schválená
dotace ze SFDI ve výši 10 milionů korun.
Patrik Orlík, Ivana Hyklová

Otevřená radnice
Výstavba multifunkčního hřiště byla dokončena
V měsíci květnu byla dokončena výstavba víceúčelového hřiště u Základní školy
Hradec nad Moravicí. Venkovní sportoviště žákům školy dlouhodobě chybělo, a i když
škola disponuje kvalitní sportovní halou,
tělocvičnou a zrcadlovým sálem, přece jen
v letních dnech bude pohyb venku v rámci
tělesné výchovy bezesporu příjemnější. Výstavbou hřiště navíc do budoucna odpadlo
riziko zranění školáků při přechodu frekventované silnice I/57, kdy při hodinách tělocviku bylo využíváno vzdálenější fotbalové hřiště TJ Hradec nad Moravicí.
Nákladem ve výši cca 7,5 milionu Kč bylo
vybudováno víceúčelové hřiště o rozloze cca
900 m2, které je opatřeno pružným tartanovým povrchem nové generace. Hřiště disponuje regulérními rozměry pro basketbal,
florbal, tenis a dvě volejbalová či nohejbalová hřiště. Součástí hřiště je i písčité doskočiště pro skok daleký, dva výškově polohovatelné koše pro basketbal, železobetonové zdi

jsou doplněny lavičkami a stylovými panely
se jmény světových atletických rekordmanů
a jejich výkony. Zároveň s hřištěm byla vystavěna i nová kolárna, sklad pro sportovní
vybavení a dvě toalety pro chlapce a dívky.
Hřiště je navíc kompletně vybaveno umělým osvětlením.
Projekt pro výstavbu hřiště a jeho zázemí vypracoval Ing. Zdeněk Heinz z Hradce nad Moravicí, stavbu zrealizovala na základě řádného výběrového řízení firma
Sport cité +, s.r.o. z Bílovic u Uherského
Hradiště. Stavební dozor prováděl po celou dobu výstavby vedoucí odboru majetku
a investic Ing. Josef Hennig.
Velkou pomocí při výstavbě hřiště byla práce zaměstnanců Technických služeb Hradec
nad Moravicí. Naši zaměstnanci provedli
před započetím stavebních prací odstranění staré budovy kolárny, obrubníků a basketbalových košů. Při výstavbě (po dohodě
s realizační firmou) provedli zaměstnan-

ci TS kompletní oplocení hřiště z pevných
a trvanlivějších plotových dílců, které nahradily původně navrhované jemné plastové
pletivo a textilní sítě. Zapojením kolektivu
zaměstnanců technických služeb do prací
při výstavbě hřiště došlo nejen k úsporám
ve výši cca 150 000 Kč, ale také ke zvýšení
užitné hodnoty předaného díla. Všem patří
velké poděkování.
Věřím, že se všichni školáci na nové multifunkční hřiště už velmi těší. Přeji všem dětem, aby jim po návratu do školních lavic
přinášel pohyb na novém hřišti jen radost.
V odpoledních hodinách bude provoz hřiště
určen široké veřejnosti. Vzhledem k tomu,
že je hřiště vybaveno umělým osvětlením,
předpokládáme jeho využívání sportovními týmy či jednotlivci také v podvečerních
a večerních hodinách, a to formou placeného pronájmu.
Petr Havrlant

www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Opravy komunikací
Na počátku letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav komunikací. Z devíti přijatých cenových nabídek byla
vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti Silnice Morava s.r.o. Cena díla činila cca 1,89 milionu Kč. Díky včasnému
vysoutěžení stavby v počáteční fázi roku
došlo oproti rozpočtové ceně k úspoře finančních prostředků města ve výši cca 1,3
milionu Kč.
Samotná realizace oprav komunikací proběhla v měsících dubnu a květnu. Opraveny byly komunikace v Bohučovicích
k č.p. 6, v Kajlovci k č.p. 74 a 81, v Hradci
nad Moravicí - ulice Kolonie (kolem lesní
správy), nová část ulice Žižkova (kolem bývalého JZD) a opravena byla i cesta v areálu ZŠ Hradec nad Moravicí u nového multifunkčního hřiště. Za zmínku jistě stojí fakt,
že zhotovitel ukončil práce cca o 10 dnů dříve, než bylo původně plánováno, což není
v dnešní době obvyklé.

10
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Realizace oprav komunikací zahrnovala frézování původního asfaltového povrchu, osazení obrub či žulového jednořádku
na krajnici vozovky, přizvednutí či případnou výměnu kanalizačních poklopů a uličních vpustí. Pokud bylo po vyfrézování zjištěno, že podklad není v dobrém stavu, došlo
k jeho odtěžení a nahrazení únosnou vrstvou štěrkodrti. Pokládka nového asfaltového povrchu následně proběhla ve dvou
vrstvách. Na některých komunikacích byl
osazen příčný odvodňovací žlab k odvedení dešťových vod.
V období letních prázdnin letošního roku
ještě proběhne oprava části ulice Zahradní
včetně dvora MŠ Hradec nad Moravicí. Součástí této stavby bude i přemístění a zvýšení
kapacity tukového lapolu z kuchyně mateřské školy. Zhotovitel stavby bude opět společnost Silnice Morava s.r.o., která vzešla
z řádného výběrového řízení. Vysoutěžená cena díla činí 2,68 mil. Kč včetně DPH.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

V případě, že se v nejbližší době podaří získat pravomocné stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele, proběhne na podzim letošního roku také výstavba nového parkoviště
u hřbitova v Jakubčovicích.
Projekčně jsou dokončovány důležité
a dlouho očekávané finančně náročnější
opravy komunikací, a to v Jakubčovicích
(od MŠ k požární nádrži), kde je nutné řešit
i majetkoprávní záležitosti, dále v Žimrovicích (ulice Meleček) a opravy frekventovaných ulic v Hradci nad Moravicí - Na Tylovách (od č.p. 677 ke hřbitovu) a Nádražní
(u prodejny Hruška ke sběrně surovin).
Nutno poznamenat, že rychlost projekční přípravy nezávisí pouze na projektantech, zaměstnancích města a volených orgánech, ale i na mnoha dalších orgánech
státní správy.  
Ing. Josef Hennig,
vedoucí odboru majetku a investic

Otevřená radnice
Technické služby Hradec nad Moravicí
V době koronaviru byla v technických službách přijata nutná bezpečnostní a hygienická opatření, a vývoji šíření virové nákazy se
musely přizpůsobit i naše provozy. Zaměstnancům na úseku údržby města byly rozděleny šatny a další společné prostory tak, aby byly
co nejvíce minimalizovány jejich kontakty. Zaměstnanci na úseku
čistírny odpadních vod byli rozděleni na dvě směny, které se vzájemně střídaly. Tato opatření byla přijata z důvodu zamezení případného výpadku zaměstnanců tak, aby byla zajištěna kontinuální údržba města a obsluha
čistírny odpadních
vod. Navíc fyzická práce v ochranných pomůckách
nad běžný rámec je
mnohem namáhavější a manipulace
s jakýmikoliv odpady (včetně splaškových vod) je v době
epidemie vysoce riziková.
Sběrný dvůr musel být na nezbytně nutnou dobu (cca 2 týdny) uzavřen, což se negativně projevilo zvýšeným množstvím velkoobjemového odpadu odloženého na kontejnerová stání určená pouze
pro tříděný odpad (viz fotografie). Opětovně upozorňujeme, že
tato sběrná místa nemohou nahrazovat sběrný dvůr. Vyhazování
velkoobjemového odpadu na kontejnerová stání je k ostatním občanům velmi neohleduplné a také nebezpečné. Nehledě na to, že
zaměstnanci technických služeb musí tato místa následně uklidit,
uvést do provozuschopného a bezpečného stavu, a nepatřičný odpad na náklady města přepravit na sběrný dvůr. Žádáme občany,
aby místa na tříděný odpad využívali pouze k tomu, k čemu jsou
primárně určena – k třídění papíru, plastů a skla. Otevírací dobu
sběrného dvora najdete níže.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům technických služeb
za spolupráci v tomto nelehkém období. Děkuji za úklid a údržbu
města ve ztížených podmínkách, zajištění provozu kanalizací a čistírny odpadních vod, za každodenní rozvoz obědů seniorům, pečovatelskou službu o seniory v DPS i našim úklidovým pracovnicím,
za zajištění hygienického prostředí na městském úřadu a technických službách. Poděkování patří také našim externím zaměstnancům – správci sběrného dvora, obou hřbitovů, DPS, veřejného WC
a dalším.
V neposlední řadě jménem celého kolektivu technických služeb děkuji vedení města za zajištění dezinfekčních prostředků, respirátorů, roušek, obličejových štítů a jednorázových rukavic, které nám,
kromě vlastních zdrojů, umožnily dodržet přísná hygienická opatření. Další prostředky osobní ochrany jsme obdrželi (i když opožděně) od Moravskoslezského kraje, a to ochranné overaly a respirační masky pro zaměstnance ČOV.

Otevírací doba sběrného dvora
Sběrný dvůr na Žižkově ulici (v areálu TG Park Ing. Tomáše Gřeška)
je otevřen každou středu a pátek, vždy od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme občany, že poslední vozidlo je do sběrného dvora vpuštěno
v 16.45 hodin, aby stihlo složit odpad, v 17 hodin se hlavní vstupní
brána do areálu TG Park automaticky uzavírá. Z tohoto důvodu ne-

lze do sběrného dvora vjet po provozní době nebo ve dnech víkendu a státních svátků. Bližší informace najdete na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz.
Roman Celta, ředitel Technických služeb

www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
960 let od první písemné zmínky o Hradci
V letošním roce si připomínáme výročí 960 let od první písemné
zmínky o Hradci. K roku 1060 je totiž Hradec v dějinách vůbec poprvé připomínán v kronice polského kronikáře Galla Anonyma jako
místo, kde byl toho roku na hlavu poražen polský kníže Boleslav
II. Smělý, který tehdejší hrad Hradec oblehl s početným vojskem.
„A tak poté, co dal Kazimír tomuto světu poslední sbohem, spravoval
polské království jeho prvorozený syn Boleslav, muž štědrý a bojovný.
Svými vlastními činy by se dostatečně vyrovnal činům předků, kdyby
jím nezmítala jakási přemíra ctižádosti a marnivosti. Neboť přestože
na počátku svého panování vládl Polákům i Pomořanům a shromáždil jich nespočetné množství u hradu Hradce, aby jej dobyl, pro svou
umíněnou neústupnost nejen že hrad nedobyl, ale dokonce jen s obtížemi unikl nástrahám Čechů, a tak ztratil vládu nad Pomořany“.
Gallus Anonymus - Gesta principum Polonorum 1112–1118
Vzhledem k tomu, že datum události není blíže specifikováno, rozhodli jsme se, že si toto výročí připomeneme u příležitosti významného dne našeho města, a to při konání Hradecké pouti v neděli
28. 6. 2020. Proto jsme již na konci minulého roku podali žádost
o podporu této akce na Moravskoslezský kraj. S žádostí jsme byli
úspěšní a podařilo se nám získat z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 dotaci ve výši
82 700 Kč na projekt nazvaný Hradec - město bohaté historie. Dotaci využijeme na zajištění ozvučení, pronájem pódia, honoráře účinkujících a na výrobu plakátů. Dále budou finance využity na pořízení nových exteriérových panelů s historickými údaji o našem městě,
které budou od června až do konce tohoto roku, k potěše i poučení
nás všech, umístěny na pěší zóně v Podolské ulici. Tyto panely městu zůstanou pro konání venkovních výstav i pro příští léta.

12
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Pokud nám to tedy současná situace a rozvolňování opatření
umožní, bude se konat Hradecká pouť (slavnosti města) v neděli 28. 6. 2020. Dopoledne bude mimo samotných církevních obřadů připraven program v blízké městské a farní zahradě. Odpolední
program se uskuteční od 13 hodin v „Central parku“ u hradeckého nádraží, který se v posledních letech, kdy se zde konaly mj. oblíbené Letní slavnosti, ukazuje jako vhodné místo pro konání větších městských akcí a slavností.
Jako pořadatelé si, vzhledem k stále poměrně nepřehledné situaci
v oblasti konání kulturních akcí pro více osob, vyhrazujeme právo
konat akci i v jiném, než zmiňovaném termínu. V případě změny termínu vás budeme ihned informovat na webových stránkách města,
fb profilu Město Hradec nad Moravicí a plakátovacích plochách.
Petr Havrlant

Otevřená radnice
Zveme vás na vítání občánků
Vážení rodiče,
srdečně vás a vaše děti zveme na slavnostní vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 27. 6. 2020 v obřadní místnosti v budově městského úřadu.
Vítání občánků je určeno pro děti narozené
v měsících leden až duben 2020. Z důvodu
dodržení stanovených hygienických podmínek proběhnou v tento den dva obřady, a to
v 9.30 hodin a v 11.00 hodin.

Obřad trvá cca 40 minut a zahrnuje krátký
kulturní program, blahopřání starosty města, podpis do městské kroniky, předání dárečků a fotografování.
Rodiče obdrží osobní pozvánku s podrobnějšími informacemi poštou. Rodiče dětí
narozených v předchozím období (poslední čtvrtletí 2019), kteří neměli možnost
se obřadu vítání občánků zúčastnit, se mohou obřadu zúčastnit po domluvě na tel.
725 666 074.

Zlaté svatby a setkání jubilantů
se uskuteční na podzim
Slavnostní připomenutí zlatých a diamantových svateb našich občanů a setkání letošních jubilantů se uskuteční na podzim 2020. Termín bude upřesněn v příštím vydání Hradeckých novin a na webu města. Všichni účastníci obdrží v předstihu osobní pozvánku poštou.
Budeme se těšit na společné setkání.

Výsledek soutěže
Radniční listy roku 2020
V letošním roce městský úřad přihlásil zpravodaj Hradecké noviny do celostátní soutěže Radniční listy 2020. Soutěž vyhlašuje spolek Kvalikom, který se zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné
správy. Do soutěže bylo přihlášeno 171 tištěných periodik vydávaných samosprávnými celky (obcemi a městy). Odborná porota hodnotila zpravodaje bodově i slovně podle několika kritérií, např. kvality textů a fotografií, úrovně grafického zpracování, přehlednosti,
praktičnosti a kreativity obsahu, zpracování on-line archivu, edukativního či zábavního obsahu atd. V naší kategorii (obce a města
od 2 do 10 tisíc obyvatel) se Hradecké noviny umístily na 2. místě
v okrese Opava a na 4. místě v Moravskoslezském kraji. Hradecké noviny porota ohodnotila jako velmi kvalitní periodikum, které
v krajském kole předstihlo i periodika výrazně větších měst. Je to
velmi potěšitelné a povzbuzující ocenění práce pro všechny, kteří
Hradecké noviny tvoří.
Za redakční radu Miroslava Vavrečková

Buďte v obraze - novinky z města přímo ve vašem telefonu
Přejete si dostávat aktuální zprávy, pozvánky na akce, fotografie, dokumenty zveřejněné na úřední desce, formuláře či mít rychlý
kontakt na městský úřad? Pak si do svého
mobilního telefonu (chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS) stáhněte
mobilní aplikaci V obraze. Aplikace je zdarma, nemusíte se do ní registrovat, neposkytujete žádná osobní data a zabírá jen cca 13 MB.

Aplikaci si stáhnete jednoduše z Google Play nebo z App Store:
ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store,
do vyhledávacího okna zadejte název V obraze, klikněte na Instalovat, po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení), po otevření přidejte vaši obec (lze sledovat i více obcí a měst),
po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu.  
(red)
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Koupaliště se připravuje na letní sezónu
V době redakční uzávěrky tohoto vydání zpravodaje prochází městské koupaliště přípravou na otevření a zahájení letošní koupací sezóny. Pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace, plánujeme otevřít koupaliště cca v polovině června. Pravdou je,
že provozy veřejných koupališť zatím nebyly zařazeny do žádné vlny
uvolnění zavedených opatření, a podmínky jejich otevření se v současné chvíli teprve vyhodnocují. Předpokládáme, že užívání bazénů bude vzhledem k dezinfekci vody a několikastupňovému čištění
a při dodržení dalších hygienických opatření, bezpečné. Otázkou
však zůstává maximální kapacita návštěvníků, používání sprch,
toalet, převlékáren, režim provozu bufetu apod.
Jelikož určitě bude omezen počet návštěvníků, nebudou v letošním
roce v prodeji permanentky, a to z důvodu, že po naplnění povolené
kapacity koupaliště nebude možno zajistit vstup majitelům tohoto
předplaceného vstupného.
I přes všechny uvedené komplikace koupaliště na sezónu připravujeme a doufáme, že pokud to situace dovolí, koupaliště otevřeme a užijeme si spolu letního sluníčka.
Informace o otevření koupaliště sledujte na webových stránkách
Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz.

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci městského koupaliště v Hradci nad Moravicí.
Roman Celta

Činnost JSDH Hradec nad Moravicí v roce 2019
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí zasahovala v roce 2019 celkem u 78 událostí, z toho 14 bylo mimo území
našeho města. Jednalo se o 11 požárů, 6 dopravních nehod, 2 úniky nebezpečných látek, 48 technických pomocí, 10 ostatních pomocí a 1 planý poplach.
V rámci odborné přípravy se členové jednotky zúčastnili dvou taktických cvičení. První bylo zaměřeno na únik chloru v úpravně vody
ve Vítkově a další na požár základní školy v Žimrovicích (u příležitosti oslav SDH Žimrovice). Na stanici HZS Opava se členové
dále zúčastnili instruktážně metodických zaměstnání zaměřených
na dopravní nehody a úniky nebezpečných látek.
Členové jednotky prováděli v uplynulém roce i další, tzv. nezásahové činnosti. Jako příklad můžeme uvést zalévání stromů v katastru
města, spolupráce a požární asistence u sportovních a kulturních
akcí, ukázky práce hasičů na dětských táborech či darování krve.
Z rozpočtu města byla, mimo běžné výdaje na údržbu a provoz, pořízena sada klínů a páčidlo Hooligan, dále jednotka získala z dotace EU elektrocentrálu, motorovou pilu, osvětlovací agregát a radio-
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stanice, vše včetně příslušenství. Od Moravskoslezského kraje pak
jednotka obdržela termokameru Dräger.
Lukáš Machura, člen JSDH

SPOLEČNOST A KULTURA
Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072
Kino Orion |
@kino.orion

vaše Kino on-line

V době koronavirové epidemie bylo kino
Orion, stejně jako všechna kina a další kulturní instituce v republice, uzavřeno. Za milovníky kinematografie proto přišla nabídka
vybraných filmových titulů přímo do jejich
domovů. Kino Orion se jako jediné kino
v okrese Opava zapojilo společně s dalšími
80 kiny do unikátního projektu Vaše kino
a v květnu promítalo on-line. Zakoupením
vstupenky do virtuálního kina získali diváci možnost sledovat exkluzivní filmy v bezpečném pohodlí svého domova a zároveň
tak podpořili své oblíbené kino. S postupným rozvolňováním hygienických opatření a otevřením kinosálů veřejnosti byl virtuální kanál uzavřen.

Kino Orion opět přivítalo
své diváky

První představení odehrálo znovuotevřené hradecké kino poslední květnový týden.
Od června jsou již pro návštěvníky připraveny pravidelné filmové projekce, a to vždy

jedno představení v pátek a dvě představení
v sobotu. Anotace filmů a program najdete
na str. 26–27. Těšit se můžete na premiérové tituly, jejichž projekce přerušilo uzavření kin, na programu je také repríza experimentálního dokumentu V síti i filmy pro
dětské diváky.
Filmová představení jsou až do odvolání limitována kapacitou 100 osob. Diváci si mohou místo v kinosále rezervovat v rezervačním systému na webu kina, který je snížené
kapacitě kinosálu přizpůsoben. Vstupenky
si zájemci zakoupí předem on-line na webu
kina nebo přímo v pokladně kina před začátkem představení.
Z bezpečnostních důvodů platí zákaz konzumace veškerého občerstvení v prostorách
kina, návštěvníci kina musí mít nasazenou
roušku a je nutno udržovat bezpečnostní
rozestupy. Pro zvýšení bezpečnosti diváků
dbá i personál kina zvýšených hygienických
opatření. U vstupu do kinosálu je k dispozici
stojan s dezinfekčním prostředkem, samozřejmostí je dezinfekce prostorů a povrchů

po každém představení, klimatizace a větrání kinosálu.

TIP KINA ORION

MALÁ LEŽ, 5. 6. 2020, 19 h

Hradecký slunovrat
letos bude hned dvakrát
Hradecký slunovrat 2020 bude! A ne jeden, ale koronaviru navzdory dokonce hned dva. Od vyhlášení nouzového stavu jsme netrpělivě sledovali stále se měnící situaci, abychom vám mohli přinést to
nejlepší, co bude možné. A z toho, co nám regulace dovoluje, jsme
nakonec vytěžili skutečně maximum. Letošní Hradecký slunovrat
totiž proběhne ve dvou dějstvích – to první se uskuteční v plánovaném červnovém termínu (27. a 28. 6.), to druhé pak koncem října
(23. a 24. 10.). Na jednu vstupenku tak letos budete moci navštívit
hned dvě dvoudenní akce Hradeckého slunovratu, přičemž každá
bude tak hvězdně obsazena, že by obstála jako samostatný kvalitní festival. V obou termínech proběhne festival na několika pódiích
s prostorným hledištěm, což garantuje možnost bezpečných rozestupů v publiku. Samozřejmostí budou zvýšená hygienická opatření.
A publikum Hradeckého slunovratu nebude ochuzeno ani o tradičně pestrou a kvalitní gastronomickou nabídku. Praktické informace
ohledně vstupenek a další detaily najdete na webových stránkách
www.hraceckyslunovrat.cz a www.facebook.com/hradeckyslunovrat.
Zdroj: Hradecký slunovrat

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU
Již od března 2020 můžete pro získávání informací
o dění v našem městě využívat oficiální facebookovou
stránku Město Hradec nad Moravicí.

www.muhradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA
Naše knihovna je pro vás otevřená v omezeném režimu s upravenou otevírací dobou
do 30. 6. 2020: pondělí - zavřeno
úterý 10 – 12 h a 13 – 17 h
středa, čtvrtek 10 – 12 h a 13 – 16 h
pátek - zavřeno

INFORMUJE

Od 1. 7. do 31. 8. 2020 bude platit klasická prázdninová otevírací doba:
úterý, čtvrtek 10 – 12 h a 13 – 17 h

Do plného provozu přejde knihovna, podle situace, od 1. 9. 2020.
Prosíme, abyste vraceli knihy na improvizovaném pracovišti ve vestibulu Národního domu. Vrácené knihy musí projít karanténou.
Podmínky provozu knihovny:
• ochrana úst a nosu rouškou, respirátorem nebo jiným vhodným
způsobem,
• rozestupy,
• vstup do prostor knihovny max. 5 osob,
• veřejný internet je k dispozici v omezeném počtu 3 PC po nezbytně dlouhou dobu pro vyřízení nejnutnějších záležitostí, nutnost
použít jednorázové rukavice,
• u vchodu do půjčovny je k dispozici desinfekce, na vyžádání igelitové rukavice.
Nabízíme vám možnost vybrat si knihy z pohodlí domova přes online katalog a službu ODLOŽ.
V online katalogu si můžete vybrat z volných knih a objednat si je
prostřednictvím služby OBJEDNEJ ODLOŽENÍ. Službu mohou
využít jen registrovaní uživatelé, kteří mají uhrazený registrační
poplatek. Jakmile budou knihy pro vás připraveny, dostanete na e-mail zprávu o připravené rezervaci. Potom si je můžete vyzvednout
v knihovně do data, které je uvedeno ve zprávě.

Všechny akce pro veřejnost jsou do konce června zrušeny. Připravili jsme pro vás online výstavu s názvem Abstract Vision Of Life
jejímž autorem je Michal Repko. Výstavu si můžete prohlédnout
na webu knihovny https://www.knihovnahradec.cz/online-vystavy/ po kliknutí na název výstavy nebo na Facebooku městské
knihovny – album ve fotografiích. Výstava je prodejní, pokud by se
vám nějaký obraz líbil a chtěli byste ho mít doma, kontaktujte nás.
Zajistíme předání v naší knihovně.
V měsících červenec a srpen můžete v prostorách naší knihovny
zhlédnout výstavu maleb a kreseb Michaela Foltýna. Otevřeno souběžně s otevírací dobou knihovny.
Pobočky Benkovice, Domoradovice, Kajlovec a Jakubčovice jsou
otevřené v běžné provozní době, pouze Žimrovice mají otevřeno
jen ve středu!

Nové knihy na pobočky!

Dne 1. 6. 2020 proběhla pravidelná cirkulace knih, kdy do všech
19 obsluhovaných knihoven byly dodány soubory nových knih.
Tak se stavte, určitě si vyberete!

Přinášíme několik tipů z knižních novinek, které jsou připraveny v knihovně pro naše čtenáře
Abbott, J.:
Berry, S.:
Dempsey, E.:
Fénelon, F.:
Hannah, K.:
Jakoubková, A.:
Jobling, C.:
Keleová-Vasilková, T.:
Kinney, J.:
Klingrová, Z.:

Tři ženy
Okamžik pravdy
Najdi Rebeccu
Osvětimský orchestr
Velká samota
Odříkaného manžela největší krajíc
Max Helsing a třináctá kletba
Slib
Deník malého poseroutky 14
Jóga po celý rok

Manáková, M.:
Mazúrová, Z.:
Moriarty, S.:
Palán, A.:
Repová, H.:
Třeštíková, H.:
Tvrdá, E.:
Váňová, M.:
Vojáček, J.:
Walliams, D.:

Slzy africké lásky
Bezlepkové slavnosti
Sedm dopisů z lásky
Návrat do divočiny
Bůh pláče potichu II
Sběrná kniha
Očima vidět
Mlsná huba
Umění být zdráv
Ledová obluda

Informační centrum
Turistické informační centrum má v měsících květen až srpen rozšířenou otevírací dobu.
Do konce června je otevřeno: pondělí až sobota 8 – 12 a 13 – 15 h; v červenci a srpnu bude
otevřeno: pondělí až neděle 8 – 12 a 13 – 15 h. Připravili jsme nové pohlednice města
a magnetku s rozhlednou Šancí. Pokud jste sběratelé turistických razítek, přibylo nám
nové – Stříbrný důl Slepetné.

Historická mapa HRADCE nad Moravicí

V informačním centru si můžete zakoupit unikátní katastrální mapu Hradce nad Moravicí z roku 1836. Mapa je složena z osmi císařských map, dokreslena a vytištěna na ručně vyráběný papír z Velkých Losin o rozměru 57 x 77 cm. Jedná se o limitovanou edici.
Cena mapy je 1 100 Kč.
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SPOLEČNOST A KULTURA
Turistické vycházky

Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným spolkem Hradec nad
Moravicí organizujeme turistické vycházky po zajímavých místech
a příbězích okolo Hradce. Termíny a témata jednotlivých výšlapů
najdete v kulturním měsíčníku, kalendáři akcí na webu informačního centra a na plakátovacích plochách.

Technotrasa

Zarezervujte si místo na některou ze speciálních komentovaných
prohlídek na Technotrase v doprovodu skvělých průvodců (https://
technotrasa.cz/komentovane-prohlidky). Na Hradci můžete navštívit Kanál Carla Weisshuhna, přítele Edisona. V současné době
jsou vypsány termíny 17. 7., 21. 8., 18. 9. a 16. 10. 2020. Součástí komentované prohlídky bude piknik na téma „co jedli chlapi v továrně“. Cena komentované prohlídky je 100 Kč. Počet míst je omezen.

Letní soutěž ČT :D Zachraň trosečníky

Také v letošním roce bylo naše informační centrum vybráno, aby
bylo součástí letní soutěže televize Déčko, která bude probíhat
od 1. 7. do 30. 8. 2020 na cca 250 místech po celé ČR.
Pro vás, kteří jste s námi ještě nesoutěžili, jen stručně: Rodiny musí
vyjet na tři výlety (mohou si vybrat z míst v přírodě a z institucí, tedy
informačních center, hradů, muzeí apod.). V přírodě hledají schované kešky, v institucích dostávají leták s unikátním kódem. Za získání tří kódů se mohou účastnit losování o ceny.
Uvedení do letošního děje:
Postavičky z Déčka se rozhodnou jet na prázdninovou plavbu, ale
brzy ztroskotají na pustém a tajuplném ostrově. Ocitají se tak v prostředí, na které nejsou zvyklé ani připravené, a mají ze všeho strach.
Brzy zjistí, že z ostrova se mohou dostat jen tehdy, pokud překonají
samy sebe a nechají se přírodou zocelit. Naštěstí na to ale nebudou
samy - o totéž budou o prázdninách usilovat i děti v naší soutěži.

Dva zámky Hradec a Raduň

Plánujete letos navštívit zámek Hradec nad Moravicí a zámek v Raduni? Zeptejte se na pokladně na zvýhodněnou vstupenku na prohlídku obou zámků.

Turistické noviny

Foto Adolf Horsinka

Oblíbené Turistické noviny Opavského Slezska vyjdou jako 40stránková samostatná příloha v Deníku dne 26. 5. 2020. Poté budou
k dispozici rovněž v našem informačním centru. Tak se stavte pro
tipy na výlety nejen o prázdninách.
PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová,
ředitelka Městské knihovny a informačního centra

K devadesátinám PhDr. Artura Sommera
Dne 1. května 2020 oslavil významné životní jubileum hradecký občan PhDr. Artur Sommer – pedagog, kulturní a vlastivědný pracovník, milovník hudby, slezský patriot. Bohatou profesní
a zájmovou činnost našeho jubilanta nelze postihnout v několika
větách této krátké gratulace (odkazujeme např. na pěkný článek
v Hradeckých novinách č. 2/2018). V duchu našich předchozích
příspěvků připomínáme dvěma fotografiemi celoživotní zájem
Dr. Sommera o spolkovou činnost a veřejný život v našem městě.
Na první fotografii je zachycen jako člen ochotnického divadelní-

ho souboru ve hře Zdravý nemocný v roce 1958 a na druhé, z roku
1969, jako organizátor oslav 60. výročí otevření Národního domu.
Vážený pane doktore, přejeme Vám zdraví a energii pro další práci
a těšíme se na další setkávání s Vámi.
Svému čestnému členovi
Matice slezská, pobočný spolek
v Hradci nad Moravicí

www.muhradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA / ŠKOLSTVÍ
100 let od narození akademického malíře a restaurátora Vladimíra Terše
(6. 5. 1920 Brno-Tuřany – 31. 8. 2010 Opava)
Vyučil se fotografem, po skončení II. světové války se přihlásil na
Akademii výtvarných umění v Praze, obor restaurátorství. Během
studií projevil výrazný talent, díky němuž získal stipendium na Akademii výtvarných umění v Paříži.
V roce 1951 objevil a odkryl v Českém Krumlově významné renesanční fresky na měšťanském domě známého jihočeského rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V Českých Budějovicích restauroval
malby na několika měšťanských domech a velkou fresku na věži
radnice. Na zámku v Bechyni restauroval 12 obrazů s portréty českých králů, v Praze pak objevil a restauroval gotické nápisy v Betlémské kapli.

a záchranu pokladů našeho národního kulturního dědictví obdržel 23. srpna 2010 cenu ministra kultury - medaili Artis Bohemiae Amicis.
Po odchodu z Prahy žil Vladimír Terš v Opavě, od roku 1980 až do
své smrti ve svém rodinném domě v Hradci nad Moravicí. Zemřel
31. srpna 2010 a je pochován na městském hřbitově v Opavě.
Zdroj: Wikipedie
Pokud máte zájem dovědět se o životě a tvorbě Vladimíra Terše více,
zalistujte v archivu na stránkách města, a v Hradeckých novinách
č. 3 z roku 2010 najdete rozhovor s tímto umělcem.

V roce 1954 na vyzvání svého profesora Bohuslava Slánského na
Akademii výtvarných umění se rozhodl přejít z Prahy do Slezska na
Opavsko, aby pomohl ve válce zničenému pohraničí. V opavském
kostele svatého Václava objevil a také zachránil významné gotické malby – legendu Jana Křtitele a prvomučedníka Štěpána s nejstarším signovaným „Autoportrétem“ Nicolaus pictor. Tyto středověké malby byly navrženy na zápis do knihy památek UNESCO.

Připravila Miroslava Vavrečková, foto Česká televize
(filmový medailon Moje obrazy jsou dílem staletí).

Jako restaurátor pracoval na různých místech Čech, Moravy i Slezska, také na Slovensku, ve Francii, Německu, Anglii a ve Spojených
státech amerických. Podílel se jako vedoucí prací na restaurování
Slovanské epopeje Alfonse Muchy v Moravském Krumlově.  Byl
objevitelem nejen uměleckých děl samotných, která byla mnohdy v dezolátním stavu, ale často i metody způsobu technologie jejich záchrany.
O akademickém malíři a restaurátorovi Vladimíru Teršovi zpracovala Česká televize dokument pod názvem Moje obrazy jsou dílem staletí.
Akademický malíř a restaurátor Vladimír Terš za své celoživotní
dílo a zcela mimořádný přínos do pokladnice výtvarného umění

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Výuka na dálku

Od středy 11. 3. 2020 se žáci všech škol v republice vzdělávají distančně, tedy na dálku.
Musíme přiznat, že jsme byli zaskočeni,
když jsme se během úterního vyučování
10. 3. 2020, vlastně během poslední vyučovací hodiny tuto zprávu dověděli. Všichni
učitelé začali spěšně připravovat žákům tištěné materiály na nejbližší dny a přemýšleli, jak efektivně výuku v dalších týdnech zabezpečit. Dnes, po více jak dvou měsících
dálkové výuky, mohu za náš pedagogický
sbor prohlásit, že situaci s využitím elektronického školního systému Škola OnLine,
produktů Google Apps (např. Classroom)
a elektronické pošty v doméně zshradec.cz
dobře zvládáme.
U žáků 1.-3. ročníku, potažmo jejich rodičů,
se ukázalo, že rozhodnutí z počátku školního roku nevyužívat systém Škola OnLine
se dnes jeví jako velké mínus. Rodiče musí
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proto s třídními učiteli komunikovat přes
osobní e-maily, ostatní vyučující musí přeposílat zadání právě přes třídní učitele. Jsme
tedy poučeni a na začátku dalšího školního roku přístupy rodičům těchto žáků určitě předáme.
S nástupem předmětu Informatika má každý žák 5.-9. ročníku možnost používat školní e-mail, přes který nyní probíhá aktivní komunikace. Dalším hojně využívaným
pomocníkem jsou videohovory, které se staly snad ve všech třídách pravidelnou a asi
nejoblíbenější vyučovací jednotkou. Také
vychovatelky ze školní družiny a školního
klubu připravily pro zájemce výzvy k účasti v různých soutěžích, nápadník k tvoření nebo receptář k vaření (viz samostatné
články).
V době, kdy budete Hradecké noviny číst,
probíhá ve škole již třetí týden prezenční
příprava 36 deváťáků na přijímačky, a již tý-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

den budou mnozí z žáků 1. stupně zase sedět ve svých lavicích s rozestupy a přísnými
hygienickými podmínkami.
Všem pedagogům i dalším zaměstnancům
školy zasílám touto novinovou cestou poděkování při dosavadní i budoucí kombinované výuce a pevně věřím, že ten poslední společný měsíc také lehce a s přehledem
zvládneme.

ŠKOLSTVÍ
Školní dění po zavření

Ve škole sice chybí žáci, ale dění ve školním
areálu neutichlo. Naopak. Nejviditelnější přestavba hřiště se pomalu, po jedenácti letech snahy o přebudování, blíží k závěru. Nevyhovující antukové hřiště z roku
1981 jsme svépomocí v roce 2011 přeměnili na hřiště travnaté s nadějí, že se jednou podaří na jeho ploše narovnat majetkové vztahy, které bránily stavbě nového
areálu. Až v roce 2017 jsme konečně dostali zelenou. Na ředitelském stole vznikl
v tužce první návrh, jak by mohl nový sportovní areál vypadat a co by měl určitě obsahovat. Přizvaný architekt připravil studii,
která byla předána do školské rady a zastupitelům. Ti podpořili nový vzhled areálu a „vybojovali“ první finance. Po zpracování projektové dokumentace se náklady
vyšplhaly příliš vysoko a bylo jasné, že přislíbená částka ze zastupitelstva stačit nebude. Město se pokusilo získat alespoň poloviční dotaci na Ministerstvu pro místní

rozvoj, nepodařilo se však. Protože potřebná dokumentace byla již připravena, zastupitelstvo města následně rozhodlo, že
město Hradec nad Moravicí zafinancuje
přestavbu samo. Třetího září 2019 přijely
do areálu bagry a éra starého hřiště skončila. Jeho slavnostní otevření je plánováno
na září 2020.
Hřiště však není jedinou probíhající aktivitou. V celé škole bylo vyměněno dosluhující nouzové osvětlení, podle nejnovějších
předpisů upravujeme na všech budovách síť
bleskosvodů a výdejní okno ve školní jídelně „zdobí“ ochranná roleta. Od září 2020
zasednou dvě třídy žáků do nových lavic
a do výuky jsme pořídili další sadu iPadů
i s nabíjecím kufrem.
Mgr. Radka Očadlíková,
ředitelka školy

Vzdělávání v době pandemie

Školy jsou zavřeny, ale vzděláváme se dál.
Vzdělání však v této začarované době dostalo
jiný rozměr. Učíme se učit na dálku, ale především se snažíme v dětech prohlubovat morální a sociální hodnoty, vážit si práce druhých,
chránit sebe a své blízké. V hodinách českého jazyka pod vedením paní učitelky Mainušové žáci 6.-8. ročníku vyjádřili své poděkování všem zaměstnancům Slezské nemocnice
v Opavě za jejich obětavou práci a profesionální přístup. K tomuto poděkování se také
připojuje celý pedagogický sbor při ZŠ Hradec nad Moravicí. Přejeme všem zaměstnancům nemocnice pevné zdraví a věříme, že vaši
pacienti brzy znovu uvidí úsměv na tváři, který je teď bohužel zahalen rouškou. Úsměv,
který říká „zvládli jsme to“. Děkujeme.
Kolektiv učitelů ZŠ Hradec nad Moravicí

Další příspěvky Základní školy Hradec nad Moravicí najdete na www.muhradec.cz (Hradecké noviny/Co se do novin nevešlo). Přečíst si můžete příspěvky žáků Dopis zaměstnancům nemocnice a slohovou práci Malý ztracený dáreček.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
Krásná místa na Hradci

Příroda nám kouzlí přímo před očima pomyslnou paletou zeleně všech odstínů. Pokud se rozhodnete pro chvilky relaxace
a čerpání energie, vydejte se zhluboka nadechnout plnými doušky svěží přírody a věřte, že krásy okolí našeho Hradce vás doslova
okouzlí. Stačí se projít okolo Mariánských
luk, zaposlouchat se do symfonie bublající Moravice doprovázené orchestrem místních opeřených ptačích hudebníků, je to hotový balzám na duši. Pokud holdujete spíše
kopcovitému terénu, Hanuše i „Babinčák“
nabízejí velkolepou podívanou na městečko
jako na dlani s dominantou našeho zámku.
Není také výjimkou obdivovat na cestách
malý zázrak v podobě chráněné orchideje,
čolka i třeba hejna pstruhů. Je však důležité chtít a pozitivně se naladit… Krásy přírody jsou nenahraditelné.

Úspěch v soutěži

Srdce s láskou darované je celostátní soutěž pro dětské kolektivy. Podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy. Náš projekt s názvem Košík plný
lásky pro miminka neonatologie v Ostravě zaujal porotu natolik, že získal stříbrný
post na žebříčku hodnocení. Velmi chválím děti, které reprezentovaly naši školu
ve složení: Nela Beinhauerová, Johana Blatecká, Lucie Ignácová, Tereza Kurková, Leona Lacová, Amálie Byrtusová, Michaela
Hrbáčová, Zina Arvin-Bérod, Nina Arvin-Bérod, Karolína Volná, Lucie Slaná, Natálie Byrtusová, Markéta Kurková, Eliška

Motyčková a Izabela Tesařová. Tato soutěž
byla pro mě velkou výzvou už proto, že jsem
mohla motivovat děti ke smysluplným činnostem. Pomoc miminkům na neonatologii
byla jasnou volbou hned v počátcích plánování projektu. I kdybychom v soutěži neuspěli, výhrou je pro nás především myšlenka, že jsme mohli pomoci malinkým dětem,
pro které má budoucnost připraveny ještě
další překážky na cestě životem. A my jsme
mohli být alespoň na tu prvotní chvíli palivo, které je popostrčí dál.

Děti plní výzvy

Nastala složitá situace, kdy žáci plní školní
povinnosti v domácím prostředí. Věřím, že
to není jednoduché pro ně ani pro jejich rodiče. Proto mě o to více těší, že se děti účastní i volnočasových aktivit, které jim připravujeme za kolektiv pedagogů školní družiny
a školního klubu. Děti nám předvedly, že
nosit roušku může být velká legrace. Namalovaly nám spoustu obrázků, vypracovaly rébusy a zhotovily land arty – přírodní obrazce. Také nám předvedly tanečky
a prostřednictvím fotografií nám poslaly
své sportovní aktivity. Patří jim i rodičům
obrovská pochvala a určitě je bude čekat
i nějaká malá odměna. Do výzev jsem přidala i tip na dva zajímavé recepty. Třeba budou inspirací i pro vás.

Pampeliškový med

Už naši prarodiče věděli, jaká je pampeliška lékařská vzácná léčivá bylina, používali květ, stonky, ba i kořen. Připravovali z ní
www.muhradec.cz
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různé pochutiny jako například tento med.
Mám recept už asi sto let starý, ještě od babičky mé babičky, samozřejmě tehdy se nedával citron. Nyní jej přidáme i kvůli konzervaci. Je třeba dbát na to, aby citron nebyl
chemicky ošetřen (dnes se dají koupit i bio
citrony bez chemického postřiku).
Suroviny a pracovní postup: 500 ks rozvinutých květů pampelišky, 2 litry vody, 2 kg
krystalového cukru a 2 ks neošetřených citronů. Květiny sbíráme na zahradě, kam nechodí zvířata ani blízko nejezdí auta. Rychle
je osprchujeme, ale tak, aby neztratily pyl.
Dáme je do hrnce, přidáme vodu a nakrájené citrony. Vaříme 15 minut. Necháme
vychladnout a dáme do chladné místnosti na 24 hodin.
Potom přecedíme přes gázu, pořádně vymačkáme, dáme do hrnce a přidáme cukr.
Vaříme půl hodiny na silném plamenu, ale
dáváme pozor, aby nám med neutekl. Pak
plamen stáhneme a vaříme ještě 60 minut
na středním plamenu. Hotový med je trochu řidší. Plníme jej ještě horký do sklenic a uzavřeme. Z uvedeného množství bychom měli mít přibližně 2 litry medu (6-7
skleniček).

Kopřiva pálí, ale také léčí
a skvěle chutná

Podle pověsti ji přinesli do Evropy Césarovi vojáci, protože se chtěli při svém tažení šleháním zahřívat, když jim bude v zimních měsících zima. No nevím, připadá mi
to dost drastické, ale je pravda, že šviháním
kopřivami se v minulosti lidé snažili bojovat
proti artritidě a revmatismu, tak třeba na té
povídačce o vojácích slavného Césara přece něco je. Teď trochu odborného popisu:
Kopřiva je bylina s vytrvalým plazivým oddenkem, až metr a půl vysoká, s listy vstřícnými, hrubě pilovanými, vejčitými. Na lodyze a listech jsou křehké chloupky naplněné
ostrou šťávou – kyselinou mravenčí, která
dráždí kůži a způsobuje puchýře. Kopřiva
obsahuje především draslík, síru, železo,
mangan, chlór, hořčík, třísloviny, křemičitany, chlorofyl, karotenoidy, flavonoidy, vitamin B2, vitamin C, kyseliny šťavelovou,
mravenčí, octovou, pantotenovou a křemičitou.  
A proč tedy sbírat kopřivy? Jaké má vlastně kopřiva účinky na náš organismus? Tak
především ničí a rozpouští škodliviny v těle,
čistí krev, tvoří nová krevní tělíska, posiluje nervy, hojí žaludeční vředy, rozpouští

kyselinu močovou a neutralizuje ji, posiluje a vyživuje vlasy, pomáhá při únavě a vyčerpanosti, je vhodná při chudokrevnosti,
pomáhá při léčbě revmatismu a dny, snižuje hladinu cukru v krvi, zevně se používá
na ekzémy a špatně se hojící rány.

Kopřivové lívance

Suroviny a pracovní postup: 2-4 hrsti nadrobno posekaných výhonků mladých kopřiv, 6 lžic polohrubé mouky, 1 lžíce moučkového cukru, 1 zarovnaná lžička prášku
do pečiva, 2 vejce, 2 dl polotučného mléka,
špetka nastrouhaného muškátového oříšku,
špetka soli, olej na smažení, na ozdobu a dochucení bílý jogurt nebo zakysaná smetana,marmeláda nebo drobné ovoce. Do větší mísy nasypeme mouku, přidáme vejce,
prášek do pečiva, cukr, špetku oříšku, nalijeme mléko a vyšleháme těsto. Do připraveného těsta zašleháme nadrobno pokrájené
výhonky mladých kopřiv. Buď přímo na lívanečníku, nebo na kvalitní nepřilnavé pánvi smažíme lívance z obou stran. Podáváme
například se zakysanou smetanou nebo jogurtem, džemem či marmeládou a drobným ovocem.
Petra Tomanová, DiS., vedoucí ŠD a ŠK

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
Putování po přehradách

Den před plošným uzavřením škol
10. 3. 2020 se děvčata a kluci naší školy vydali na poznávání vodních nádrží na řece
Moravici. První zastavení bylo na přehradě Kružberk, kde jsme se seznámili nejen
se samotnou betonovou hrází, ale také se
stavitelem tohoto díla panem Čermákem.
Pod přehradou jsme se zastavili u skalní rozsedliny, kde chtěl před více než sto
lety vybudovat rodinnou hrobku Carl Weisshuhn, významný podnikatel a zakladatel
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papíren v Žimrovicích. Jeho plány zastavil
až stavební úřad v Opavě. Prošli jsme kolem řeky Moravice až do stejnojmenné obce
Kružberk, odkud nás autobus odvezl na korunu sypané hráze Slezská Harta. Viděli
jsme, jaké materiály a stavební postupy zvolili stavitelé těchto významných vodních děl
na řece Moravici. Náš výlet se završil společným obědem v restauraci obce Leskovec
nad Moravicí, který dětem uhradil Klub rodičů ZŠ Žimrovice.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

V šatně školy vzniklo výtvarné
dílo Bořka Frýby

V době uzavření školy v důsledku pandemie jsme do naší malotřídky pozvali malíře a našeho kamaráda Bořka Frýbu, který
se svým vnukem Matějem po několik dnů

ŠKOLSTVÍ
na stěnu šatny maloval velkoplošný obraz,
který má souvislost s předešlou zprávou
o putování dětí po přehradách. Naše zadání bylo namalovat řeku Moravici od jejího
pramene pod Vysokou holí v pohoří Jeseníky až po soutok řeky s Opavou. Malba nemá
plnit pouze roli estetickou, ale svým obsahem má vzdělávat a vychovávat. Letos je to
přesně 15 let, kdy jsme započali plodnou
spolupráci s opavským malířem, který část
své profesní kariéry strávil i v žimrovických
papírnách. Bořek Frýba kromě mnoha akcí,
během kterých dětem maloval na přání, ilu-

stroval několik školních publikací a vytvořil originální hradecký betlém. Za možnost
spolupracovat s tímto skromným autorem,
který v letošním roce oslaví významné kulatiny, jsme nesmírně vděčni.

Práce školáků v době
koronavirové

Krizová situace celosvětové pandemie postavila pedagogy a žáky školy do mimořádné situace. Zvláště na děti a jejich rodiče
naložila obrovské břímě, které by za běžné
situace bylo rozloženo mezi školu a rodinu.

Během domácího vzdělávání naši učitelé
prokládali učení praktickými úkoly, ke kterým mnozí přistoupili s velkým nasazením.
Kromě pěstování řeřichy, výroby pampeliškového medu a herbáře květin, mohly děti
putovat za pokladem nebo vytvářet malého obyvatele stromu Tobiáše Lolnesse. Chci
vyslovit za všechny zaměstnance školy obrovský obdiv a poděkování rodičům a žákům naší školy, kteří k distančnímu vzdělávání přistoupili nesmírně zodpovědně.
Vážíme si toho.
Mgr. David Šrom, ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Mateřská škola v období
koronaviru nezahálí

Vzhledem k pozvolnému uvolňování vládních nařízení, je naše mateřská škola od 1.
4. 2020 otevřena pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému. Pro ty z vás, kteří budete v době zpřísněných hygienických podmínek naši MŠ
potřebovat, budou platit nová pravidla.
Ta budou uvedena a aktualizována na našem webu, např.: zpřísněná budou pravidla pro výdej stravy a zajištění pitného
režimu, u hlavních dveří máme již nainstalovány bezkontaktní dávkovače dezinfekce a vyznačeny mezníky pro bezpečné rozestupy rodičů a dětí, po příchodu
do mateřské školy se každému dítěti měří
teplota. Zákonným zástupcům dětí byla

emailem zaslána anketa pro zjištění zájmu
o nástup dítěte do MŠ v období od 25. 5.,
1. 6. a 1. 8. 2020. Výsledky průzkumu mezi
rodiči jsme předali zřizovateli, městu Hradec nad Moravicí.
Během koronavirové pandemie jsme však
nezaháleli - připravovali jsme zahradu,
nové činnosti pro děti, na které se už moc
těšíme, dezinfikovali jsme třídy, třídili hračky a připravovali se na znovuotevření. Učitelky během uzavření MŠ komunikovaly
s dětmi a rodiči přes webové stránky MŠ
Hradec, kam jim vkládaly vytvořené úkoly a videa k daným tématům. Doufáme,
že se zábavné aktivity líbily a podařilo se
díky nim vyplnit čas strávený mimo MŠ,
o čemž svědčí pozitivní zpětná vazba, která se k nám dostala a velice nás těší.

Také školní zahrada prošla hygienickými
opatřeními (desinfekce písku a hraček).
Nově byla zhotovena chaloupka na odkládání kol, odrážedel a koloběžek. Chodníky
byly vyzdobeny kresbami za účelem procvičování prvků Mensy a metody Hejného matematiky. Také jezírko je opět znovu čisté,
zdobí jej krásně barevné květiny a celá zahrada je provoněná čerstvě posekanou trávou. Revitalizací prošly taky záhonky a pocitový chodníček a všechno je již připraveno
na to, až se všichni opět ve zdraví sejdeme,
protože většinu času budeme trávit venku
na čerstvém vzduchu. Děláme všechno proto, aby byla naše MŠ opravdu dobře připravena na znovuzahájení provozu. Brzy se budeme těšit na shledanou.
Bc. Hyklová Michaela

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
Církevní škola v době
koronavirové

V březnu se zavřely školy. Ze dne na den.
Bez výjimky. Pro všechny školy nová situace. Nejčastější otázky, které tou dobou zaznívaly byly: Co teď? Jak budeme učit? Co
děti? Vždyť nestihneme probrat učivo. Počáteční rozpaky vystřídaly první pokusy o výuku na dálku. Něco se podařilo hned, některé
„mouchy“ jsme museli postupně vychytat.
Nakonec se podařilo najít systém výuky, který vyhovuje všem. Jak pedagogům, rodičům,
tak žákům. Neučíme online, žáci mají úkoly na celý týden. Mohou si naplánovat, kdy
je splní. Úkoly jsou dobrovolné, snažíme se
o to, aby byly zábavné. Po nějaké době začal
žákům chybět sociální kontakt. Zavedli jsme
třídnické videokonference, kde se ve stanovený čas mohou žáci vidět se svými spolužáky a třídním učitelem. Neprobírá se učivo, probíhá neformální rozhovor. Vše takto
funguje již několik týdnů.
Od 11. května opět dochází do školy žáci 9.
třídy. Zájem je velký. Z 25 žáků jich dochází
20. Jsou rozdělení do dvou skupin a připra-

vují se na přijímací zkoušky. Žáci se do školy
těšili. Z toho máme radost. Pro žáky deváté
třídy je konec tohoto školního roku řekněme
„divný“. Bude jim i nám, chybět nostalgická
nálada, poslední zvonění, rozloučení se školou, slzy uroníme ve skrytosti. Ze zkušeností však víme, že po nějaké době se žáci k nám
do školy vrátí. Přijdou se podívat na místa,

kde seděli, na učitelé, kteří je učili, na to, jak
se škola změnila. Žáci ví, že je máme rádi, záleží nám na nich a jsou u nás vždycky vítání.
Přeji všem žákům i učitelům, aby si z této
doby odnesli jen pozitivní věci a deváťákům,
aby nezapomněli na to, co od nás dostali do života.
Mgr. Antonín Hennig, zástupce ředitele

www.muhradec.cz
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A jak prožívali nucenou absenci
školy naši deváťáci?

Zpočátku se mi to volno hodilo, protože
jsem si chtěl odpočinout. Taky jsem byl víc
s rodinou, což není obvyklé. Začaly mi ale
chybět návyky, taky kamarádi a učitelé.
Taky jsem se doma už nudil. Jsem rád, že
jsem zase ve škole. (Jirka)

Výhodou karantény bylo, že jsem se naučila
spoustu nových dovedností. Konečně o sobě
můžu říct, že umím vařit nebo že chodívám
běhat. Ale i tak mi chyběli spolužáci. Uvědomila jsem si, že mi bude chybět náš kolektiv,
ale i celá rodinná atmosféra školy. (Katka)

Hrozně jsem se těšila do školy, protože mě
doma to učení vůbec nebavilo a chyběli mi
spolužáci a učitelé, kteří nám pomůžou,
když něco nechápeme. (Adélka)

V karanténě jsem seděl u počítače a pomáhal doma. Taky jsem si zvykl na krátké vycházky do přírody. Nejvíce mi chyběli přátelé. Jsem rád, že se teď ve škole můžu lépe
připravovat a soustředit na přijímačky a vidět opět své kamarády. (Tomáš)

Jsem ráda, že jsem ve škole. Doma pro mě
bylo těžké dokopat se k učení a dělání domácích úkolů. Hodně mi chyběli učitelé a všichni ze školy. (Líba)

Chyběl mi režim, neměl jsem si s kým povídat a nikdo mi nemohl vysvětlit učivo. I když
je pro mě příprava na přijímačky obtížná,
jsem rád, že jsem ve škole. (Kája)

Měla jsem čas na víc věcí, ale chyběli mi kamarádi. Jsem ráda, že se potkáváme, i když
je to takové zvláštní, že musíme nosit roušky a že spolu nesedíme v lavici. (Markéta)

Během karantény jsem si dokonale vyčistil
hlavu, zapomněl na všechny problémy. Nakonec jsem ale rád, že jsem se znovu setkal
se spolužáky. (Dominik)

Chyběl mi kontakt s lidmi mimo mou rodinu. Jsem opravdu ráda, že zase můžu chodit do školy, i když to není jako dřív. (Maki)
Po nějaké době mi začalo hodně vadit, že se
nemůžu svobodně pohybovat po městě, jít
do kavárny, ke kamarádovi… Dokonce mi
začal chybět i denní stereotyp a ranní vstávání do školy. Chyběla mi zábava ve škole. (Štěpán)
Připravila Mgr. Lucie Víchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Poděkování

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,
v posledních měsících jsme čelili situaci,
kterou nikdo z nás nečekal. Epidemiologický stav v České republice nebyl pro nikoho
z nás příjemný a preventivní opatření doslova zastavila svobodný chod našich živo-

tů. Přesto všechno, po ukončení mimořádných opatření, se hudba a výtvarná tvorba
opět vrátila do naší školy a budova ožila dětmi, které jsme ve škole velice rádi po dvou
měsících uvítali!
Tímto vám, milí rodiče a žáci, děkujeme
za zodpovědný a vstřícný přístup při nástupu zpět do školy a děkujeme za obohacující
spolupráci v rámci distančního vzdělávání,
která i na dálku rozvíjela talent a další dovednosti nejen vašich dětí (našich žáků), ale
také nás pedagogů. Společně jsme se, skrze informační technologie, snažili dál směřovat k naplňování Školního vzdělávacího
programu s mottem Srdce pro umění, umění pro radost! Věříme, že vám hudební a výtvarné aktivity přinesly do vašich domovů
alespoň kousek radosti a pomohly k odre-

Základní umělecká škola, Národní památkový ústav,
správa státního zámku a SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí

vás srdečně zvou na

AB S O LVE NTS KÝ KO N C E RT
spojený s výtvarnou výstavou
Karolíny Volné - akordeon
Adély Honové – výtvarná tvorba
Amálie Víchové – výtvarná tvorba
Antonína Bujnovského – akordeon
Šimona Baly – kytara
a hostů

16. června 2020 v 17.00 hodin
v sále Velké dvorany
zámku Hradec nad Moravicí
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

agování od náročných úkolů v tak nevlídné době.
Velké poděkování si zaslouží i celý pedagogický sbor Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí za nadšený přístup a energii, kterou do distančního vzdělávání vložil!
Jsem velmi poctěna, že mám ve škole tak
skvělé žáky a zaměstnance. Bez vás by to
totiž nešlo!
Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ

ZUŠ Hradec nad Moravicí
vás zve

na přijímací

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
které se konají v úterý 9. června 2020
od 14 - 17 hodin pro hudební obor
a ve čtvrtek 11. června 2020 pro hudební
a výtvarný obor v době od 9 - 12 hod a 14 - 17 hodin
Prosíme předem o vyplnění elektronické přihlášky
na www.izus.cz a rezervaci termínu zkoušky.

Těšíme se na vás!

HISTORIE
Lipová rebelie
Dnešní Zámecká ulice byla v roce 1932 okresní silnicí, která spojovávala dvě samostatné obce Podolí a Hradec. Lidé z obou obcí ji
hodně využívali. Podolští po ní chodili do kostela, do obecné školy,
na lesní správu. Hradečtí pak do občanské školy (měšťanky), za prací do továrny, k nákupům. Poměrně úzká vozová cesta se v polovině
kopce u hospody „V půlkopcu“ rozšířila a pěší hojně využívali užší
chodník kolem domů po pravé straně, který od cesty odděloval strmý břeh. Pro zvýšení bezpečnosti se hradečtí radní rozhodli pořídit
zábradlí nad břehem. Zábradlí by ještě více zúžilo vjezd k některým
domům. Požádali proto lesní správu, jako majitele břehu, o souhlas
postavit sloupky zábradlí na hranici pozemku. Opovědí byla nabídka na odkup pozemku, a to i s břehem v blízkosti vstupu do kostela. A právě před kostelem stála na obou březích alej mohutných lip.
Lípy byly staré, měly olámané větve a jejich kořeny byly na břehu odkryté. Zastupitelé rozhodli lípy přes zimu skácet. Našla se i firma,
která nabídla za dřevo 2 000,- Kč a kácení by provedla na svůj náklad. Sotva se začalo s kácením, začalo několik občanů proti tomu
protestovat. Spor se dostal k novinářům a bylo otištěno několik
článků v okresních novinách, které stranily protestujícím. V únoru, pak tři místní občané podali stížnost okresnímu úřadu v Opavě
s tím, že prodej dřeva nebyl proveden veřejnou dražbou a tím byly
bezohledně poškozeny finanční stránky všech občanů obce. Do sporu se zapojily i místní spolky a organizace a veřejné mínění se vášnivě rozdělilo na strany pro a proti. Zásadní změnu ve sporu měl přípis
od Státního památkového úřadu v Brně s tím, že je nutno lípy chránit jako přírodní památku a nařizují kácení okamžitě zastavit. Vlastním šetřením pak úřad konstatoval, že bylo skáceno 15, z části zdravých stromů a že původně byly pozemky v době pozemkové reformy
ponechány velkostatku Lichnovských jako součást přírodního celku, který smí být dělen jen se souhlasem pozemkového úřadu. Zpochybnil tak i odprodej od Lesní správy, která v tomto velkostatek
zastupovala. Na závěr žádá alej zachovat s výjimkou stromů ohrožujících bezpečnost. Stav musí zjistit odborná prohlídka. Okresní
úřad proto zajistil prohlídku svým lesním referentem. Výsledkem
bylo zjištění, že stromy byly opravdu ve velmi špatném stavu a v případě, že by byly skáceny pouze nejvíce poškozené, došlo by k prolomení zápoje stromových skupin a nebezpečí vývratu stromů by
se nebezpečně zvětšilo. Okresní úřad pak zamítl podanou stížnost
v plném rozsahu. Zbývající lípy byly skáceny. Firma, která měla prve

o dřevo zájem od své nabídky odstoupila a nechtěla mít
s celou aférou nic společného. Zastupitelé obce rozhodli dřevo prodat veřejnou dražbou. Zájemci, spíše zvědavci
se k dražbě sice houfně dostavili, ale nabídku nikdo nepodal. Nakonec byla prodána jen
část dříví za 501,50 Kč a zbytek byl poštípán na palivové
dříví pro obecní kancelář.
A tak lipová rebelie v Hradci
v roce 1933 skončila. Kromě
veřejného povyku a vzájemné
nevraživosti přišla obec bez
mála o 1 500,- Kč do svého příjmu. A to v této době hospodářské
krize bylo hodně peněz.
Připravil Ing. Karel Hanák, Matice slezská
Zdroj: Pamětní kniha městyse Hradec u Opavy
sepsána A. Juchelkou, Okresní archiv Opava.

www.muhradec.cz
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OKÉNKO DO ZAHRADY / inzerce
Jablečný ocet vlastní výroby
Jablečný ocet si můžeme překvapivě snadno připravit v domácích
podmínkách. Není ani tolik důležité, že ušetříme pár korun, jablečný ocet obsahuje cenné minerální látky a vlákninu, ale především
je pro svou chuť a vůni vynikající při přípravě pokrmů. Příprava je
velmi snadná, chce to jen trochu času a trpělivosti.
Z jablek odstraníme okvětí, stopku a všechna narušená místa. Dobře
je omyjeme, nakrájíme na tenké plátky a naplníme jimi třetinu větší
lahve. Zbytek dolijeme nálevem, který připravíme rozpuštěním 100 g
krystalového cukru v 1 litru nepřevařené vody. Hrdlo ovážeme hustým plátnem a láhev necháme stát v místnosti s teplotou kolem 25 °C,
např. na horních policích kuchyňské linky. Když jablečná surovina
klesne ke dnu, stáhneme ocet do jiné láhve, kterou znovu uzavřeme
plátnem a postavíme na stejné místo. Hladina se časem potáhne bílou blánou nezbytnou pro další proces kvašení. Po 4 až 6 týdnech by
měl být ocet hotový. Poté tekutinu stočíme do lahví a uložíme naležato, zátka totiž nesmí vyschnout. Nelekněte se, pokud se v nich utvoří
znovu bílý povlak. Je to jen známka toho, že ocet stále ještě dokvašuje. Můžeme jej už klidně používat, jen si potřebné množství přecedíme do menší lahvičky a uložíme v chladničce.
Jablečný ocet se uplatňuje v gastronomii a rovněž v kosmetické péči,
kde jej oceňujeme pro obsah tzv. AHA kyselin. Zanedbatelná není
ani jeho pomoc při hubnutí. Přestože jde o ocet, ten jablečný reaguje v organismu zásaditě. A jak jistě víte, zásadité potraviny pomáhají při detoxikaci těla a jsou zdraví prospěšné. Užívání jablečného
octa je velmi jednoduché. Zkuste pro začátek ráno na lačno 1 kávovou lžičku octa ve 2 dl vody.
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Na závěr bych ráda uvedla výčet příznivých účinků jablečného octa
na lidský organismus:
Ředí krev, pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním,
snižuje krevní tlak a cholesterol, napomáhá dobrému trávení a podporuje štěpení tuků, ničí nežádoucí bakterie ve střevech, působí
příznivě na složení střevní mikroflóry (čímž obvykle sníží i chuť
na sladké), podporuje tvorbu žaludečních kyselin, pomáhá při pálení žáhy, působí při léčbě kvasinkové infekce a mykózy, čistí ledviny, pomáhá při chronické únavě, léčí infekce dutin, bolesti hlavy,
bolesti v krku a chřipku, čistí pleť, pomáhá při dně a artritidě, příznivě působí na klouby.
Pokud vás článek oslovil a zkusíte výrobu jablečného octa sami, přeji vám, ať se podaří a chutná!
Pavla Scholzová, ČZS Jakubčovice

SPORT
Nové zázemí TJ je dokončeno
Hradečtí sportovci mohou slavit. Po mnoha letech se povedlo dotáhnout a zrealizovat výstavbu nového zázemí u fotbalového
hřiště TJ Hradec nad Moravicí. Nově vybudované zázemí jistě přispěje ke zlepšení kvality výchovy mladých fotbalistů a celkové úrovni fotbalového dění v Hradci nad
Moravicí. Členům fotbalového oddílu budou
po červnové kolaudaci budovy nově sloužit
tolik potřebné čtyři šatny se sprchami a toaletami. Zároveň bylo vybudováno zázemí
pro fotbalové rozhodčí, bezbariérová toaleta pro návštěvníky z řad vozíčkářů a místnost technického zázemí pro údržbu tráv-

níku. Součástí objektu je i větší společenská
místnost pro cca 25 osob určená především
členům šachového oddílu a dalším oddílům
TJ ke společenským schůzkám a poradám.
Celá výstavba objektu i oprava bočních
tribun byla zrealizována nákladem cca
7 900 000 Kč. Podstatnou část tvořila dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 700 000 Kč, kterou se podařilo
vedení TJ na výstavbu získat. Další finanční prostředky ve výši 2 400 000 Kč poskytla
samotná TJ a částkou 800 000 Kč podpořilo
výstavbu objektu město Hradec nad Moravicí. Výstavba nového objektu probíhala

od srpna 2019 a trvala pouhých 10 měsíců.
Projekt na výstavbu zázemí TJ vypracoval Alexandr Černý z Hradce nad Moravicí, samotnou výstavbu budovy zrealizovala na základě výběrového řízení stavební
firma Ricka Karel s.r.o. z Hlučína. Celou
výstavbu budovy dozoroval a velké množství práce při výstavbě odvedl předseda TJ
Hradec nad Moravicí Pavel Kuzník. Nezbývá než k novému zázemí hradeckých sportovců pogratulovat a popřát všem členům
TJ Hradec nad Moravicí i hodně úspěchů
na poli sportovním.
Petr Havrlant

Město Hradec nad Moravicí vyhlašuje
výtvarnou soutěž pro žáky základních škol

HRADEC V DOBÁCH MINULÝCH
Nechejte se inspirovat bohatou historií našeho města, zámkem a jeho parkem, farním kostelem
a dalšími památkami, historickými fakty i pověstmi a třeba i svou fantazií.
Minimální formát soutěžní práce je A4. Výtvarná technika je volná, každý autor může odevzdat jednu soutěžní práci. Výtvarná díla budou rozdělena do kategorií dle věku autora.
Svá díla označte na zadní straně jménem a příjmením, uveďte svůj věk a kontakt na rodiče (zákonného zástupce). Soutěžní práce odevzdejte v přízemí městského úřadu (možno pouze v pondělí a ve středu) nejpozději do 18. června 2020.
Všechny soutěžní práce budou vystaveny na Hradecké pouti v neděli 28. června 2020. Pro úspěšné autory jsou
připraveny hodnotné věcné ceny.
Výtvarná soutěž je vyhlášena v rámci projektu
Hradec – město bohaté historie, který je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
www.muhradec.cz
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PROGRAM ČERVEN 2020
Malá lež

Úsměvné drama, USA / Čína 2019, do 12
let nevhodný, české titulky, 100 min.
Skutečný příběh mladé Newyorčanky a její
svérázné čínské babičky. Její početné příbuzenstvo zatají pravdu o svém zdravotním
stavu. Aby babičce nebylo podezřelé, že se
velká rodina začíná sjíždět z celého světa,
rozhodnou se vystrojit svatbu. A vůbec přitom nevadí, že synovec vlastně ani nezná
svou nastávající.

Ledová sezóna: Ztracený poklad

Animovaný / komedie, USA / Indie 2019,
český dabing, 90 min.
Po vzoru slavných hrdinů Indiana Jonese
a především Johnyho Englishe se roztržitý
lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova kolem světa na velké dobrodružství.
Po svém boku bude mít nezničitelné chlupaté kámoše lumíky.

Okouzlující herec Omar Sy (Nedotknutelní)
tentokrát jako otec sedmileté Sofie. Každý
večer jí bere do Pohádkolandu, smyšleného filmového studia, kde on v roli prince
Krasoně je hlavním hrdinou. O pět let později se ze Sofie stává puberťačka a otec
musí najít nový způsob, jak zaujmout Sofii.

a 2458 sexuálních predátorů, u kterých poznáme jejich taktiku.

Bourák

Komedie, Česko 2020, do 12 let nevhodný, české znění, 110 min.
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera,
kterému teče do baráku i do života a rodina ho už má plné zuby. Ale i srdce. Autorskou hudbu ve stylu rockabilly složil Roman Holý.

Problémissky

Komedie / drama, Velká Británie / Francie 2020, do 12 let nevhodný, české titulky, 106 min.
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž
Miss World. Byla to tehdy nejsledovanější
televizní show na světě a uváděl jí britský
komik Bob Hope. Při přímém přenosu pak
vznikl nebývalý rozruch zásluhou jedné
feministické aktivistky. Retro komediální
příběh podle skutečné události obsahuje
neopakovatelný britský šarm a vtip.

Bloodshot

Akční / drama, USA 2020, do 12 let nevhodný, české titulky, 110 min.
Podle komiksového bestselleru vznikl snímek, ve kterém Vin Diesel ztvárňuje vojáka
Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj dělá nezastavitelného bojovníka.

Emma

Romantická komedie, Velká Británie
2020, české titulky, 132 min.
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak
dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama
onemocněla citem nejzáludnějším, tedy
láskou.

Zapomenutý princ

Dobrodružný / komedie, Francie 2020,
český dabing, 102 min.

Země medu

Poetický dokument, Makedonie / Turecko 2019, české titulky, 85 min.
Překvapivě humorný, byť i drsný a něžný
portrét křehké rovnováhy mezi lidstvem
a přírodou. Churavá matka s dcerou žijí
v odlehlé horské oblasti Balkánu, kde není
ani elektřina, ani tekoucí voda. Živí je pouze sběr medu a jeho prodej. Jejich pokojný
život obrátí naruby příjezd potulné turecké rodiny. V nominacích na Oscara 2020 se
tento film dostal až do finále.

Lassie se vrací

Dobrodružný / rodinný, Německo 2020,
český dabing, 100 min.
Nejslavnější pes filmové historie se vrací
do kin! Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná
psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý
konec země. Z nového domova ale uteče
a vydá se na neuvěřitelně odvážnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

V síti

Dokument, Česko 2019, do 15 let nepřístupný, české znění, 100 min.
Experiment Víta Klusáka otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Ve filmu uvidíme 3 herečky, 3 pokojíčky
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Téměř dokonalá tajemství

Komedie, Německo 2019, do 15 let nepřístupný, český dabing, 111 min.
Jiskřivá komedie od tvůrců populární řady
„Fakjů pane učiteli“. Na společné večeři se
několik párů rozhodne položit své telefony
na stůl a celý večer sdílet veškeré zprávy
a telefonáty. Nevinná hra se změní v sérii
šílených trapasů a situací.

červen 2020

Národní dům | Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072 | pokladna@kino-orion.cz
Kino Orion |
@kino.orion

Pá 5. 6. 19:00

Malá lež

100 Kč

úsměvné drama

premiéra

So 6. 6. 16:00

Ledová sezóna: Ztracený poklad

120 Kč

medvědí dobrodružství

pro děti

Problémissky

130 Kč

dramatická komedie

premiéra

Pá 12. 6. 19:00

Emma

120 Kč

adaptace Jane Austenové

premiéra

So 13. 6. 16:00

Zapomenutý princ

100 Kč

dobrodružná komedie

pro děti

Bourák

130 Kč

česká komedie

premiéra

Pá 19. 6. 19:00

Země medu

100 Kč

poetický dokument

premiéra

So 20. 6. 16:00

Lassie se vrací

120 Kč

dobrodružný film

pro děti

V síti

100 Kč

dokumentární experiment

repríza

Pá 26. 6. 19:00

Bloodshot

100 Kč

akční drama

premiéra

So 27. 6. 17:30

Bourák

130 Kč

komedie O. Trojana

repríza

Téměř dokonalá tajemství

120 Kč

jiskřivá komedie

premiéra

19:00

19:00

19:00

20:15

Pokladna kina otevřena vždy hodinu před začátkem projekce. Rezervace vstupenek na www.kino-orion.cz.
Změna programu vyhrazena.

www.muhradec.cz
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křížovka

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru
v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 7. 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. 2/2020: S jarem hodně krásných
chvil v přírodě. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Kateřina Šindlářová, Hradec nad Moravicí.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 4/2020 je 15. 7. 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 1. 6. 2020; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk, Můstek Arthura von Sprinzensteina v zámeckém parku. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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