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leden - únor

OTEVŘENÁ RADNICE
RADA MĚSTA
(z usnesení schůzí č. 2 dne 26. 11. 2018,
č. 3 dne 17. 12. 2018 a č. 4 dne 14. 1. 2019)
• pověřila k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství (oddávající), pro volební období 2018–2022, tyto
členy zastupitelstva města: RNDr. Tomáše
Grima, Ph.D., Tomáše Hozu a Mgr. Jana
Špičku (starosta města a místostarosta
města vykonávají funkci oddávajících bez
nutnosti pověření),
• schválila výplatu finanční kompenzace
nákladů na elektřinu pro provoz tlakové
splaškové kanalizační přípojky za rok 2018
finančním darem v celkové výši 25 750 Kč,
• projednala výsledky poptávkového řízení
na dodavatele (grafické zpracování a tisk)
zpravodaje města Hradec nad Moravicí Hradecké noviny a schválila dodavatele (výrobce)
zpravodaje společnost RETIS GROUP s.r.o.,
a to s účinností od 1. 1. 2019,

• rozhodla zřídit s účinností od 1. 1. 2019
komise rady města a jmenovala jejich obsazení:
- stavebně-investiční komise – předseda
Ing. Jan Lindovský, členové Jan Fojtík,
Ing. Milan Kolovrat, Ing. Jaromír Vícha,
Karel Vlček;
- kulturní komise – předsedkyně Dagmar
Polášková, členové Alexandr Bareš, Tomáš Oršový, Ing. BcA. Richard Vacula,
Ing. Marek Wolf;
- sportovní komise – předseda Svatopluk
Tomčík, členové Mgr. Hana Hozová,
Marie Hutníková, Ing. Marek Šindlář,
Bc. Lukáš Vícha;
- dotační komise – předsedkyně Bc. Dagmar Holásková, členové Mgr. Antonín
Hennig, Jakub Hertel, Ing. Ladislav Kříž,
Michal Maroš;

- komise pro zpravodaj Hradecké noviny
(redakční rada) – předsedkyně Miroslava Vavrečková, členové Natálie Jarošová,
Mgr. Tomáš Volný, Mgr. Jiřina Živná;
- jmenovala z řad zaměstnanců městského úřadu garanty jednotlivých komisí:
stavebně-investiční komise Ing. Josef
Hennig, kulturní komise Jitka Celtová,
sportovní komise Ing. Josef Hennig, dotační komise Ing. Jana Štenclová, komise
pro zpravodaj Hradecké noviny (redakční rada) Jitka Celtová.
Statut komisí rady města spolu s náplní činnosti (působností) jednotlivých komisí najdete na www.muhradec.cz (město/samospráva/
rada města/komise).

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(z usnesení č. 2 ze dne 10. 12. 2018)
• vzalo na vědomí informace o havarijním
stavu opěrné zdi na ulici Zámecká (před
domem čp. 9) a uložilo odboru majetku
a investic prověřit možnost získání dotace na její opravu, jednat s vlastníky dotčených nemovitostí o omezení přístupu
k jejich domům po dobu realizace opravy
a prověřit možnost lokální opravy opěrné zdi,
• rozhodlo zřídit pro volební období
2018-2022 iniciativní a kontrolní orgány:
finanční výbor a kontrolní výbor v počtu
7 členů a jmenovalo jejich obsazení:
- finanční výbor – předseda Ing. Ivo Kolář,
členové Růžena Černá, Bc. Žaneta Klaslová, Ing. Tomáš Mazur, MBA, Anna
Sonnková, Pavla Stoklasová, Ing. Karel
Vícha;
- kontrolní výbor – předseda Tomáš Hoza,
členové Ing. Bohdan Čermák, Mgr. Lucie Dosbabová, Mgr. Radim Dulava, Jiří
Stuchlík, Marek Štec, Richard Vacula st.,

• rozhodlo zřídit na základě návrhu občanů
Domoradovic Osadní výbor Domoradovice v počtu 10 členů a jmenovalo jeho obsazení: předseda Ing. Jaromír Vícha, členové
Ing. Marek Černý, Martin Kowal, Ing. Ladislav Kříž, Eva Křížová, Ludmila Řemelková, Karel Strak, Ing. Karel Škrobánek,
Václav Šustek, Ing. Lukáš Vícha,
• schválilo starostu města Mgr. Patrika Orlíka jako určeného člena zastupitelstva pro
činnosti spojené s pořizováním územně
plánovací dokumentace města pro volební období 2018-2022,
• vzalo na vědomí plán jednání zastupitelstva a rady města na rok 2019. Další plánovaná zasedání zastupitelstva města se
uskuteční ve dnech: 28. 1., 15. 4., 24. 6.,
16. 9., 16. 12. 2019, zahájení vždy v 15 h,
místem jednání je zasedací místnost v přízemí budovy MěÚ, Opavská 265, Hradec
nad Moravicí (jednání zastupitelstva města jsou veřejná); další plánovaná zasedání
rady města se uskuteční ve dnech: 11. 2.,
25. 2., 11. 3., 1. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5.,

10. 6., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 2. 9., 7. 10.,
21. 10., 11. 11., 2. 12. 2019 (jednání rady
města jsou neveřejná),
• projednalo výzvu k odstranění shodného názvu ulic na území města (Kolonie
v Hradci nad Moravicí a v Žimrovicích)
a rozhodlo o změně názvu ulice Kolonie v k. ú. Žimrovice na nový název ulice Na Kolonii,
• schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad
Moravicí, z rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj (podpora obnovy sportovní infrastruktury),
• uložilo přizvat na příští zasedání zastupitelstva města projektanta za účelem prezentace projektové dokumentace Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad
Moravicí.
Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na
www.muhradec.cz (město/samospráva).

Cena stočného v Hradci nad Moravicí
Poplatek za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod (stočné) v k. ú. Hradec
nad Moravicí je stanoven na základě finanční
analýzy z roku 2008 (příloha projektu Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec
nad Moravicí a Branka u Opavy), aktuali-
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zované o výši inflace. Výše poplatku na rok
2019 byla projednána a schválena na jednání valné hromady dobrovolného svazku
obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy dne 3. 12. 2018, bodem
03/08/18/VH. Pro rok 2019 je cena stočného
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za 1 m3 33,80 Kč bez DPH. K ceně stočného
bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni
předání údajů o spotřebě vody SmVaK, a. s.
Pro srovnání uvádíme cenu stanovenou pro
rok 2019 společností SmVaK, a. s., která
činí 34,80 bez DPH.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané,
v době, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo Hradeckých novin, se
od začátku volebního období uskutečnila již tři zasedání zastupitelstva města a pět schůzí rady města.
Začátek každého volebního období
je nejen ve znamení volby starosty,
místostarosty a členů rady města,
ale i dalších orgánů – výborů zastupitelstva města a komisí rady města. Nejinak tomu je v případě našeho města. Na svém prosincovém
zasedání zastupitelstvo města zřídilo kontrolní a finanční výbor a zvolilo jejich předsedy a členy. Dále
zastupitelstvo města na základě žádosti občanů obce Domoradovice zřídilo osadní výbor této části našeho města. Rovněž rada města
s účinností od tohoto roku zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány, jmenovala jejich předsedy a členy a stanovila působnost jednotlivých komisí. Bližší informace o těchto orgánech naleznete v rubrice Otevřená radnice (na str. 2), případně na webových stránkách
městského úřadu.

Co se týče hospodaření, začalo naše město rok 2019 v rozpočtovém provizoriu. Stalo se tak mimo jiné z toho důvodu, že v našem městě je zvykem zřizovat finanční výbor až na druhém zasedání zastupitelstva města v daném volebním období. Je třeba si říct, že hospodařit v rozpočtovém
provizoriu není nic škodlivého, a jsou obce, které začínají rok v rozpočtovém provizoriu pravidelně. Návrh rozpočtu na rok 2019, který již projednal finanční výbor zastupitelstva města, počítá s příjmy ve výši přes
100 mil. Kč, běžnými výdaji ve výši 73 mil. Kč a výdaji ve výši 5,7 mil. Kč
na umoření závazků. Na investice tak pro tento rok zůstává částka ve výši
cca 22 mil. Kč. Navržený rozpočet města byl projednán zastupitelstvem
města na zasedání, které se uskutečnilo dne 28. 1. 2019. O tom, které investice v našem městě a našich obcích zastupitelstvo města v tomto roce
podpoří, Vás budeme informovat v dalších vydáních Hradeckých novin.
U investic ještě krátce zůstanu. Jeden z příspěvků tohoto čísla Hradeckých novin je věnován krátkému ohlédnutí za největšími investicemi minulého roku. Sluší se připomenout, že velký podíl na realizaci
těchto investic měli členové zastupitelstva města minulého volebního
období. Za to jim patří poděkování.
Přeji Vám příjemně prožitý zbytek zimního období.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz
+420 553 783 930

Vážení občané,
vánoční svátky utekly rychleji, než bychom si přáli, a protože sliby a novoroční předsevzetí se mají plnit, snaží se i vedení města v rámci přislíbené lepší informovanosti občanů činit konkrétní kroky. Od počátku nové turistické sezóny, tj. od dubna letošního roku, bude do Vašich
schránek přicházet Hradecký kulturní měsíčník. V něm budete pravidelně informováni o tom, co, kdy a kde se děje na poli kulturním, sportovním, společenském nebo gastronomickém, a to nejen na Hradci, ale
také v jednotlivých městských částech (obcích).
Tímto bych chtěl požádat o součinnost Vás, kteří nejrůznější akce
připravujete, zejména vedení zájmových organizací a spolků, starosty SDH, předsedy TJ, majitele restaurací atd., abyste nám pravidelně
zasílali informace o připravovaných akcích. Zdarma tak všichni můžete prostřednictvím tohoto připravovaného měsíčníku oslovit všechny hradecké i mimohradecké spoluobčany. Hradecké noviny budou vycházet i nadále jako dosud v dvouměsíčním intervalu.
Po předpokládaném schválení rozpočtu města na konci ledna bude podobně, jako i v letech předchozích, vyhlášen na počátku února dotační
program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2019. Zájemci o dotace na podporu celoroční činnosti či jednorázových akcí mohou podat
své žádosti ve lhůtě od 1. 3. do 8. 3. 2019 na podatelnu městského úřadu nebo přímo mně osobně. Příslušné formuláře a pravidla dotační-

ho systému budou dostupné na webových stránkách www.muhradec.cz
od počátku února v kolonce město/samospráva/dotace 2019.
Z oblasti kultury bych dále rád uvedl, že kino Orion s plnou podporou vedení města promítá po krátké desetidenní projekční přestávce
již od 11. 1. 2019 i nadále. Tak jako v minulých letech došlo i začátkem tohoto roku k podpisu dohod o provedení práce, resp. dohod o pracovní činnosti, se všemi zaměstnanci, kteří chod kina v minulém roce
zajišťovali. Návrh rozpočtu města na rok 2019 se zajištěním chodu
kina počítal a po projednání v novém finančním výboru města i nadále počítá ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech.
Z oblasti sportu bych rád zmínil skutečnost, že zastupitelstvo města
rozhodlo v závěru roku 2018 o podání žádosti o dotaci ve výši 60 %
z uznatelných nákladů za účelem rozsáhlé rekonstrukce a vybudování
multifunkčního hřiště s tartanovým (bezúdržbovým) povrchem v areálu ZŠ na Opavské ulici. V případě získání dotace by bylo možné zahájit výstavbu hřiště již v polovině letošního roku.
Vážení občané, přeji Vám všem po celý rok 2019 pevné zdraví, spokojenost, nezbytné štěstí a mnoho úspěchů jak v osobním životě, tak
na poli pracovním!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz
+420 553 783 928

Cena stočného v Žimrovicích
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 10. 12. 2018 bodem č. 11.2.2018/ZM
schválilo úpravu poplatku za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod
(stočné) v k. ú. Žimrovice.

Od 1. 1. 2019 je cena stočného za 1 m3
27,90 Kč bez DPH. K ceně stočného bude
připočteno DPH v sazbě platné ke dni
předání údajů o spotřebě vody SmVaK, a. s.
Nižší cena stočného v Žimrovicích je dána

skutečností, že majitel ČOV Žimrovice,
společnost Smurfit Kappa Czech, s. r. o.,
nepřenáší na město veškeré náklady, které
mu v souvislosti s čištěním splaškových vod
vznikají.

www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Systém odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
Dne 10. 12. 2018 zastupitelstvo města schválilo systém odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, jakož i nečlenům zastupitelstva města za členství a předsednictví
ve finančním výboru a kontrolním výboru
zastupitelstva města, komisích rady města
a za členství ve zvláštním orgánu města (pře-

stupková komise). Schválený systém odměn
vychází jednak ze zákonných mantinelů (maximální výše odměn daná nařízeními vlády)
a jednak ze srovnání s jinými obcemi. Odměny jsou tzv. v hrubém a vyplácí se měsíčně. Pro úplnost sdělujeme, že zastupitelstvo
města rovněž schválilo odměny oddávajícím

za provádění sňatečných (svatebních) obřadů, a to 100 Kč za obřad plus 300 Kč za sňatečný (svatební) den, nejvýše však 2 000 Kč
za měsíc (tzn. za oddání 3 svateb v jednom
dni náleží oddávajícímu odměna ve výši
600 Kč). Starosta a místostarosta města vykonávají tyto obřady bez nároku na odměnu.

Změna názvu ulice v Žimrovicích
Město Hradec nad Moravicí obdrželo výzvu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního k odstranění shodného názvu ulic
na území města: ulice Kolonie v k. ú. Hradec nad Moravicí a ulice Kolonie v k. ú. Žimrovice. Tento stav, kdy se na území jedné
obce nachází ulice stejného názvu, je v rozporu se stávající legislativou. Rozhodovat
o názvech ulic a dalších veřejných prostranství patří mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva města.
Na základě výše uvedeného rozhodlo Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí dne

10. 12. 2018 o změně názvu ulice Kolonie
v k. ú. Žimrovice na nový název Na Kolonii.
Po dokončení nezbytných úředních postupů při změně názvu ulice (zápis do Registru územní identifikace adres a nemovitostí
a do Informačního systému územní identifikace) byli občané s trvalým pobytem v ulici Na Kolonii (nový název) písemně vyzváni
k výměně občanských průkazů (OP). Výměna OP je nezbytně nutná, neboť údaje o adrese trvalého pobytu jsou po přejmenování
ulice nesprávné (jiný název ulice).
Výměna OP je v tomto případě zdarma

(občané jsou osvobozeni od správních poplatků za výměnu osobních dokladů dle
§ 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích). O výměnu OP lze
požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tedy na Magistrátu města
Opavy. Bližší informace k vyřízení žádosti
o nový OP obdrželi občané spolu s písemnou výzvou.
V případě potřeby pomoci s vyřízením žádosti o nový OP, nebo v případě dotazů,
kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury,
tel. č. 553 783 922 nebo 725 666 074.

Poplatek za svoz komunálního odpadu a ze psů
Dne 1. ledna 2019 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 3/2018, která stanovuje výši místního poplatku za provoz
systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2019. Poplatek činí 450 Kč, je
tedy oproti minulým letům navýšen o 50 Kč.
Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze
změny. Celé znění vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů najdete
4

na www.muhradec.cz (město/samospráva/
právní předpisy obce).
Poplatek byl navýšen poprvé od roku 2008,
a to z důvodu nárůstu cen za služby. Pro
srovnání uvádíme ceny za svoz odpadu v některých okolních obcích: Skřipov 492 Kč,
Kravaře 550 Kč, Opava 495 Kč, Odry
492 Kč, Bílovec 550 Kč.
Poplatek ze psů zůstává pro letošní rok
stejný jako v minulých letech. Složenky na úhradu poplatků budou rozeslá-
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ny v průběhu března. Poplatek ze psů je
splatný k 31. 5. 2019, poplatek za svoz odpadu je splatný k 30. 6. 2019. Platby v hotovosti je možné provést již nyní v pokladně městského úřadu, v úřední dny pondělí
a středa v době 8–12 a 13–17 h. Poplatky
můžete uhradit také převodem na účet
č. 1846386319/0800.
V případě dotazů kontaktujte odbor financí na tel. č. 553 783 932, 553 783 933 nebo
553 783 945 (pokladna).

OTEVŘENÁ RADNICE
Plánujete novou kulturní akci v nočních hodinách?
Doba nočního klidu je stanovena zákonem
jako doba od 22.00 do 6.00 hodin. Výjimečné případy, kdy je možno tuto dobu porušit,
jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu č. 2/2018. (Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem města a určeno obecně
závaznou vyhláškou.)
Pokud plánujete v roce 2019 pořádat novou akci pro veřejnost, která není uvedena ve stávající vyhlášce, a u které před-

pokládáte rušení nočního klidu, oznamte
tuto skutečnost městskému úřadu nejpozději do pátku 15. 3. 2019. O zařazení této
akce do vyhlášky rozhodne zastupitelstvo
města dne 15. 4. 2019. Akci můžete oznámit na e-mail jceltova@muhradec.cz nebo
epodatelna@muhradec.cz. V případě dotazů kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury, tel. č. 553 783 940 nebo 725 666 074.
Do vyhlášky lze zařadit pouze veřejně přístupné akce. Firemní akce, rodinné osla-

vy, svatby apod. oznamovacímu režimu
vůči městu nepodléhají, a pokud neporušují noční klid, mohou se konat i po 22. hodině. Rovněž pravidelně se opakující akce
nejsou akcemi výjimečnými a nemohou být
zařazeny do vyhlášky.
Konkrétní termíny akcí, u kterých bude porušen noční klid, najdou občané na úřední desce, a to minimálně pět dnů před jejich konáním.

Poruchy veřejného osvětlení
V zimním období zaznamenáváme vlivem
zhoršených povětrnostních podmínek (vítr,
mráz, sněžení atd.) častější poruchy veřejného osvětlení. Proto připomínáme, jak tyto
poruchy ohlásit.
Porucha veřejného osvětlení znamená, že
světlo (celá ulice nebo konkrétní lampa) nesvítí, bliká, svítidlo či stožár jsou poškozeny
atd. Pro nahlášení poruchy je zapotřebí znát
identifikační číslo sloupu veřejného osvětlení. Toto číslo je umístěno na stožáru lampy,
zhruba ve výši očí, na kovovém štítku (např.

HM 00432). Pokud tento štítek nenajdete, je
nutno specifikovat místo závadného osvětlení – obec, ulici a číslo domu, u kterého se
svítidlo nachází.
Veřejné osvětlení v Hradci nad Moravicí
provozuje společnost ELTODO, a. s. Poruchu veřejného osvětlení oznamte:
• Telefonicky na bezplatnou NON STOP
linku 800 101 109 – centrální dispečink
společnosti Eltodo, který Vaše oznámení
předá servisním pracovníkům a zajistí odstranění závady.

• Elektronicky vyplněním on-line formuláře na webových stránkách společnosti Eltodo www.eltodo.cz / informační servis /
hlášení poruch.
• Telefonicky na městský úřad nebo technické služby. Pracovníci Vaše oznámení předají centrálnímu dispečinku Eltodo výše
popsaným způsobem (725 666 071 - Rostislav Římský, 725 666 090 - Roman Celta, 725 666 092 - Jiří Hanák).
Roman Celta

Otvírací doba sběrného dvora
V únoru je sběrný dvůr otevřen jednou týdně: každý pátek od 10 do 17 h. Od března
bude provozní doba opět rozšířena na dva
dny v týdnu: středa od 10 do 17 h a pátek
od 10 do 17 h.
Na sběrný dvůr můžete odložit biologický
odpad, objemný směsný odpad, stavební
suť a použité kuchyňské oleje a tuky. Elek-

troodpad sběrný dvůr neodebírá. Použité elektrozařízení můžete odložit v areálu
Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228, a to každý pracovní den
od 7 do 15 hodin (lednice, pračky, televizory, počítače apod.). Pro uplatnění zpětného odběru musí být tento odpad v kompletním, nerozebraném stavu. V areálu

technických služeb najdete také červený
kontejner na drobný elektroodpad a baterie
(kalkulačky, telefony, elektronické hračky,
drobné počítačové vybavení apod.), kontejner na čisté a dále použitelné ošacení, obuv
a hračky a nádobu na použité kuchyňské
oleje a tuky.
Roman Celta

Odborné sociální poradenství pro občany
Také v roce 2019 bude občanům města
k dispozici odborné sociální poradenství.
Pokud máte starosti se svým zdravím nebo
zdravím někoho blízkého, hledáte práci,
bydlení, řešíte nepříznivou finanční situaci, potřebujete pomoc v oblasti rodinných
nebo mezilidských vztahů, vyřídit žádosti a jiné osobní záležitosti na úřadech atd.,
navštivte tuto bezplatnou poradnu. Cílem
je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných
životních situací.

Poradna probíhá každou první středu
v měsíci v době od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. Termíny: 6. 2., 6. 3.,
3. 4., 9. 5. (náhradní termín za 1. 5.), 5. 6.,
3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019.
Kontakty na sociální pracovníky:
tel. 775 356 074, ksliva@css-ostrava.cz;
tel. 775 356 117, lzavodna@css-ostrava.cz;
www.css-ostrava.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
Nabídka programů pro seniory
Město Hradec nad Moravicí pokračuje v pořádání programů pro seniory.
Trénování paměti: 6. 3., 17. 4., 15. 5. 2019 od 16 do 17.30 hodin.
Tvořivé aktivity: 14. 2., 13. 3., 18. 4., 9. 5. 2019 od 15 do 16 hodin. Účast vnoučat na tvoření vítána.
Tyto aktivity se konají v prostorách městského úřadu (v přízemí). Vstup je možný bez přihlášení.

Slavnostní obřady v roce 2019
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, město Hradec nad Moravicí si dovoluje Vás, Vaše
děťátko a další členy rodiny pozvat na slavnostní vítání občánků,
které se uskuteční v sobotu 16. března 2019 v 10 hodin v obřadní
místnosti v budově městského úřadu. Toto vítání občánků je určeno pro děti narozené od 1. 10. do 31. 12. 2018. Na hosty čeká krátký kulturní program, blahopřání starosty města, zápis do kroniky,
předání věcných dárečků a možnost pořízení památeční fotografie.
Rodiče obdrží písemnou pozvánku poštou.
Slavnostní vítání nových občánků města se koná 4-6krát ročně (podle počtu narozených dětí). Březnového obřadu se mohou zúčastnit
také rodiče s dětmi, kteří se nemohli dostavit na předchozí vítání
občánků. V tomto případě, a pro bližší informace, kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury, tel. č. 553 783 922 nebo 725 666 074.

ZLATÉ, DIAMANTOVÉ A KAMENNÉ SVATBY
Město Hradec nad Moravicí srdečně zve manželské páry, které si v letošním roce připomínají 50., 60. nebo 65. výročí uzavření manžel-

ství, na slavnostní setkání. To se uskuteční v sobotu 8. června 2019
v 10 hodin v obřadní místnosti v budově městského úřadu.
Matrika městského úřadu má k dispozici pouze evidenci svatebních obřadů, které se konaly v Hradci nad Moravicí. Pokud v letošním roce slavíte jubilejní svatbu, avšak manželství jste uzavřeli
mimo Hradec nad Moravicí, kontaktuje odbor vnitřních věcí a kultury, tel. č. 553 783 923 nebo 725 666 074. Osobní pozvánku obdrží všichni jubilanti poštou.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Město Hradec nad Moravicí srdečně zve občany, kteří v letošním
roce dovrší 75, 80, 85, 90 a více let, na slavnostní setkání jubilantů, které se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 v hotelu Belaria.
Na programu je blahopřání představitelů města, slavnostní oběd,
kulturní program a příjemné odpolední posezení. Na setkání bude
zajištěna autobusová doprava ze všech částí města (tam i zpět). Pozvánku a podrobnější informace obdrží všichni jubilanti poštou.

Přivítali jsme do života

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

V sobotu 8. prosince se v obřadní místnosti města uskutečnilo v pořadí čtvrté vítání nově narozených dětí v roce 2018. Starosta města
Mgr. Patrik Orlík přivítal do života 19 nejmladších občánků Hradce
nad Moravicí. Maminky obdržely kytičku, blahopřání a pro svá miminka věcné dárečky. K příjemné atmosféře přispěly svým vystoupením děti z hradecké mateřské školy a bratři Lukáš a Šimon Bátorovi. Všem účinkujícím dětem, jejich rodičům a pedagogům tímto
děkujeme za milou spolupráci. Všem hostům, kterých se tentokrát sešel opravdu hojný počet, děkujeme za jejich účast na obřadu.

V první polovině ledna navštívili naše domácnosti koledníci celostátní charitativní Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí v České republice.
V našem městě a jeho částech se vykoledovalo 198 490 Kč, což
je o 10 319 Kč více než v roce 2018. V Hradci nad Moravicí se vykoledovalo 87 248 Kč, v Benkovicích 10 510 Kč, v Bohučovicích
12 836 Kč, v Domoradovicích 10 910 Kč, ve Filipovicích, Břemí,
Novém Dvoře a Dubí 6 746 Kč, v Jakubčovicích 25 681 Kč, v Kajlovci 20 463 Kč a v Žimrovicích 24 096 Kč. Pro zajímavost - letošní výtěžek je o 65 746 Kč vyšší než před deseti lety v roce 2009.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit mimo jiné na pomoc
nemocným seniorům, hendikepovaným zaměstnancům chráněných dílen, lidem s duševním onemocněním, na zkvalitnění
chráněného bydlení a na mobilní hospicovou službu.
Město Hradec nad Moravicí tímto děkuje všem, kteří se do letošní Tříkrálové sbírky zapojili. Děkujeme koledníkům a jejich vedoucím za vstřícnost a obětavost, a občanům za štědré příspěvky do tříkrálových pokladniček.
Foto: Jiří Hajduk

Foto: Jiří Hajduk

V roce 2018 se v Hradci nad Moravicí narodilo 65 dětí, nových občánků našeho města.
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INVESTICE
REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU
Vážení občané,
řada z Vás se zajímá o cenu rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí (akce: Polyfunkční komunitní centrum). Po městě
kolují různé „zaručené“ informace, občas si někdo něco přidá, někdy ubere, proto zveřejňujeme tyto oficiální informace.

dy jen z necelé třetiny. Na druhou stranu město díky komunitnímu
centru získá další kulturní prostor, který dle našeho názoru ve městě chybí. Dotaci jsme získali jako jediní v Moravskoslezském kraji
a v celé republice bylo dle informací z webových stránek IROP podpořeno pouze 5 projektů z 88 podaných žádostí.

Na úvod je potřeba zmínit, že město v roce 2016 zadalo provedení
stavebně-technického průzkumu Národního domu, ze kterého byl
zjištěn rozsah nutných oprav budovy. Protože bylo zřejmé, že půjde
o nákladnou investici, hledali jsme možnosti financování této rozsáhlé rekonstrukce. Jediným možným dotačním titulem, ze kterého bylo možné velkou část rekonstrukce zaplatit, byla dotace na realizaci polyfunkčního komunitního centra, které má sloužit široké
veřejnosti. Počítá se s různými kulturními aktivitami (divadla, koncerty, taneční večery), přednáškovou činností, sociálními službami
apod. Současně se počítá se zachováním provozu stávajícího kina
a stavebními úpravami knihovny. Obrátili jsme se proto na architekta, aby navrhl pro město vhodné řešení – zřízení komunitního
centra včetně opravy celého Národního domu.
Navrhované komunitní centrum je řešeno v nevyužitém podkroví
Národního domu jako variabilní prostor, který je možné využít jako
jeden sál s pódiem nebo pomocí posuvných stěn rozdělit na další
místnosti – dle aktuální potřeby. Plocha sálu s pódiem činí 207 m2.
Pro Vaši představu, plocha kinosálu o poschodí níž je 181 m2
– viz grafická příloha.
Kinosál zůstává ve stávajícím retro stylu, o poschodí níž se přesouvá
prodej vstupenek, aby se v současném foyer kina nehromadilo tolik
lidí najednou. V knihovně se počítá s odstraněním nevyhovujících
příček a rozšířením půjčovních prostor o 30 m2, což představuje
plochu o cca jednu čtvrtinu větší, než je současná půjčovní plocha.
Cena rekonstrukce Národního domu včetně interiéru a kompletního vybavení komunitního centra byla v březnu 2018 vyčíslena
na částku 58 028 715,17 Kč včetně DPH. Po dokončení realizačního projektu venkovních úprav a doplnění aktualizované ceny venkovních úprav, po návrhu ceny na interiér knihovny včetně vybavení
(1 274 000 Kč) a úpravě ceny interiéru komunitního centra včetně vybavení (694 700 Kč) a po přepočtu celkové ceny rekonstrukce Národního domu na aktuální rozpočtové ceny před vyhlášením
výběrového řízení (65 450 813,41 Kč vč. DPH) se cena rekonstrukce Národního domu včetně interiéru a kompletního vybavení komunitního centra a knihovny změnila na částku 67 419 513,41 Kč
včetně DPH.
Nejsou to samozřejmě konečné náklady. Další peníze bude stát povinný dozor: technický dozor investora, autorský dozor projektanta
a architekta, koordinátor bezpečnosti práce. Další výdaje si rovněž
vyžádá stěhování kina a knihovny do náhradních prostor. Má se jednat o prostory provizorní a předpokládá se minimalizace nákladů
na toto stěhování. Se stěhováním provozu však musíme počítat při
zvolení jakékoliv varianty opravy Národního domu.
Abychom co nejméně zatížili rozpočet města, jsou stavební práce
rozvrženy na několik let, tj. až do konce roku 2021.
Je potřeba po pravdě říct, že náklady na rekonstrukci Národního
domu jsou velmi vysoké. Získaná dotace ve výši 18 000 000 Kč (bylo
možno získat max. 90 % z částky 20 000 000 Kč) kryje tyto nákla-

Myslíme si, že objekt s tak bohatou historií, který se nachází v samém centru města, a který zajišťuje zázemí pro kulturní a vzdělávací činnost pro všechny obyvatele města a jeho návštěvníky, si
tuto rekonstrukci již konečně zaslouží a byl by to určitě pěkný dárek k jeho 110. výročí. Dále otálet s rekonstrukcí nepovažujeme
za rozumné, neboť technický stav objektu se každým rokem zhoršuje (což mohou potvrdit zejména uživatelé objektu) a bohužel ceny
stavebních prací mají neustále stoupající tendenci.
Je potřeba zdůraznit, že ač je cena vysoká, stále se jedná pouze
o rozpočtové ceny podle aktuálních stavebních ceníků – tedy de
facto o odhad. Abychom měli představu o skutečné ceně, je potřeba
provést výběrové řízení na stavební firmu a cenu rekonstrukce Národního domu tzv. vysoutěžit. Teprve poté budeme vědět, za kolik
je reálné rekonstrukci Národního domu provést. V současné době
máme připraveny všechny povinné podklady pro vyhlášení výběrového řízení. Myslíme si, že by byla škoda teď výběrové řízení zastavit (bez ohledu na to, jaké bude přijato konečné řešení rekonstrukce Národního domu) a nikdy se tak reálnou cenu za rekonstrukci
Národního domu (včetně realizace polyfunkčního komunitního
centra) nedozvědět.
Hana Vaculová, Ivana Hyklová, Josef Hennig
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INVESTICE
Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší
V roce 2018 proběhla rekonstrukce chodníků v lokalitě Pod Hanuší.
Svým rozsahem a finanční výší se jednalo o největší investici v loňském roce. Stavbu realizovala společnost NOSTA, s. r. o., z Nového
Jičína. Město tuto stavbu realizovalo z vlastních prostředků. Předmětem zakázky byla výměna betonových obrub a položení nové
zámkové dlažby na ulicích Pod Hanuší, Slezská, Nádražní a na spoj-

kách těchto ulic. Rekonstrukcí prošlo cca 2,1 km chodníků, celkové
stavební náklady činily cca 9 milionů Kč vč. DPH.
Věříme, že i přes nemálo připomínek, které se v průběhu realizace
vyskytly, byla stavba zdárně dokončena a zkolaudována ke spokojenosti občanů města.

květen 2018

listopad 2018

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jakubčovicích
Město Hradec nad Moravicí získalo na tuto rekonstrukci dotaci
z Intergovaného regionálního operačního programu ve výši 90 %
z uznatelných nákladů projektu. Na základě výběrového řízení stavbu realizovala společnost Agist s.r.o., z Krnova. Předmětem zakázky byla výstavba 2. NP a s tím související zhotovení nové střešní
konstrukce, zateplení půdních prostor, výměna oken a dveří, provedení nových rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace a topení.
Ve 2. NP vznikla kancelář pro velitele, společenská místnost s ku-

chyňkou a sociální zařízení. Zázemí hasičů se nachází v 1. NP, kde
se nacházejí dvě garáže pro zásahová vozidla, dvě šatny (špinavá,
čistá) a sociální zařízení. Nově byla také vystavěna požární věž sloužící k sušení požárních hadic. Za budovou hasičské zbrojnice vzniklo nové parkoviště pro potřeby hasičů. Budova byla zkolaudována
počátkem roku 2019. Celkové náklady činily cca 7,88 milionů Kč
vč. DPH. Město obdrží z dotačních prostředků cca 6,4 milionů Kč
vč. DPH. Slavnostní otevření je plánováno na jaro 2019.

duben 2018

prosinec 2018
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INVESTICE
Rozšíření veřejného osvětlení
ve Filipovicích
Na základě žádosti občanů Filipovic byla na podzim roku 2018 realizována stavba veřejného osvětlení. Jednalo se o prodloužení veřejného osvětlení mezi obcí Filipovice a hlavní komunikací na trase
Domoradovice – Melč, spočívající ve výstavbě 8 ks nových stožárů se svítidly.
Dle podmínek stavebního povolení muselo být veřejné osvětlení vedeno v zemi a zhotoven betonový odvodňovací žlab. Stavbu realizovala společnost Albreko z Branky u Opavy. Celkové finanční náklady dosáhly výše cca 800 000 Kč vč. DPH.
Josef Hennig
leden 2019

Přehled dalších významnějších investic realizovaných v roce 2018
Název

Finanční náklady (vč. DPH)

Zhotovitel

Oprava asfaltového povrchu komunikací:
- Hradec n. M. - část ul. Smetanova, ul. Na Hrobkách
- Bohučovice - část tzv. Záhumenní
- Domoradovice - část parc. č. 983/2
- Jakubčovice - hřiště za hasičskou zbrojnicí
- Kajlovec - u rybníka
- Žimrovice - ul. Záhumenní, ul. Luční

3,21 mil. Kč

SILNICE MORAVA s.r.o.

Multifunkční učebna ZŠ Žimrovice

2,96 mil. Kč

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Stavební úpravy MŠ Bohučovice

2,91 mil. Kč

FENBAU s.r.o.

Oprava technologie strojovny koupaliště

2,32 mil. Kč

RENESA - stavební firma s.r.o.

Výměna topení a zdroje tepla KD Domoradovice

2,14 mil. Kč

HAJMA, s.r.o.

Oprava interiéru KD Benkovice

1,66 mil. Kč

RENESA - stavební firma s.r.o.

1 mil. Kč

Window Holding a.s.

Výměna oken a dveří KD Domoradovice

Z cyklu nedělních pohádek
Město Hradec nad Moravicí Vás zve na divadelní loutkové interaktivní představení

Strašfuňákovo (vy)léčení
neděle 10. února 2019 v 15 h
kinosál Národního domu
Strašfuňák náhle onemocní a Funilka se rozhodne, že ho vyléčí, aby spolu
mohli večer na operu. Nebude to vůbec jednoduché, ale zato velmi veselé.
Společně si na závěr zahrají pohádku O princezně Solimánské.
Určeno pro děti od 3 do 10 let. Vstupné 20 Kč. Prodej vstupenek hodinu
před začátkem představení, rezervace na tel. č. 725 666 073.
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SPOLEČNOST A KULTURA

Podolská 156, Hradec nad Moravicí

www.kinohradec.cz

Únor
Čt 7. 2.
Pá 8. 2.
Pá 8. 2.
Pá 8. 2.
So 9. 2.
So 9. 2.
Ne 10. 2.
Čt 14. 2.
Pá 15. 2.
Pá 15. 2.
So 16. 2.

18:15 h
9:45 h
18 h
20 h
16 h
18 h
18 h
18 h
18 h
20 h
16 h

ROMA
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
NA STŘEŠE
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
LEGO PŘÍBĚH 2, 3D
ŽENY V BĚHU
LÉTO
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, 3D
LÉTO S GENTLEMANEM
ROMA
OVEČKY A VLCI 2

So 16. 2.
Ne 17. 2.
Čt 21. 2.
Pá 22. 2.
Pá 22. 2.
So 23. 2.
So 23. 2.
So 23. 2.
St 27. 2.
Čt 28. 2.

18 h
18 h
14 h
18 h
20 h
16 h
18 h
20 h
18 h
18 h

Základní umělecká škola
Hradec nad Moravicí
MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA PŘEDVÁNOČNÍMI AKCEMI
Naše základní umělecká škola se rozhodla
zpříjemnit radostné očekávání vánočních
svátků velkým i malým posluchačům Vánočním koncertem, který se odehrál ve středu 19. prosince v sále kina Orion. Zazněly
zde koledy v úpravách tradičních i netradičních a s chutí si zahráli jak sólisté, tak i komorní celky. Největším překvapením koncertu byl zbrusu nový, a zatím bezejmenný,
komorní soubor pod vedením učitelky Lenky Honkové, který upoutal pozornost nejen
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výběrem repertoáru, ale také svým nástrojovým obsazením ve složení: jedna malá,
ale velice šikovná pozounistka Eliška Rožanská, čtyři akordeonisté, dva flétnisti
a tři houslistky. V jejich podání zněly sálem
skladby Adama Václava Michny z Otradovic v aranžmá Jiřího Zezuly, který dlouhá
léta působil jako primáš krnovské cimbálové muziky. Celý koncert završil za doprovodu učitelů a žáků školy pěvecký sbor s věrně
interpretovanou velice populární písní Ewy
Farné a Martina Chobota Vánoce na míru.
Sólo Ewy Farné si s přehledem sobě vlast-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

BOHEMIAN RHAPSODY
ŽENY V BĚHU
KINO SENIOR: ŽENY V BĚHU
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
LÁSKA MEZI REGÁLY
JAK VYCVIČIT DRAKA 3, 3D
LÉTO S GENTLEMANEM
KAFARNAUM
LÉTO S GENTLEMANEM
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

ním zazpívala zkušená zpěvačka naší školy
Adéla Kalužová. Vánoční koncert byl spojen
s výtvarnou výstavou prací žáků, kterou připravila učitelka Barbora Čvančarová.
Magdaléna Hrudová, Marta Scholzová

POHLED NA VÁNOČNÍ KONCERT
VE STARÝCH TĚCHANOVICÍCH OČIMA
ŽÁKYNĚ ADÉLY KALUŽOVÉ
Adventní, v té době jistě ještě hektický čas,
22. prosinec 2018. Kostel ve Starých Těchanovicích se ve večerních hodinách rozezněl
medovými hlasy zpěváků. Samotný úvod
patřil nám – žákům Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí – kdy jsme představili divákům slavnostní koledu Adeste fideles a čtyři části Vánoční mše doprovázené
šikovným Josefem Víchou na varhany. Koncert nepatřil jen nám, ale také „domácímu“
Vojtěchu Stecovi, skvělému zpěvákovi. Kostelem se rozléhal také překrásný hlas paní
učitelky Golhové nebo místní Jany Kyzkové. Repertoár byl velmi bohatý, troufám si
říci, že každý si našel to své. Zazněla klasika, koledy, ale i populární hudba. Byl to již
několikátý koncert, kterého jsem měla možnost se zúčastnit. Jeho pomyslná historie
sahá do dob, kdy byl ještě Vojtěch Stec žákem paní učitelky Olgy Golhové. Na tomto koncertu máme každý rok možnost vystoupit. Za to vděčíme starostovi obce Staré
Těchanovice, panu Luďku Kozákovi, který nás do této malebné vesničky zve. Je zde
vždy překrásná, milá a kouzelná atmosféra, troufám si říci, že je koncert velice oblíbený i mezi obyvateli Starých Těchanovic
a dalších přilehlých vesnic. Každým rokem
se nás v kostele sejde víc a víc, což je skvělé.

SPOLEČNOST A KULTURA
Já jen doufám, že do dalších let bude posluchačů stále přibývat, protože není lepší pocit, než vidět, že se všechna práce a energie,
kterou do příprav dáte, vyplatí a lidé ji ocení.
Adéla Kalužová
žákyně ZUŠ Hradec nad Moravicí

PREMIÉROVÝ NOVOROČNÍ KONCERT
Historicky první Novoroční koncert naší
školy se uskutečnil ve čtvrtek 10. ledna
na duchovní půdě kostela sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí, za milého svolení místního kněze P. Mgr. Marcina Stanislawa Kierase. Již při příchodu do kostela
na všechny dýchla doznívající vánoční nálada. V samotném začátku koncertu vystoupil kněz s krásným poselstvím ke všem lidem a hlavně k dětem, kterým popřál, ať
z nich jednou vyrostou hudební velikáni
jako Beethoven či Liszt, kteří hradecký kostel také navštívili.
Celý koncert se nesl především ve znamení zpěvu a milým překvapením pro posluchače byla účast dětského pěveckého sboru Domino ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, se
kterým naše škola navázala novou hudební
spolupráci. Úvodem se představil pěvecký
sbor školy pod vedením Olgy Golhové s doprovodem Rockové kapely. V programu zazněl i Chorál v podání akordeonového dua či
Den přeslavný v provedení desetičlenného
komorního souboru. Velice krásně se koste-

lem nesla skladba Iana Clarka – Maya, která zakončila první část koncertu. Na flétnu
ji přednesly Anna Hrudová a Ludmila Rosenbaumová spolu s klavíristou Tomášem
Wolfem (na snímku). Poté, za zpěvu písně
z 16. století A na zemi upokojení, dobré vůli
dej srovnání, přicházel k oltáři pěvecký sbor
Domino, který tímto otevřel druhou část
koncertu. Pěvecký sbor Domino v čele se
sbormistryní Ivanou Kleinovou nádherně
dokreslil atmosféru koncertu svým jedineč-

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

ným podáním nejen první části Jazzové mše
Boba Chilcotta, ale také zapojil posluchače do děje koncertu vlastním zpěvem písně
Byla cesta ušlapaná či písně Bim bam z dílny Spirituál kvintetu. Na závěr se rozezněl
duchovním prostorem kostela gospel Když
jsi šťastný a víš o tom, řekni Ámen a všichni
lidé si mohli svým zpěvem vzájemně předat
poselství této písně.
Marta Scholzová
Foto: Jiří Hajduk

Zpíváte rádi?
Jste aktivní dospělí, dámy i pánové nebo senioři?
Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí
nabízí v rámci své doplňkové činnosti
kolektivní pěvecký kurz pro dospělé

Zpěvem do 100 let

Vás srdečně zvou na koncert bývalých žáků
s názvem

Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu,
správného dýchání a užijete si spoustu legrace.

Hvězdy se vrací domů

Zahájení kurzu: 5. února 2019

který se uskuteční

Lekce budou probíhat 1x týdně
v ZUŠ Hradec nad Moravicí.

21. února 2019 v 17 hodin
ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí

Více informací na tel: 776 561 038 a webu školy:
www.zus-hradec.cz
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INFORMUJE
KNIHOVNA V ČÍSLECH ROKU 2018
Začátek nového roku je časem bilancování uplynulého a plánování nadcházejícího
roku. Rovněž naše knihovna se v tomto období neopomene ohlédnout.
Loňský rok byl pro nás náročný, potýkali jsme se s nejednou dlouhodobou nemocenskou, vyšla nová kniha o městě Hradec
nad Moravicí Interval {nula až nekonečno},
řešili jsme nevhodné, zdraví ohrožující pracovní podmínky, nové prostory pro knihovnu v Domoradovicích, a v neposlední řadě,
kam se přestěhuje naše knihovna během
plánované rekonstrukce Národního domu.
A jaká je tedy bilance místního čtenářství
za uplynulý rok?
S radostí můžeme konstatovat, že na Hradci je o literaturu stále velký zájem. Dveře
knihovny se otevřely pro téměř osm tisíc
návštěvníků, služby přes internet si vyřídilo zhruba tisíc pět set uživatelů. Čtenáři si
vypůjčili zhruba dvacet tři tisíc knih a tři tisíce časopisů. Pokud vezmeme průměrnou
cenu knihy 261 Kč, ušetřili jsme hradeckým
občanům více než šest miliónů korun. Nejpilnější čtenář si vypůjčil 342 knih v hodnotě devadesát tisíc korun, pokud opět vezmeme v úvahu průměrnou cenu knihy. Čtenáři
měli možnost vybírat z tisícovky nových

knih a mohli navštívit padesát osm kulturních nebo vzdělávacích akcí.
Je potřebné zmínit také aktivity, jež probíhají jakoby nenápadně na pozadí většinou dynamického půjčovně-informačního provozu.
Jde především o technickou údržbu fondu jeho opravy, obalování a soustavnou reorganizaci kvůli již značně stísněným prostorám knihovny. Zapojili jsme se do projektu
Knihovny.cz (momentálně jsme ve fázi testování), nového akvizičního portálu a projektu
www.knihazknihovny.cz. K tomu se metodicky staráme o pět našich poboček a čtrnáct obsluhovaných knihoven v okolních obcích, kterým rovněž nakupujeme nové knihy,
řešíme projekty a revize knihovního fondu.
Předchozí řádky snad svědčí o tom, že knihovnický rok 2018 nezahálel a ani se mu
nezdařilo usnout na vavřínech dob minulých. S trochou numerologických znalostí lze tedy předpovědět příznivý ascendent
dalšího vývoje knihovny, především z hlediska její ochoty vyhovovat i nadále všem
čtenářským přáním a požadavkům hradecké i okolní veřejnosti.

CO VÁM NABÍZÍME?
3. 1. – 1. 3. 2019
David Bátor – Nálady
Výstava prací braneckého básníka a začínajícího výtvarníka. Otevřeno souběžně s otevírací dobou knihovny.
26. 2. 2019, 18 h
Brána do minulosti Hradce nad Moravicí
Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Martina Sosny, archiváře Státního okresního
archivu Opava a kronikáře našeho města,
na téma vyhledávání a využití údajů v Digi-

tálním archivu Zemského archivu v Opavě.
Přednáška s praktickými ukázkami vyhledávání v digitalizovaných archiváliích proběhne v úterý 26. 2. 2019 od 18 h ve společenské místnosti v přízemí Městského
úřadu v Hradci nad Moravicí, Opavská 265.

MALÁ UKÁZKA KNIŽNÍ NABÍDKY,
KTEROU PŘIPRAVILA KNIHOVNA
PRO SVÉ ČTENÁŘE:
Barnhill, K.
Bílek, J.
Bomann, C.
Coelho, P.
Čapek, K.
Drijverová, M.
Drosten, J.
Doležalová, M.
Fischerová, D.
Follett, K.
Hošková, B.
Hradec n. Mor.
Kavurová, H.
Kvirenc, J.
Macek, M.
McNaught, A.
Newton, M.
Pawlowská, H.
Skalička, V.
Šíp, K.
Trius, A.
Vondruška, V.

Dívka, která upíjela měsíc
Kyselá těšínská jablíčka
Čas vlčích máků
Hipík
Pudlenka
Staré řecké báje a pověsti
pro malé děti
Lvice z Maroka
Jeden kopeček šmoulový
Ochechule s ukulele
Ohnivý sloup
Dietnikum
Interval {nula až nekonečno}
Mariánské léto
Panovníci českých zemí
Ona, oni a já aneb …
Průvodce šatníkem každé
ženy
Cesty duší
Díky za fíky
Slovník nářečí opavského
Slezska
Karneval paměťových buněk
Zvířecí doktoři
Husitská epopej VII.
Markéta Beyerová

ZHODNOCENÍ LOŇSKÉ SEZÓNY

Dechový orchestr
Hradec nad Moravicí
OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNÝM
ROKEM 2018
Posledním Tříkrálovým koncertem a lednovou výroční schůzí uzavřel Dechový orchestr Hradec nad Moravicí úspěšnou a nabitou
sezónu. Se začátkem roku přišel čas na malé
ohlédnutí za uplynulým rokem.
12
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Naše koncerty se poslední rok vyznačovaly hlavně modernizací repertoáru. Snažili
jsme se vybírat skladby, které dokážou oslovit a hlavně pobavit všechny generace a přesvědčit diváky a posluchače, že dechový orchestr nemusí nutně znamenat jen pochody,
lidové polky a valčíky. V našem letním koncertním repertoáru zazněly hlavně swingové, muzikálové, retro a moderní skladby. Stále častěji jsme slyšeli pozitivní ohlasy na tuto
změnu, a to nejen od běžných návštěvníků
našich koncertů, ale také od odborníků, kteří se hudbě, a nejen té dechové, věnují. Že se
jednalo o krok správným směrem, potvrzují
i naše loňské úspěchy – obhájení stříbrného
místa na mezinárodní soutěži v Polsku, pochvala našeho souboru specialistou na dechovou hudbu Arturem Kubicou v Českém
rozhlase či vystoupení na vyhlášených promenádních koncertech v Olomouci.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Samozřejmě víme, že stále existuje prostor
ke zlepšení, známe naše slabiny a budeme
na nich dále pracovat. Možná i malinko
zvolníme a budeme se více věnovat nácviku
a získávání, respektive aranžování nových
skladeb, což bylo v loňském, na koncerty
bohatém roce, trochu upozaděno. Hradecký orchestr totiž loni odehrál rovných dvacet koncertních vystoupení, což je dvakrát
více než v minulých letech. Třináctkrát také
doprovodil nejrůznější církevní a světské
svátky a jeho členové hráli na šedesáti pěti
pohřbech.
Jelikož by tak velký soubor těžko fungoval bez další podpory, rádi bychom na tomto místě poděkovali vedení města Hradec
nad Moravicí, že nám umožňuje pravidelně zkoušet v prostorách Národního domu
a finančně se podílí na pořádání některých
koncertů a výjezdech do zahraničí.

SPOLEČNOST A KULTURA
A CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE?
Rok 2019 bude hlavně ve znamení 125. výročí založení našeho orchestru. Rádi bychom je pořádně oslavili, a to nejlépe hudbou. Také bychom se rádi do třetice všeho
dobrého zúčastnili soutěže v Polsku. Bylo
by hezké nadělit si k „narozeninám“ nějaké pěkné ocenění, ale víme, že konkurence
je obrovská. O to více se však budeme snažit. Samozřejmě, jako mnozí z vás, budeme
napjatě čekat, jak dopadne situace okolo re-

konstrukce Národního domu, který je nám
již velmi dlouho domovem. Je totiž pravděpodobné, že nás po těch mnoha letech
čeká stěhování (byť zřejmě dočasné) jinam.
Doufáme, že nový rok bude pro náš orchestr opět úspěšný, že se zase posune o něco

dále, získá nové posluchače a hlavně, rozšíří své řady o nové členy, protože pak bude
moci plně ukázat, co všechno v něm dřímá.
Těšíme se na Vás v nové sezóně!
Mgr. Lucie Deutsch

Všechny novinky najdete na facebooku či našich webových stránkách:
www.facebook.com/dechovyorchestrhradec
www.dechovyorchestrhradec.cz

Vánoce v Benkovicích
Starší varhany, které v r. 1877 do místní
kaple zakoupil místní občan, statkář pan
Fajkus, byly ve 2. světové válce znehodnoceny tím, že jejich kovové části odcizili Němci na válečný šrot. Protože hudební
nástroj v kapli chyběl, bylo v r. 1943 zakoupeno harmonium. Zda nové či starší už nevíme. V každém případě se jedná o krásný
hudební nástroj, který v naší kapli stojí již
76 let. Za tu dobu harmonium nikdy neprošlo opravou a bylo to na něm znát. Byl to žák
Josef Vícha z Benkovic, který dal první impulz k jeho opravě. Podílel se na organizaci
veřejné sbírky a opravu také zajistil. Nyní je
již harmonium jako nové a stává se právem
zase chloubou naší kaple. Hraje se na něm
nejen při církevních obřadech, ale i při zpívání koled před vánocemi.
Jako odměnu za tak úspěšnou sbírku
na opravu harmonia připravil Josef Vícha občanům Benkovic, spolu s žáky ZUŠ
Hradec nad Moravicí a paní učitelkou Olgou Golhovou, v místní kapli vánoční koncert. Byla to nádhera. Dětem i paní učitelce
Golhové patří velký dík.
Všechny nás také potěšil zájem města Hradec nad Moravicí, které pro vystupující děti
připravilo balíčky a pro všechny přítomné,
spolu s rodinou Víchovou, zajistilo pohoštění v kulturním domě. Pan místostarosta Mgr. Petr Havrlant dětem i paní učitelce
Golhové osobně poděkoval, dětem předal
balíčky a všechny přítomné pozval na pohoštění. Děkujeme.
V kapli se scházíme každý rok. Za doprovodu harmonia společně zpíváme koledy

a snažíme se na chvíli zapomenout na předvánoční starosti a shon. Užíváme si společně pohodu. Nezáleží na tom, kdo z nás je
věřící a kdo ne. Je nám spolu dobře a zpívání koled si pěstujeme jako krásnou tradici,
která trvá již 11 let. Také společné rozsvícení vánočního stromku na návsi u zastávky si užívají nejen naše děti, ale i my dospělí.
Stromeček, který svítí celé vánoční svátky,
nám vždy když jdeme kolem něj připomíná, jak nám je v našich Benkovicích dobře.
Harmonium máme opravené, a teď je
na řadě kaple. Nutně potřebuje opravu. Byla
v minulosti vykradena, a aby se tomu v bu-

doucnu zamezilo, je velmi nutná výměna
již chatrných dveří. Také izolace zadní zdi
je nezbytná. Zeď je vlhká a díky vlhkosti se
zvedá i podlaha. Jeden z trámů na půdě je
v havarijním stavu. Budeme moc rádi, když
nám majitel kaple, město Hradec nad Moravicí, s opravou pomůže. Velmi nám záleží na tom, aby naše kaple nechátrala a byla
i pro další generace stále chloubou naši vesnice. Předem děkujeme.
V roce 2019 přejeme všem lidem jen to nejlepší zdraví, lásku a dobré přátele.
Za občany Benkovic J. Vobejdová

Z činnosti Slezského svazu zdravotně postižených
Činnost svazu je pestrá a různorodá, aby
vyhovovala většině našich členů. Protože
máme členy s různými druhy zdravotního
postižení, musí se akce připravit tak, aby
se jich mohla většina členů zúčastnit. Hlavním posláním je samozřejmě zajišťovat pomoc členům v jejich zdravotních potížích,
rehabilitace jako jsou masáže, plavání a cvi-

čení v bazénu za přiměřenou cenu. V žádném případě však nenahrazujeme zdravotní péči, jen ji doplňujeme. Nezapomínáme
ani na společenskou a kulturní činnost, samozřejmě přizpůsobenou zdravotnímu stavu a věku našich členů.
Nyní trochu o tom, jak dopadl rok 2018,
co jsme vykonali a co se nám povedlo. Zá-

kladem činnosti jsou dvě valné hromady,
v březnu je to výroční, kde se projednává
činnost svazu v uplynulém období. Prosincová valná hromada má volnější průběh,
schvaluje se zde sice plán činnosti a rozpočet na příští období, ale na závěr vždy přichází Mikuláš. Jednou měsíčně se schází
výbor, kde se připravuje program na jedwww.muhradec.cz |
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notlivá klubová setkání, program rekondice a veškeré organizační záležitosti.
V samotné rehabilitační činnosti jsme pro
členy zajistili 56 permanentek po čtyřech
vstupech na masáže a rehabilitační cvičení,
20 permanentek po 10 vstupech na plavání
a cvičení v bazénu, 50 % ceny bylo dotováno
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Městským úřadem Hradec nad Moravicí.
Samotní členové zaplatili jako spoluúčast pouze polovinu skutečné ceny. Rehabilitaci v rámci rekondičního pobytu dotoval Krajský úřad
Moravskoslezského kraje částkou 40 000 Kč,
což představuje příspěvek 1 000 Kč pro jednoho účastníka. Za tyto příspěvky krajskému i městskému úřadu děkujeme.

V únoru 2018 jsme pořádali společenský
večer, což je v podstatě ples s hudbou a tancem. Na tomto večeru vystoupil v rámci pohraniční spolupráce polský soubor Zchowanky s pásmem polských lidových písní.
Polský soubor z Kornowacu v závěru večera
předvedl, jak v Polsku pochovávají na závěr
masopustu basu. V červnu jsme připravili
pro členy jednoduchý sportovní program,
který mohli bez problému plnit a soutěžit
tak mezi sebou. Na večeru v přírodě v červenci rovněž nechyběla hudba, ale hlavně se
tu naši členové setkají a mají možnost si spolu popovídat. Každé druhé pondělí v měsíci pořádáme klubová setkání, na jejichž programu jsou různé přednášky o tématech,

která naše členy zajímají. V červnu jsme
uskutečnili zájezd do ZOO a zámku v Lešné u Zlína. Během jednoho dne v září jsme
se dopoledne podívali do pivovaru v Přerově a odpoledne jsme navštívili Zbrašovské
aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou.
Na nejbližší období připravujeme 2. března 2019 společenský večer s pochováním
basy v kulturním domě v Brance u Opavy,
na který všechny srdečně zveme. Pak už
jen výroční valná hromada, na které se letos
zvolí nové vedení svazu a určí se směr další
činnosti na následující 4 roky.
Jaromír Taťoun, předseda

Slezský svaz zdravotně postižených si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČENSKÝ VEČER S POCHOVÁNÍM BASY
2. BŘEZNA 2019 V 18 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V BRANCE U OPAVY
Vstupné 100 Kč, hudba k tanci i poslechu, tombola, občerstvení, další program. Za příspěvek do tomboly předem děkujeme!

Z činnosti 2. skautského oddílu Domoradovice
SLOVO ÚVODEM
Rok 2018 je již minulostí, a stejně jako každý z nás, i my jsme hodnotili rok uplynulý.
V minulém roce bylo v oddíle registrováno
56 členů, přičemž se jedná o reálný počet
aktivních členů, kteří se podílí na činnosti oddílu. V rámci střediska Opava Zvon,
kam náš oddíl přísluší, tak představuje
oddíl největší organizační jednotku. Loňský rok byl pro oddíl zároveň rokem jubilejním, neboť oslavil 25 let své existence.
Za tu dobu prošlo oddílem velké množství
mladých lidí, kteří se i po čtvrt století hrdě
hlásí k našemu oddílu i k principům skautingu. V dnešní době již do oddílu začínají chodit děti bývalých členů oddílu, což je
tou nejlepší referencí pro skutečnost, že
skauting má ve výchově mladých lidí svůj
nezanedbatelný význam a že náš oddíl je
společenstvím, v němž může mladý člověk navázat mnohá přátelství, osvojit si
tradiční hodnoty a rozvíjet svou osobnost.
V průběhu uplynulého roku proběhl, mimo
tradičních akcí (vodění medvěda v Domoradovicích, akce Kuřín, křížová cesta organizována v hradecké a větřkovské farnosti,
skautská pouť k mohyle na Ivančeně, letní
tábor v Rejvízu, drakiáda) i netradiční maškarní skautský ples pořádaný pro skauty
z oddílů v Opavě a Velké Polomi. Realizace všech těchto akcí by byla nemyslitelná
bez finanční a materiální podpory. Tímto
bychom rádi poděkovali všem partnerům
a podporovatelům naší činnosti, zejména
městu Hradec nad Moravicí, Místní akční
14
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skupině Opavsko a dalším, za jejich materiální i finanční podporu. Dále děkujeme
všem rodičům a příznivcům oddílu za jejich důvěru a přízeň.
A jaký bude rok 2019 z pohledu oddílu? Stejně jako celkový fenomén skauting i oddíl pokračuje v expanzi co do počtu členů, kdy pro
letošní rok je evidováno přes 60 registrovaných osob. Mimo běžných akcí pro oddíl a veřejnost se v letošním roce bude oddíl
podílet na organizaci okresního kola Svojsíkova závodu – dovednostní soutěže pořádané pro skauty z našeho skautského okresu.
Závěrem bychom rádi popřáli všem občanům do nového roku 2019 pevné zdraví, životní pohodu a mnoho úspěchů a spokojenosti v osobním a profesním životě.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018
K Vánocům již neodmyslitelně patří Betlémské světlo, které z Jeruzaléma každoročně přivážejí skauti z rakouského Lince.
Odtud pak putuje prostřednictvím skautů
z Českých Budějovic do České republiky,
kde jej skauti postupně roznášejí do všech
měst. Náš oddíl patří k pravidelným šiřitelům Betlémského světla na železniční trase
Opava – Hradec n. Moravicí a několik posledních let i na trati Suchdol nad Odrou Budišov nad Budišovkou. Následně skauti roznesli světlo i do domácností v Hradci
a přilehlých místních částech. Dokonce se
junákům dostalo pocty, aby před slavnostní
bohoslužbou zapálili adventní věnec ve farním kostele sv. Petra a Pavla.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Foto: Michael Bujnovský / Člověk a Víra

KUŘÍN 2019
Ve dnech 16.–19. března 2019 pořádá 2. oddíl Domoradovice tradiční prožitkovou
akci s názvem Kuřín 2019. Akce se koná
na stejnojmenné skautské základně v Domoradovicích a je určena mladým lidem
ve věku od 15 do 21 let. Jejími cíli je ukázat trochu jiný pohled na život, prohloubit
vztah k přírodě a k vyšším hodnotám, nabídnout nevšední situace v atmosféře starých i nově zrozených přátelství, možnost
lépe poznat sebe sama i lidi kolem a přispět k elánu a inspiraci prostřednictvím
besed s hosty, poutavým příběhem a symbolickým rámcem, sociohrami a psychohrami, akčními outdoorovými aktivitami, tvořivými činnostmi a mnoha dalšími
aktivitami. Pro více informací a registraci navštivte internetové stránky na adrese
https://kurin.webnode.cz.
Mgr. Radim Dulava, kronikář

SPOLEČNOST A KULTURA
40. výročí Klubu žen v Jakubčovicích
Organizace byla založena 28. 10. 1978
a její členskou základnu tvořilo přibližně
30 žen. Počet členek se v průběhu 40letého
působení měnil, 6 členek zemřelo (Sonnková Ludmila, Melecká Anna, Juchelková
Anna, Kubánková Zdenka, Orlíková Mirka a Kudělová Eva). K dnešnímu dni máme
36 členek. V naší činnosti se orientujeme
na dvě oblasti – práci s dětmi a práci pro
obec, spojenou s kulturním vyžitím.
S dětmi jsme letos v květnu, jako každý rok,
připravily oslavu Dne matek, kde vystoupili žáci mateřské školy z Jakubčovic a žáci základní školy ze Skřipova. Každá maminka
a babička si jako pozornost odnesla kytičku.
Celkem jsme potěšili 80 žen. Pro děti organizujeme také oslavy Dne dětí a rozloučení
s prázdninami – v loňském roce jsme pro ně
1. června připravily hledání pokladu a stezku odvahy, na jejímž konci je čekaly odměny. Další pravidelnou akcí je mikulášská nadílka. S mateřskou školou v Jakubčovicích,
se základní školou ve Skřipově a se základní uměleckou školou v Hradci nad Moravicí spolupracujeme rády a často, děti zajišťují program na vernisáže nebo ke Dni matek
a přispívají k výzdobě prostor pro výstavy.
Pedagogům i dětem patří naše velké díky.
Pro obec a její návštěvníky připravujeme
jarní a adventní výstavy. Není nám lhostejný pohled na naši vesnici. Naše členky
se starají o místní kapli. Rozdělily jsme se
do dvojic, které provádějí úklid. Staráme se
i o náš kulturní dům. Dvakrát ročně pereme
záclony a myjeme okna. Interiér zdobí malby paní Hany Víchové.
Pořádáme zájezdy do opavského divadla,

ale navštívily jsme již i divadlo J. Myrona
v Ostravě. Letos jsme zhlédly ve Slezském
divadle v Opavě muzikál Noc na Karlštejně.
Zájezdu se zúčastnilo 42 občanů Jakubčovic. Pravidelně navštěvujeme výstavu Flora v Olomouci. V dubnu jsme na zpáteční
cestě z výstavy navštívily břidlicové lomy
v Zálužné, kterými nás provedl pan Zamnáš. Zájezdu se zúčastnilo 50 osob. Zájezd
za památkami Prahy jsme uskutečnily již asi
15x, letos v září jsme navštívily Kramářovu
vilu. Během našeho působení jsme navštívily také poutní místa Svatý Kopeček u Olomouce, Hostýn, Velehrad spolu s Kroměříží a mnoho krásných českých měst a míst,
například Loštice, Linhartovy, Pardubice
a hrad Kunětickou horu, Poděbrady, Plzeň,
Mariánské Lázně, Litoměřice, Brno, hrad
Karlštejn, propast Macochu a další. Začátkem června jsme uspořádaly zájezd do Lednicko-valtického areálu. Navštívily jsme
zámek Lednice a park. Ubytovaly jsme se
ve Valticích a ráno pokračovaly prohlídkou
valtického zámku, parku a skleníků. Domů
jsme se vrátily ve večerních hodinách.
K našemu 40. výročí
jsme uspořádaly oslavu
v sále místního pohostinství. Zúčastnily se jí
všechny členky Klubu
žen a několik pozvaných
hostů a sponzorů. Rády
bychom touto cestou poděkovaly všem, se kte- Foto: Jiří Hajduk

rými spolupracujeme. Velký dík patří panu
Josefu Víchovi, který nám zajistil návštěvu
Poslanecké sněmovny, Senátu, komentovanou prohlídku chrámu v Litoměřicích a Petrova v Brně. Děkujeme panu Ing. Janu Víchovi za tvorbu plakátů a pozvánek, panu
Ing. Jiřímu Hajdukovi za fotodokumentaci našich akcí, paní Zdeňce Hyklové, která
nám každý rok v březnu připravuje přednášku o díle a životě spisovatele, který působí nebo působil v našem regionu, panu
Mgr. Martinovi Sosnovi za přednášky o historii naší obce a panu Mgr. Petrovi Havrlantovi za přednášku. Spolupracujeme také
s místními hasiči a zahrádkáři, pan Zbyněk
Řemelka nás sponzoruje vajíčky, která využíváme při pečení zákusků apod. Děkujeme všem našim sponzorům. Dík patří rovněž všem našim členkám, které se podle
svých možností podílejí na přípravě všech
akcí a úklidu.
Marie Žídková

li. Otci Marcinovi děkujeme za vřelé přijetí a pohoštění.
V prosinci jsme se s panem farářem setkali
v krátké době podruhé, kdy zavítal na naše
klubové setkání. Pan farář se s námi poutavým, místy humorným vyprávěním doplněným projekcí podělil o zážitky z cesty
do Svaté země, zejména Betléma. Vedoucí klubu přečetla úvahu o poslání adventu, předala kalendáříky našeho klubu (dárek od p. Josefa Víchy, bývalého starosty
města). U svátečně nazdobených stolů jsme
prožívali předvánoční atmosféru, nechyběly řízky s bramborovým salátem, vánočky
od paní Zdeňky Víchové a cukroví od paní
Ireny Matějkové. Setkání jsme zakončili
zpěvem koled.
Obětavé členky klubu Marie Miksteinová
a Lýdie Paláčková prodávaly výrobky klubu
na jarmarku v Žimrovicích. Naše výrobky

se prodávaly i na vánočním jarmarku v Březové a Skřipově. Protože nám není lhostejný
osud druhého člověka, zaslaly jsme polovinu výtěžku z prodeje na léčbu lepry v Africe.
Paní Irena Matějková a paní Marie Miksteinová pletou obvazy potřebným v afrických
státech. Část členek se zúčastnila charitativního vystoupení v hradeckém kinosále
na podporu nemocného Pavla z Opavy. Prožili jsme i smutnější chvíle. Naše řady v roce
2018 opustili paní Ludmila Černá a pan Jaroslav Černín.
Ani jsme se nenadáli a byl tu konec roku
2018. Je mou milou povinností poděkovat vedoucí našeho klubu paní Mgr. Heleně Víchové, všem členkám, které se podílejí na různorodé a bohaté činnosti klubu
a rovněž všem hostům, kteří přijali pozvání na setkání s námi.
Zdeňka Víchová

Klub seniorů Žimrovice
V listopadu na klubovém setkání s názvem
Čajovna vyslechli přítomní přednášku
Nebezpečí seniorů. Přednášející, vedoucí
opavské Charity, vysvětlovala, jak se proti
zlu a násilí bránit. Protože se blížil předvánoční čas, začaly členky klubu pod vedením
Mgr. Heleny Víchové vyrábět v dílničkách
svícny, andílky, vánoční osvětlení, dárková
mýdla, klíčenky, broučky s lucerničkami, levandulové panenky a klauny. Tyto výrobky
pak byly prodávány na vánočních jarmarcích. Nezapomínáme ani na naše jubilanty. V tomto měsíci jsme popřáli, s předáním
dárku a kytičky, paní Jarmile Gebauerové.
Velmi příjemné bylo setkání s duchovním
otcem hradecké farnosti P. Mgr. Marcinem
Stanislawem Kierasem na faře. Důvody
návštěvy byly dva. Otci Marcinovi popřát
k jeho narozeninám a prohlídka knihovny.
Závěrem setkání jsme si společně zazpíva-
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SLZA NADĚJE
„Lenko!“ vytrhl mě ze zamyšlení maminčin hlas. Dívala jsem se z okna na zasněženou krajinu a ukládala si do paměti každičký její detail. Často jsem tam jen takhle stála
a prohlížela si své rodné město z vrcholku
hradeckého kopce. Uklidňovalo mě to, ale
dnes jsem byla jako na trní. Trhla jsem sebou a otočila se. „ Ano, mami?“ „Zabalila
sis i svetr?“ zeptala se. „Zapomněla jsem,
ale hned to udělám.“
Dávala jsem svetr do svého starého kufru
a přemýšlela. Od minulého roku, tedy když
mi bylo čtrnáct, se toho hodně změnilo.
V září začala válka, tatínek se rozhodl bojovat po boku svého bratra za Polsko, maminka měla čím dál větší strach a já jsem byla
neustále ponořená ve svých úvahách o válce. Maminka si o mě dělala starosti, a tak
rozhodla, že bude bezpečnější, když budu
dočasně bydlet u její jediné sestry v Kolíně,
než válka skončí. Tetu jsem měla ráda, ale
Hradec nad Moravicí, kde jsem toho tolik
prožila, jsem opustit nechtěla.

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému
tématu dodává:
„Napsat příběh zrovna ve stylu druhé světové války jsem se rozhodla hlavně proto,
abych trochu přiblížila (nebo se alespoň po-

Odnesla jsem kufr k domovním dveřím a vešla do kuchyně. Maminka se na mě usmála a podala mi balíček s jídlem na cestu a lahev s vodou. „Leni, je mi to opravdu líto, ale
nechci, aby se ti něco stalo,“ řekla. Přikývla
jsem. Smutkem jsem nemohla mluvit.
Sbíhaly jsme s maminkou z kopce a já jsem
se pohledem loučila se všemi krásnými místy, kde jsem toho tolik zažila. Zámek, lesy,
louky a stromy… Tady všude jsem kdysi prožívala své volné chvíle… Vnímala jsem maminčin hlas, který se mě snažil utěšit, ale
myšlenkami jsem byla jinde. U svých vzpomínek s mámou a tátou.
Když jsme dorazily na nádraží, vlak už tam
stál. Podívala jsem se na maminku a po tváři mi stekla a ukápla na zem jediná slza.
„Leni, žádný strach. Vždyť se zase brzy uvidíme.“ „Já vím, ale nechci tě tu nechat samotnou. A mám odtud tolik vzpomínek!“
„Vím, jak se cítíš, ale…“ Vtom vlak zapískal.
Byl nejvyšší čas nastoupit. „Mám tě ráda!“

kusila přiblížit) situaci některé z dívek, která žila právě za této doby. Příběh je samozřejmě smyšlený, ale snažila jsem se vžít
do role hlavní hrdinky Lenky a popsat její
těžký život za války... Toto období mě už del-
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vyhrkla jsem. „I já tebe,“ řekla maminka
a políbila mě na tvář. Objala jsem ji a rychle nastoupila do vlaku, který se v tom okamžiku rozjel. Mávala jsem mamince, dokud
jsem ji neztratila z dohledu.
Celou cestu jsem pak přemýšlela nad spoustou otázek, na které jsem sama nedokázala odpovědět. Proč zrovna já musím opustit svůj jediný domov? Proč? V tom jsem si
vzpomněla na svou slzu. Ta slza tam zůstane navždy. Zůstane v mém městě. Ve městě, na které mám tolik vzpomínek. Zůstane tam jako vzpomínka na mne, na kousek
mého já. I když už se třeba nevrátím, ona
tam navždy bude.
Jindra Tereza Závorková
žákyně 7. ročníku CZŠ sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí

ší dobu zajímá nejen z historické, ale hlavně
z literární stránky. Přečetla jsem již několik
knih tohoto žánru, a proto jsem se rozhodla zkusit napsat něco podobného, tedy tento příběh.“

NAPSALI NÁM
MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ MLADÝCH
HASIČŮ V UZLOVÁNÍ
Dne 8. 12. 2018 se v hasičském areálu v Kajlovci uskutečnil 1. ročník Mikulášské soutěže
mladých hasičů v uzlování. Zahájení soutěže proběhlo za účasti starosty města Hradec nad Moravicí pana Mgr. Patrika Orlíka
a starosty SDH Kajlovec pana Jana Schulze.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší
(3 družstva) a starší (3 družstva). Družstva
SDH Kajlovec v obou kategoriích obsadila
2. místo. Další disciplínou byla uzlová soutěž jednotlivců, opět rozdělená do dvou kategorií: mladší (6 soutěžících) – 1. místo Matyáš Kowalski, 2. místo Zuzana Smolková,
3. místo Tomáš Smolka (všichni SDH Leskovec); starší (11 soutěžících) – 1. místo Šimon Nevola, 2. místo Iveta Černíková (oba
SDH Branka u Opavy), 3. místo Matěj Zelinka (SDH Leskovec). Do kategorie starších vyslal SDH Kajlovec tři své zástupce,
z nichž nejlépe se umístila Nikol Byrtusová na 4. místě. Po skončení soutěže vítězná
družstva převzala diplomy a sladké odměny.
Soutěže se zúčastnilo celkem 32 dětí.
Kamil Wolf, SDH Kajlovec

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ STROMEČEK
V prosinci proběhla vánoční soutěž Stromeček. Této soutěže se zúčastnilo celkem
62 soutěžících ve věku od 4 do 50 let. Kromě výtvorů jednotlivců dorazily také 4 kolektivní práce. Všichni zúčastnění prokázali velkou kreativitu a jejich výtvory jste si
mohli prohlédnout v městské knihovně, kde
byly vystaveny od 13.12. 2018 do 6.1. 2019.
Pro ty nejlepší jednotlivce jsme společně
s městskou knihovnou připravili 15 hodnotných cen a zkrátka nepřišly ani výtvory
z kategorie kolektivní práce. Pro ty městská
knihovna připravila další 2 speciální ceny.
Jsme velmi rádi, že se této soutěže zúčastnili
převážně žáci z našich škol a školek, kterým
tímto děkujeme za jejich práce. Další poděkování patří městské knihovně za poskytnutí výstavních prostor a také všem sponzorům, kteří celou akci podpořili finančním
příspěvkem nebo věcnými cenami. Jedná se
o firmy SB Logistik, TG Park, Elektro Špacír a Koska bike - pan Ladislav Pešík.
Tomáš Židek

OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU
V sobotu 8. 12. 2018 se v místní klubovně
v Bohučovicích uskutečnila mikulášská nadílka, kterou pořádal SDH Bohučovice. Začátek akce byl ve 14 hodin, kdy si děti mohly
nazdobit baňku, vyrobit andělíčka nebo jiné
vánoční ozdoby a zazpívaly si koledy za doprovodu kytary. V 17 hodin začalo vystoupení Lucifera s čerty a Mikuláše s andělem,
doprovázené zvukovými i světelnými efekty. Poté všem hodným dětem rozdal Mikuláš nadílku. Tímto všem děkujeme za hojnou účast.
Zuzana Pracná, kronikářka SDH Bohučovice

PODĚKOVÁNÍ
BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 12. 12. 2018 proběhl v Hradci nad
Moravicí benefiční vánoční koncert Genny
Ciatti a Tomáše Löbla pro Pavlíka Palkoviče z Opavy. Pavel prodělal cévní mozkovou
příhodu a nyní potřebuje pomoc. Společnými silami se nám, díky prodeji vánočních perníčků a punče, výtěžku ze šatny
a z dražby obrazů opavských umělců, podařilo vybrat krásnou částku 13 000 Kč.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Hradec nad Moravicí ve spolupráci s MŠ Hradec nad Moravicí uspořádal v sobotu
12. 1. 2019 v prostorách Velké dvorany Čer-

veného zámku pro děti maškarní karneval.
O zábavný program se postaral klaun KALIMERO. Samozřejmě jako na každém plese nechyběla bohatá tombola, jejíž hlavní
výhrou bylo rodinné focení od místní fotografky. Bohaté občerstvení zajistily členky SRPŠ při MŠ. Návštěvnost karnevalu
předčila naše očekávání, akce se vydařila,
děti i rodiče byli spokojeni a už se těšíme
na další ročník.
Za SRPŠ MŠ Mgr. Monika Bryjová

mě nesmíme zapomenout ani na sponzory,
jejichž finanční a materiální dary pomohly
k tomu, aby se tento koncert mohl uskutečnit. Zvláštní poděkování patří také městské
knihovně za poskytnutí prostor na vytvoření provizorní šatny.
Tomáš Židek

Vybranou částku jsme společně s Renatou
Ciatti a Martinem Honem měli tu čest osobně předat Pavlíkovi a jeho tatínkovi ještě
před Vánocemi. Finanční příspěvek a naše
návštěva však nebylo jediné, co vykouzlilo Pavlíkovi úsměv na tváři. Přivezli jsme
totiž další dárečky, mezi kterými se objevil
například i námi vydražený obraz, který se
jeho nová majitelka rozhodla Pavlíkovi věnovat, a další dárečky od našich sponzorů.
Tímto bychom chtěli poděkovat dětem ze
základní školy, které na koncertě vystoupily, a taktéž hostu Katce Lebedové, která
svůj honorář věnovala Pavlíkovi. Díky patří také všem dobrým lidem, kteří na koncert
přišli a podpořili tak celou akci. Samozřej-

Děkuji všem členům SDH Domoradovice
za milé poděkování za spolupráci formou
vtipného dárku - hasičského auta naplněného energií. Přeji domoradovickým hasičům, jejich rodinám a všem domoradovickým občanům co možná nejméně živelných
pohrom a jiných starostí. Připojuji také mé
poděkování za spolupráci na všech jednáních a setkáních, týkajících se veřejného života. Přeji Vám hodně zdraví a ať Vám vydrží elán, trpělivost, slušnost a moudrost
do dalších dnů a roků.
Josef Vícha
Jménem farníků z Benkovic, Hradce nad
Moravicí a Žimrovic chci poděkovat vrchnímu ministerskému radovi Ministerstva pro
místní rozvoj panu Josefu Víchovi za možnost zúčastnit se půlnoční mše svaté s neopakovatelnou vánoční atmosférou v hradeckém kostele sv. Petra a Pavla. Pan Vícha
nejenže autobus zajistil, ale finanční náklady
s tím spojené uhradil ze svých vlastních prostředků. Za to mu patří velké poděkování.
Úžasný umělecký zážitek nám připravili o druhém vánočním svátku hudebníci
a zpěvačky Dechového orchestru Hradec
nad Moravicí pod dirigentskou taktovkou
Ing. Jiřího Šroma a kapelníka pana Karla
Müllera v kostele sv. Petra a Pavla. Po úvodním slovu duchovního otce hradecké farnosti P. Mgr. Marcina Stanislawa Kierase začal nádherný vánoční koncert. Všem
účinkujícím moc děkujeme.
Zdeňka Víchová
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
O PROJEKTECH VE ŠKOLE
Projektová činnost v naší škole je pestrá.
V období 2009–2018 jsme realizovali ve výuce dva typy projektů. První skupina zahrnovala projekty, které jsme sami vymysleli a uskutečnili. Bylo nám na ně poskytnuto
finanční krytí z dotačních programů EU
a MŠMT, Moravskoslezského kraje, zřizovatele či jiného zadavatele. V celkem 15 projektech tohoto typu získala škola pro svůj
pedagogický rozvoj pět a čtvrt milionů korun. Vzpomeňme na projekty Moderní výuka, Cesta za poznáním, Náš svět, Podpora
škole nebo Šiška. Při realizaci těchto aktivit
školu nejvíce svazuje vysoká byrokratická
zátěž. Mnohdy přemýšlíme, zda vůbec projektové žádosti podávat. Ve škole totiž nepůsobí projektový manažer, který by se zabýval
projektovou činností zcela samostatně. Realizovat proto více než jeden projekt v jednom roce je při výkonu dalších pracovních
činností velmi náročné. V dalších 10 projektech jsme byli ke spolupráci přizváni. Naši
žáci se účastnili exkurzí, worshopů, vyučovacích hodin pracovních činností v odborných školách, výstav, besed či přednášek,
a to vše zcela zdarma včetně dopravy. Takto nám při pedagogickém procesu „vypomohly“ např. projekty Technika nás baví,
Řemesla nás baví, NatTech a v současnosti
projekt OKAP. Nelze opomenout významné projektové aktivity provozní, které jsou
řešeny výhradně se zřizovatelem, tedy městem Hradec nad Moravicí. Vedení školy dává
podněty k těmto aktivitám, přičemž některé
čekají i několik let na svou realizaci. V této
chvíli připomeňme projekt výstavby nového venkovního hřiště u školní budovy, které
by se mohlo po více jak 10 letech dočkat své
proměny UŽ o letošních prázdninách. Realizovanými velkými projekty za období posledních 10 let byly tyto: zateplení a výměna
oken, výměna topného systému, oprava tělocvičny, oprava šaten a kanalizace u tělocvičny, výstavba tribuny v hale, výstavba přístavby se šatnami a sociálními zařízeními k hale.

ky pomocí tzv. Hejného metody a nové kalkulačky. Do hodin českého jazyka jsme pořídili slovníky. Od ledna 2019 realizujeme
projekt s názvem Podpora škole II, protože projektová pomoc škole ve zřízení funkce speciálního pedagoga je nedocenitelná.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

VÁNOČNÍ VÍDEŇ NÁS OKOUZLILA
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se žáci 7. a 8. ročníku vydali na jednodenní exkurzi do Vídně.
Na programu byla prohlídka zámku Schönbrunn, kde se dozvěděli mnoho zajímavého ze života rodu Habsburků. Zůstal čas
i na procházku zámeckým parkem a zahradami až k vyhlídce Gloriette, odkud byla vi-

dět Vídeň jako na dlani. Naše exkurze pokračovala do historického centra hlavního
města. Navštívili jsme katedrálu sv. Štěpána,
Minoritský kostel, viděli jsme pomník Marie Terezie v Muzejní čtvrti, Hofburg, Státní operu a mnoho dalšího. Žáci vyplňovali
pracovní listy a každý měl možnost vyzkoušet si své schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Odpoledne se rozsvítila vánoční světýlka v ulicích a my jsme mohli obdivovat
velkolepou výzdobu a vychutnávat atmosféru na tradičních vánočních trzích před vídeňskou radnicí. Poděkování patří SRPŠ za finanční podporu a především rodičům za to,
že svým dětem umožnili získat nové zážitky.
Mgr. Jana Divilová

VÁNOČNÍ TURNAJE

Projekt trval dva kalendářní roky 2017
a 2018. Finančně podpořil školu ve třech
oblastech v celkové výši 620 004 Kč. Z prostředků EU a MŠMT bylo profinancováno
12 pracovních měsíců speciálnímu pedagogovi. Ten poskytoval v minulém školním
roce v rámci inkluze péči 23 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Bylo proškoleno 20 pedagogů školy v tematických
celcích inkluze, čtenářská a matematická
gramotnost a mentoring. Projekt umožnil
nakoupit pomůcky pro výuku matemati-

Ve středu 19. 12. 2018 se konal pro žáky
nižšího stupně tradiční vánoční fotbalový
turnaj. Stejně jako loni byli žáci rozděleni na čtyři skupiny - mladší žáci a žákyně,
starší žáci a žákyně. Takto sestavená družstva se utkala ve vzájemných zápasech. Vítězem mladší skupiny dívek se stala děvčata
z 3. ročníku. První místo ve stejné kategorii chlapců obhájili jejich spolužáci. V kategorii starších žákyň vyhrála děvčata z 5. B.
Prvenství v kategorii starších žáků vybojovali chlapci z 5. A. Celková atmosféra tur-

|

V pátek 21. 12. 2018 se uskutečnil tradiční florbalový turnaj pro žáky vyššího stupně. Ve vzájemných zápasech reprezentovalo každou třídu družstvo chlapců a dívek.
Ostatní žáci mohli povzbuzovat nebo si zahrát piškvorky a jiné deskové hry, popřípadě
se zapojit do ligy sportu v disciplíně střelba
na koš nebo si zatančit just dance. Vítězem
turnaje se stala třída 9. A, stříbrnou medaili získala 6. třída a bronz třída 9. B. Prvenství v piškvorkách získal Pavel Košnar
z 9. A. Po celou dobu turnaje panovala výborná nálada, fanoušci povzbuzovali a hráči dali do hry vše.
Mgr. Monika Halšková

PLNOU PAROU VPŘED
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naje byla výborná a všichni účastníci byli se
svým výkonem spokojeni.
Mgr. Monika Bryjová

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

V pátém ročníku mají děti příležitost nahlédnout do tajů a objevů průmyslové revoluce.
A co by to bylo za učení bez názorné ukázky.
Jako odborník na parní lokomotivu se ukázal žák 5. A Martin Sonnek, který do školy přinesl funkční model tohoto stroje. Pak
už stačilo jen přizvat obecenstvo, podpálit
suchý líh a čekat na zahřátí páry, která rozhýbala píst parního stroje. Odborný výklad
zajistila paní učitelka Halšková. Děti sledovaly, jak se lokomotiva neúnavně točí a zanechává za sebou malinký obláček. Teď už
si jistě budou všichni pamatovat, proč se
19. století říká století páry.
Mgr. Lenka Mainušová

ŠKOLSTVÍ
ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
V rámci školní družiny a školního klubu
jsme v kalendářním roce 2018 zrealizovali
dva neinvestiční účelové projekty dotované
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 170 000 Kč.

MLADÍ BADATELÉ
Projekt Mladí badatelé byl podpořen celkem
70 000 Kč. Cíle projektu - vedení dětí k pracovním činnostem za účelem vlastní seberealizace, aktivní trávení volného času (především venku), socializace dětí, vytvoření
kladného vztahu k přírodě a zvelebení školního prostředí - se nám podařilo beze zbytku naplnit. Ohlédněme se za konkrétními
činnostmi projektu. Děti pěstovaly zeleninu, ovoce, bylinky i květiny v nově pořízených dřevěných boxech a mobilních záhonech. Některé „bio“ plodiny také ochutnaly.
Povedlo se nám zhotovit ptačí budky pro sýkorky a krmítka. Revitalizovali jsme školní
jezírko, okolo jsme nasadili levandule a netřesky. Nedaleko jezírka jsme vybudovali dva hmyzí domečky, které poslouží k badatelským účelům a další záhony. Postavili
jsme kompostéry, ve kterých se nám tvoří „vlastní“ zemina. Pro hry venku jsme vytvořili nové herní prvky na naší školní zahradě a zakoupili venkovní zábavné hry.
Po zajímavé besedě se včelařem jsme pracovali s voskem. Žáci se seznámili i s pracovními nástroji a nářadím a naučili se ho
správně používat. Podnikli jsme spoustu aktivit mimo školní prostředí spojených s bádáním. Například spolupracujeme se spolky obnovujícími místní studánky, učíme se
smysluplně třídit odpad a spolupracujeme
se zámkem na Hradci a jeho krásným parkem a zahradou. Učíme se milovat přírodu
kolem nás a chovat se k ní s úctou a pokorou.
Svůj volný čas jsme aktivně trávili venku
a prostřednictvím bádání a vzájemnou spoluprací jsme se mnohému naučili.

Eliška Motyčková jako Miss Šikula.

ŠIKULOVÉ
Projekt Šikulové využil ke svým aktivitám
celkem 100 000 Kč. Jeho realizací si přišli
na své jak menší děti, tak i starší žáci naší
školy. Děti se socializovaly, ale pracovaly
i na individuálních projektech. Podařilo se
nám uspět v několika soutěžích a vytvořit
dětem prostřednictvím dotace kvalitní nadstandartní volnočasové aktivity. Žáci absolvovali několik tvořivých dílen. Jednou
z nejžádanějších byla výroba skutečných sošek či malby pláten zdobících chodbu před
vchodem do družiny. Další tematické dílny byly zaměřené na roční období a kreativní činnosti. Děti se učily mít rády přírodu
okolo nás. Podnikli jsme výpravu, na které
jsme pozorovali svět kolem nás s přednáškou o ochraně přírody a třídění odpadu, vyrobili jsme rehkovníky do našeho krásného
zámeckého parku, tvořili s přírodninami

- lepili dřevěné modely a také si vyzkoušeli skandinávské hry na čerstvém vzduchu.
Podnikli jsme nevšední naučné a zábavné
výlety. Ve Světě techniky jsme bádali po stopách Neználka, v ZOD Hlavnice jsme absolvovali „mléčnou“ exkurzi, v Odrách se děti
zdokonalovaly v jízdě po dopravním hřišti, v Bartošovicích jsme obdivovali zvířátka
v záchranné stanici. Výlety dětem „dávají“
skutečně nepřeberné množství informací,
aniž by si všimly, že se jejich prostřednictvím
vlastně učí novým poznatkům. Mezi naše
pravidelné každoroční akce patří Broučkiáda a Mr. a Miss Šikula. Také letošní ročníky
těchto oblíbených aktivit byly pro děti i jejich rodiče lákadlem. Děti na těchto akcích
prezentují svou práci, odbourávají překážky
v komunikaci, mají radost z úspěchu. Prostřednictvím dotace byl financovaný tisk publikací Hradecké pohádky a Šikulův rok. Vedení školy hodnotí realizace obou projektů
v roce 2018 za velmi přínosné a smysluplné.
Velké poděkování za přípravu, organizaci
i realizaci aktivit patří vedoucí vychovatelce Petře Tomanové. Věřím, že její nápaditost, ochota a snaha obohatí fungování školní družiny a klubu o další skvělé akce.
Petra Tomanová, DiS., vedoucí vychovatelka
a Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

HRADECKÉ POHÁDKY
V pátek 7. prosince proběhl v místním kinosále křest knihy Hradecké pohádky. V ranní
družině a odpoledním školním klubu jsme
s dětmi vymýšleli pohádky situované k našemu městu a jeho okolí. V knize najdete
spoustu nadpřirozených bytostí i pár příběhů, které jsou inspirovány skutečností.
Pokud budete mít o Hradecké pohádky zájem, zastavte se pro ně do místního informačního centra.
Petra Tomanová, DiS.
Foto: Jiří Hajduk

www.muhradec.cz | 19

ŠKOLSTVÍ
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU
NA AKCI NOC VENKU
Žáci svým zpěvem podpořili lidi bez domova. Celostátní projekt sdružení azylových domů Noc venku se snažil upozornit
širokou veřejnost na problematiku bezdomovectví, a také přiblížit práci organizací,
které lidi v nouzi podporují. Zahájení akce
proběhlo v podvečer nocování v kostele sv.
Václava v Opavě.

POHÁDKOVÁ NOC
Naši školu navštívily pohádkové postavy
král, princezna, bílá paní a čaroděj. Děti
plnily úkoly spolu s dalšími postavička-

mi. S hloupým Honzou se vydaly na cestu,
s Rumcajsem střílely žaludy do cíle, s Pinokiem si vyrobily loutku, u Ježibaby hledaly lopatky, s chytrou Horákyní vymýšlely pohádku a večer za tmy šly za čarodějem
ke hradu. Nakonec děti ulehly ke spánku
a nechaly si zdát ty nejkrásnější pohádky.

ADVENTNÍ BESÍDKY
Naši žáci opět nezklamali a předvedli vynikající výkony. Vystoupení připravovali společně se svými učiteli několik týdnů. A výsledek byl skutečně výborný. Odehráli jsme
celkem čtyři představení a sál městského
kina byl vždy přeplněný.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Nebyl by to pořádný advent, kdybychom
v něm neoslavovali svátek svatého Mikuláše. Programu pro ostatní třídy se již tradičně ujali žáci 9. ročníku. Mikuláš, andělé
a čerti putovali ze třídy do třídy a přinášeli
poselství obdarování.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis žáků do prvních tříd se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 v době od 14.30
do 18.00 hodin. Informace o zápise najdete na webových stránkách školy.
Tomáš Honěk

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
SDÍLENÝ LOGOPED
Jaká je kvalita výslovnosti dětí předškolního věku? Komunikace je jedna z nejdůležitějších schopností člověka. Předškolní dítě
je velmi propojeno se svou rodinou, proto
by mělo mít dobrý řečový vzor u svých nejbližších. Důležitou roli také hraje mateřská
škola, která ve většině případů poskytne rodičům dětí nápomocnou ruku při řešení nápravy řeči, zejména v době, kdy se potýkáme
s nedostatkem logopedů. Z těchto důvodů
jsme se zapojili do projektu, kdy po dobu
jednoho školního roku do mateřské školy
dochází každý čtvrtek „Sdílený logoped“.
Tento projekt zaštiťuje místní akční plán
Opavsko a děti mají možnost během pobytu ve školce docházet na logopedickou intervenci ke školní logopedce Mgr. Veronice
Krajíčkové. Vše samozřejmě probíhá s vědomím rodičů v prostorách MŠ Bohučovice a MŠ Hradec. V Hradci jsme vytvořili
logopedický koutek, který jsme vybavili dostatečných množstvím pomůcek pro rozvoj
a nápravu řeči. Jednou z pomůcek je Klokanův kufr, který obsahuje didaktické pomůcky ke komplexní diagnostice toho, co
dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho
silné stránky, které posiluje, a identifikuje
případné slabé stránky, s nimiž dále pracu20
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je a nachází řešení. V kufru nechybí ani kniha Diagnostika dítěte předškolního věku
s podrobnými popisy jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Abychom využívaly Klokanův kufr i my, učitelky, zapojily jsme se
do dalšího projektu Klokanovy školky. Dvě
paní učitelky jednou za měsíc jezdí do školek, kde Klokanův kufr používají a vyměňují si takto zkušenosti. Jsme velmi potěšeni, že můžeme sdíleného logopeda rodičům
dětí s logopedickými vadami nabídnout a že
individuální práce s dětmi na nápravě řeči
již přináší první kladné výsledky. Některé
děti totiž začaly vyslovovat všechny hlásky
správně a uvolnily místo pro další věkově
mladší děti. Všemi těmito aktivitami chceme zkvalitnit předškolní vzdělávání v mateřské škole.
Bc. Silvie Chromjáková
MŠ Hradec nad Moravicí

SPOLUPRÁCE S CÍRKEVNÍ ŠKOLOU
SV. LUDMILY
Jako každým rokem, tak i letos navázala
naše mateřská škola spolupráci s Církevní
základní školou sv. Ludmily. Je radost sledovat, jak jsme vždy ve škole vlídně přivítáni
a jak láskyplně se k nám chovají. Naším společným cílem je připravit snadnější a radost-
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ný vstup dětem do školy. Děti z církevní školy připravily malým kamarádům Mikuláše,
povykládaly legendu o něm, děti pochválily
a rozdaly sladkou odměnu. Dále jsme školu
navštívili v předvánočním čase na Vánoční
dílničce, kde si děti vyrobily andílky s překvapením. S lepením a zdobením jim pomáhaly žákyně vyšších tříd a paní vychovatelky. Nyní po Vánocích jsme byli pozváni
do místního hradeckého kostela, kde nás

ŠKOLSTVÍ
přivítal pan farář, pověděl dětem o Ježíškovi, o třech králích a nakonec jsme si společně se sborem zazpívali koledy. Atmosféra
byla nádherná. Tímto bych chtěla poděkovat
panu řediteli a všem učitelům, vychovatelům
i ostatním zaměstnancům Církevní základní
školy sv. Ludmily za vstřícnost a čas, který
věnují dětem z naší mateřské školy.
Lucie Dvořáková, MŠ Hradec nad Moravicí

VÁNOČNÍ BESÍDKA MEDVĚDŮ
Dne 12. prosince 2018 se v předškolní třídě
Medvědi uskutečnila vánoční besídka v podobě hraného příběhu o Ježíškovi narozeném v Betlémě. Tomuto vystoupení předcházela důkladná příprava. Děti si přinesly
do školky nádherné převleky, kreslily kulisy společně s pomocí žáků devátých tříd ze
ZŠ Hradec nad Moravicí a hlavně se zpaměti naučily náročné a obsáhlé texty, které vyrazily dech všem divákům. Příběh byl velice
dojemný a dětmi nádherně zahraný. Rodiče byli příjemně dojatí a ukápla nejedna slzička. Nakonec děti rozdaly rodičům malý
dáreček v podobě vlastnoručně vyrobeného přáníčka a hvězdičky. Pro velký úspěch
besídky u rodičů jsme příběh zahráli i všem
třídám v MŠ Hradec nad Moravicí.
Učitelky IV. třídy Medvědi
MŠ Hradec nad Moravicí

dokáže z vánočního shonu vymanit a udělat si čas na něco „mimo náš naplánovaný čas“. Díky ochotným rodičům našich
dětí si na nás udělal čas Mikuláš s čertem
i andělem. Byl to společně krásně strávený
čas, který jsme si všichni užili. Vždyť kolik
času budou ještě tyto děti dětmi, které věří
na kouzla a na zázraky?
Ze srdce děkujeme šikovným maminkám,
které věnovaly nejen svůj čas na výrobu
krásných věcí na vánoční prodejní výstavu v kulturním domě v Jakubčovicích. Díky
nim přibyla do naší školní „kasičky“ (SRPŠ)
nemalá částka. Jistě najdeme společně způsob, jak tyto finanční prostředky smysluplně využít k radosti dětí.
Všem Vám přejeme hlavně zdraví, štěstí,
lásku a mnoho příjemně stráveného času
v novém roce 2019.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE BOHUČOVICE

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁŠ ČAS
Adventní čas. Čas plný očekávání, nadějí a radosti, ale také shonu, zmatku a nedostatku času. Máme auta, máme pračky, máme myčky, ovšem co nám neustále
chybí, je čas. V adventní době nám onen
čas chybí snad dvojnásob. Jen málokdo se

V průběhu měsíce prosince jsme se připravovali na oslavu Vánoc. Postupně jsme zapálili čtyři svíčky na adventním věnci, vyrobili jsme si cukroví z marcipánu, napsali
dopis Ježíškovi a nazdobili vánoční stromeček. Mile nás překvapilo, když jsme slyšeli zazvonit zvoneček. Věděli jsme, že je
čas zkontrolovat vánoční stromeček. Radostně jsme zpívali vánoční koledy a těšili
se z vánoční pohody. Jeden dárek nás přitom vskutku zaujal – křeček jménem Oskar,
který je nyní součástí naší třídy. Věříme,
že spolu prožijeme různá dobrodružství.
Z toho důvodu jsme začali psát vlastní kni-

hu o tom, jaký Oskar je. Má mlsný jazýček
a rád si hraje. Přesvědčili se o tom Maty
a Miky, když si ho vzali domů na vánoční
prázdniny. Do knihy napsali: „Během doby,
co byl Oskar u nás, jsme zjistili, že je to vyloženě noční zvířátko. Celý den si tiše vyspává ve svém domečku a nabírá energii na noc,
kdy odbitím jedenácté hodiny večer vykoukne ven a začne s noční rozcvičkou v běžeckém kruhu.“ A kdopak si odveze na víkend
Oskara tentokrát? Všichni se hlásí, všechny ručky se třepotají ve vzduchu. „Já, já, já
to zvládnu nejlíp,“ křičí jeden přes druhého.
Los připadne na Matyáše. Po domluvě s maminkou si šťastný Matyášek slavnostně odváží klec i s Oskarem domů. Už se moc těšíme, jaká nová dobrodružství nám v knize
po víkendu přibudou.
Mgr. Nikola Staníčková,
Bc. Martina Stoklasová, MŠ Bohučovice

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ
STROMEČKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
KAJLOVEC
Dne 30. listopadu 2018 proběhlo před naší
mateřskou školou slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku pro všechny občany
Kajlovce. Celá akce se nesla ve vánočním
duchu, kdy rodiče společně s dětmi zpívali
koledy za doprovodu hudebních nástrojů.
Děti si přinesly vyrobené baňky, které poté
společně zavěsily na vánoční stromeček. Během celé akce si všichni mohli pochutnat
na výborném vánočním punči. Tímto velmi děkujeme městu Hradec nad Moravicí
za darovaný vánoční stromeček, který dělal radost celému Kajlovci!
Kolektiv MŠ Kajlovec

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
SLAVNOST SLABIKÁŘE A PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V pátek 23. listopadu se všechny děti školy,
v doprovodu rodičů a prarodičů žáků 1. ročníku, sešly v 1. třídě, kde propukla Slavnost
Slabikáře. Paní učitelka Šromová s prvňáčky přichystala pro všechny přítomné krásné, poutavé a zároveň zábavné pásmo, při
kterém nejmladší žáci školy ukázali, co se
za necelé 3 měsíce školní docházky nauči-

li. A naučili se toho opravdu hodně. Od hlásek, slabik a slov se dostali až ke čtení celých vět.
Za jejich snahu je přítomný pan král slavnostně pasoval na čtenáře a osobně jim
předal Slabikář, ze kterého se budou kluci a holky časem prokousávat až ke světové beletrii. Slavnost byla završena podáváním výborného dortu upečeného ve tvaru
Slabikáře.
www.muhradec.cz |
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akci se zasloužili kluci a holky ze 4. ročníku naší školy.

DĚTI S VELKÝM SRDCEM
Ve čtvrtek 20. prosince byli kluci a holky
naší školy pozváni do Dětského domova
v Melči, kde navštívili svého bývalého spolužáka a kamaráda. V krásném prostředí
bývalého zámečku prošli některými bytečky dětských skupin, na chodbách obdivovali
krásné malby Stanislava Holého (všichni jej
známe ze Studia kamarád v ČT) a ve společné jídelně byli pohoštěni cukrovím a čajem.
Na oplátku předali svému bývalému spolužáku krásné stavebnice, které zakoupili z prostředků vydělaných během žimrovického jarmarku. Ze stejných prostředků
děti a zaměstnanci školy zakoupili dárkový
koš pro seniorku z Krnova (v rámci akce Ježíškova vnoučata).

9. VÁNOČNÍ JARMARK V ŽIMROVICÍCH
6. prosince ve 14 hodin byl zahájen v pořadí
již 9. ročník žimrovického jarmarku, na kterém se podíleli kromě naší školy a školky
i žimrovičtí hasiči, majitelé Areálu dobré
pohody Marcela a Karel Vavřínkovi se zaměstnanci, Klub seniorů Žimrovice, Klub
rodičů ZŠ Žimrovice a další drobní prodejci. Program jarmarku pokračoval až do 17
hodin, kdy kočár za znělky trubačů přivezl
pana starostu Patrika Orlíka a hradeckého
pana faráře Martina Kierase. Po proslovech
hostů, ke kterým se přidal i místostarosta města pan Petr Havrlant, byl slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Školní děti zazpívaly několik koled a podpořily je i děti z naší
mateřinky. A ještě jednou přijel kočár. Ten-

tokrát z něj vystoupil svatý Mikuláš s anděly. Po dobu jarmarku v obecním sále mohli příchozí zhlédnout výstavu 100 let obce
Žimrovice ve stoleté republice za hudebního doprovodu cimbálové muziky Vedrovci. Jsem vděčný všem vystupujícím, dětem
i pedagogům, prodejcům, hasičům i Areálu dobré pohody, bez kterých by akce neproběhla.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V NAŠÍ ŠKOLCE A ŠKOLE
7. prosince navštívil naši školu i školku Mikuláš se svou družinou. Čerty jsme chtěli nechat za dveřmi, ale byli opravdu neodbytní. Pro všechny děti ale návštěva dopadla
dobře, nikoho si čerti neodnesli. O hezkou

POSLEDNÍ DEN ŠKOLY
V KALENDÁŘNÍM ROCE 2018
Už po devatenácté se děti a zaměstnanci
školy vydali v poslední školní den kalendářního roku do lesů na Horku, aby připravili
mlsky pro zvířata. Této tradici říkáme Vánoční stromeček pro zvířátka, ale klidně bychom ji mohli nazvat Uděláš něco pro jiné,
potěšíš nejvíce sebe. Po návratu do školy
proběhla ve školní družině klasická vánoční
besídka, během které většina dětí vystoupila s krátkým programem. Závěr patřil předávání dárečků. A na to se děti těší vždycky
nejvíce. Je to vždy malý pamlsek před blížícími se vánočními svátky.
David Šrom
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Budova Moslerova statku a povoznictví na Zámecké ulici
Prostorný dům č. p. 166 na Zámecké ulici byl vystavěn z iniciativy rolníka Roberta Moslera na počátku 20. století. K rozlehlému domu patřily hospodářské prostory
– kůlny ve východní části parcely, kde byly
umístěny povozy, drožky a ustájeni koně.
Robert Mosler totiž kromě zemědělské činnosti provozoval o víkendech a svátcích poměrně prosperující povoznictví, kdy dovážel do Hradce nad Moravicí (výletního
centra města Opavy) zámožné opavské
měšťany. V samotném domě byly umístěny tři byty, z nichž některé byly i pronajímány. Nejznámějším nájemcem byl bezesporu národní buditel a následně řídící školy
v Brance u Opavy p. Čeněk Kanclíř. Kanclířovi bydleli, po sňatku dne 26. 11. 1906,
v zadním (východním) bytě domu. Zde
se jim dne 12. 12. 1907 narodil i jejich prvorozený syn Miroslav Kanclíř. V červnu
r. 1910 poprvé navštívil rodinu Kanclířů
i slavný slezský básník Petr Bezruč (tehdy
ještě pod pseudonymem - obchodní cestující Richard Böhm), který následně v tomto
domě u Kanclířů opakovaně v době letních
prázdnin pobýval.
Obyvatelé domu však zažívali i neradostné chvíle. Robertu Moslerovi dne 7. 9. 1908
zemřela při porodu jeho manželka Marie,
která manželovi zanechala šest dětí. Proto
se také vdovec Robert znovu oženil, a to již
27. 4. 1909. Přes veškeré úsilí se již v tomto období nedařilo Robertu Moslerovi nákladnou novostavbu domu splácet. Hypotéky jej začaly tížit zejména poté, co začal
opavské výletníky v r. 1905 dovážet z Opavy do Hradce parní vlak. Příjmy z povoznictví a drožkaření poklesly. Mosler poskytoval
následně přípřeže formanům na státní silnici Opava – Hradec – Fulnek, která vedla
přes zámecký kopec a polesí Doubrava, ale
i tento zdroj příjmů vyschl poté, co byla dokončena nová silnice údolím potoka Hradečná přes Kajlovec, vybudovaná v letech
1911-1914. Přes zámecký kopec se následně téměř přestalo jezdit a nesplácené dluhy

sedláka Roberta Moslera dále narůstaly.
Své dokonalo těžké období I. světové války.
Zadlužený statek Roberta Moslera se všemi polnostmi a budovami musel být prodán.
V dražbě jej velmi levně koupil i s výměnkem (menší budova vpravo ke kostelu) kníže Karel Max Lichnovský (1860-1928), majitel hradeckého zámku. Součástí vyrovnání
byla i skutečnost, že Robert Mosler obdržel
velmi starý dům č. p. 6 na Městečku po hradeckém obuvníku Himmlerovi. Následně
začal Mosler příštipkařit a přijal službu kostelníka v blízkém kostele sv. Petra a Pavla.
Kníže Lichnovský po koupi statku v období I. sv. války zřídil v domě hájovnu se třemi byty pro své lesní zaměstnance a úředníky, kteří pracovali v budově knížecí správy
lesů „Fürstliche Forstwervaltung“ na Zámecké ulici (jedná se o dodnes stojící budovu Lesů ČR - vedle restaurace a hotelu
Sonáta). Ve 30. letech 20. století bydlel z knížecích zaměstnanců v domě např. hajný Stárek, který se staral o revíry Záviliší a Kal-

várie. V zadním bytě bydlel lesník Jindřich
Kubík. Po roce 1945 a zabavení majetku občanů německé národnosti dekrety prezidenta Edvarda Beneše, převzala všechny zámecké budovy a knížecí majetek tzv. Národní
správa v čele se správcem Ing. Hubertem Obrem. Zámecké zahradnictví (hospodářský
dvůr Stránka) převzal státní podnik Květena, lesnické budovy (i dům č. p. 166) převzaly Československé státní lesy. V domě žil
v 50. a 60. letech p. Emil Grygar a po jeho
smrti ještě několik let vdova s dcerami.
V 80. letech 20. století zde žila rodina Kapounova. Dům nebyl následně systematicky udržován a v 90. letech 20. století se ocitl v majetku Opavské lesní a. s. V letech 2017-2018
byla budova bývalého Moslerova povoznictví pečlivě rekonstruována soukromým majitelem a dnes se v ní nachází soukromá lékařská a zubní (ortodontická) ordinace.
S využitím materiálů p. Ladislava Sonnka
připravil Petr Havrlant

Budova Moslerova povoznictví na Zámecké ulici.

Vzpomínka na úpravu budovy č. 57 na Církevní základní školu sv. Ludmily
v roce 1993 (17. 7. – 2. 9. 1993)
Budova původního kláštera č. 57 na Zámecké ulici byla postavena kolem roku 1864
Kongregací Milosrdných sester III. řádu
sv. Františka v Opavě pro nemocné sestry a sestry ve výslužbě. Po II. světové válce
sloužila rok jako internační tábor pro přibližně 50 řádových sester, svezených v noci
z 13. na 14. dubna 1950 z různých nemocnic
v republice. Sestry byly hlídány ozbrojenými
strážci. V roce 1951 byly rozvezeny na růz-

ná pracoviště v Čechách. Klášterní budova pak sloužila jako Dětský domov – internátní mateřská školka pro 36 dětí ve věku
3 až 6 let. V této době byl z kaple odvezen
i krásný pozdněgotický oltář Panny Marie, který se dnes nachází v našem kostele
sv. Petra a Pavla v zadní části na levé straně. V roce 1984 zde byly zřízeny tři třídy základní školy a školní družina. Po Sametové
revoluci byla budova v dubnu 1990 navrá-

cena řádu, ale provoz státní školy zůstal zachován. V roce 1993, po vyřešení nedostatku tříd v základní škole na ulici Opavská, se
mohlo přistoupit k opravám budovy, které směřovaly k otevření Církevní základní
školy sv. Ludmily. V tu dobu již budova byla
v havarijním stavu.
O budovu se „za socialismu“ nikdo příliš nestaral. Byla silně podmáčená, proto práce
začaly vysoušením obvodového zdiva – ručwww.muhradec.cz |
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ní výkop sahal z jižní strany až do hloubky
1,2 m. V žalostném stavu byla také nepoužívaná kuchyň a jídelna v suterénu, kde bylo
nutno odstranit plesnivé dřevěné obklady,
podlahy a oklepat veškeré omítky a obkladačky. V 1. patře byla vybourána nosná dělící stěna a postavena nová zeď, čímž vznikly
dvě přibližně stejně velké třídy. Do nosných,
45 cm silných, východních stěn byly vybourány otvory pro okna k zrovnoměrnění prosvětlení. Došlo k novému uspořádání šaten
a jejich osazení ocelovými šatními boxy, které byly získány po rekonstrukci školy na ulici Opavská. Na nové elektrické rozvody byla
osazena přímotopná elektrická topidla. Rozsáhlou opravou prošla také veškerá sociální
zařízení – většina jich byla doposud vhodná jen pro děti předškolního věku. Při venkovní úpravě splaškové kanalizace musely být pomocí jeřábu odstraněny a následně
zpět umístěny betonové panely na dvoře školy. Během ručního výkopu byla vedle vchodu do kuchyně nalezena nevybuchlá letecká
puma, dlouhá asi 30 cm, kterou odstranili
povolaní pyrotechnici z Ostravy. Její výbuch
by měl pro část školy velmi zničující účinek.
Po stavebních úpravách byly provedeny nové
omítky, vymalovány všechny místnosti, počínaje kaplí, a byly natřeny všechny dveře
a okna. V kuchyni byla instalována vzduchotechnika a jídelna byla opatřena novými
dřevěnými obklady. Na závěr došlo ve třídách k položení nových podlahových krytin z PVC. Schodiště před hlavním vchodem
do školní budovy bylo rozšířeno, kamenné
zídky rozebrány a znovu vyzděny. Přístup
do školy se tak stal širším a majestátnějším.
Do stavebních, instalatérských, elektrikářských a dalších řemeslnických prací se zapojilo asi 50 občanů a každý dle své profe-

se přiložil ruku k dílu. Potřebnou techniku
pro stavbu zapůjčily místní a opavské firmy. Pomocných a úklidových prací se s chutí účastnili nejen dospělí, ale také ministranti a schola v počtu přes 100 osob. Z důvodu
zajištění potřebných financí na stavební
úpravy byla důležitou součástí i jednání
budoucího ředitele pana Tomáše Hoňka
ve Vídni (5. 8. 1993) a v Českých Budějovicích (20. 8. 1993). Významnou podporou
těchto snah byla návštěva místního pana
faráře P. Antonína Koláře spolu s tehdejším opavským děkanem P. Josefem Veselým 28. 7. 1993.
Autorem projektu pro uspořádání budovy školy byl Ing. arch. Martin Laštovička.
Všechny realizační práce vedl spolu s pověřeným ředitelem Tomášem Hoňkem stavební dozor a autor tohoto příspěvku.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o otevření školy zasloužili, a s vděčností vzpomenout na ty, kteří již bohužel nejsou mezi
námi (Beinhauer Antonín z Hradce, Beinhauer Jiří z Chvalíkovic, Dušek Josef z Bohučovic, Fajka Stanislav, Fojtík Adolf, Hájek
Josef, Hellebrand Jan z Bohučovic, Hennig
Emil st., Janeček Jindřich, Kalabus Karel,
Kousalíková Dagmar, Mrovčáková Františka, Říčný Karel, Stošek Jaromír st.).
Poděkování patří také mnohým příslušníkům jejich rodin a velké řadě dalších občanů i celých rodin (pro obsáhlost není možné všechny jmenovat), kteří za dobu 6 týdnů
zvládli neuvěřitelné množství práce, aby
mohl být provoz školy zahájen. (První školní rok 1993/1994 byl z důvodu odložené kolaudace zahájen pouze o jeden den později.)
Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí doposud zůstává jedinou
církevní základní školou na Opavsku. O její

Fotodokumentace:
Mgr. Ladislav Sonnek,
zdroj Státní okresní archiv Opava.
důležitosti a významu nás může přesvědčit
nejen skutečnost, že za uplynulých 25 let
byla z důvodu stále se zvyšujícího zájmu
a počtu žáků již vícekrát upravována a rozšiřována, ale i výborné výsledky jejích žáků.
U příležitosti loňského výročí 25 let provozu
školy zpracoval (podle stavebního deníku)
František Hellebrand

Mažoretky Charlie Vás zvou
16. 2. 2019
7. ročník nepostupové soutěže Hradecká hůlka

30. 3. 2019
Kvalifikační kolo MČR v mažoretkovém sportu
Přijďte podpořit domácí mažoretky Charlie!
Srdečně Vás zveme.
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SPORT
Bronzová medaile z asijského turnaje
Největší asijský turnaj v americkém tenise hostil v letošním roce v polovině prosince indický Mumbai. Zájem o turnaj byl tak obrovský (vždyť jenom v Indii žije
1,3 miliardy lidí), že prezident turnaje musel stanovit limit pro indické hráče, jinak by turnaj trval asi týden. Na akci se sešla nejenom skvělá indická, ale i zahraniční konkurence. Českou republiku reprezentovala v dámské čtyřhře Lenka Mišičková společně s partnerkou Arrirat Noonyod, která působí v thajském klubu
Chiang Mai. Soutěž byla nejprve rozlosována do skupin, ze kterých následně ty
nejlepší hráčky postupovaly do závěrečných vyřazovacích bojů. Mišičková s Noonyod do vyřazovacích bojů postoupily z prvního místa a až do semifinále nenašly
přemožitelky. V postupu do finále jim však vítězství uniklo jen o vlásek. Rozhodující moment přišel v posledním zápase o třetí místo, kde narazily na velmi silnou
indickou dvojici. Od počátku však měly zápas ve vlastních rukou a v tomto nejprestižnějším asijském turnaji získaly zaslouženě bronzové medaile.

Daniel Drozd a Vilém Hodný excelovali
na turnaji ve stolním tenise

Vítěz mládežnického turnaje Daniel Drozd
z Hradce nad Moravicí.

Na tradičním vánočním turnaji v ping-pongu se neztratili ani hráči FIT Sports
Clubu. Tato sportovní akce proběhla v polovině prosince v sále kulturního domu
v Brance u Opavy. O rekordní účast se zasloužila dobrá propagace akce (přijela
i řada přespolních hráčů) a také atraktivní ceny. Vítěz superfinále (nejlepší chlapec vs. nejlepší dívka) navíc získal hodnotnou cenu - běžecký náramek.
Po úvodním zahájení starostou obce vyhlásil hlavní organizátor pravidla turnaje,
načež započaly zajímavé a velmi kvalitní pingpongové bitvy. Daniel Drozd a Vilém
Hodný nastoupili v kategorii žáků a od začátku bylo jasné, že se silné konkurence
nezaleknou. Daniel prokázal větší touhu po prvenství a hned od úvodních duelů
bylo zřejmé, že bude patřit k favoritům celé akce. Zaslouženě si bez ztráty kytičky
došel pro zlato a Vilém Hodný se umístil na hezké bronzové příčce. Daniel Drozd
zároveň vyhrál také superfinále a stal se tak nejlepším hráčem celého mládežnického klání. Gratulujeme!
Foto: Obec Branka u Opavy
Lenka Mišičková, FIT Sports Club, z.s.

W\ES SLAVNÁ ALPSKÁ SEDLA NA KOLE
Passo Stelvio, Passo Gavia, Passo Bernina, Timelsjoch, Sella Ronda

srdeēnĢ Vás zveme na
cestopisnou pƎednášku Mgr. Tomáše Volného
poƎádanou Maticí Slezskou, odborem Hradec nad Moravicí
uskuteēní se v pátek 15. 2. 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti MĢstského úƎadu Hradec nad Moravicí
zasedací místnost v pƎízemí, vstup volný
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KALENDÁŘ AKCÍ
BEATOVÝ PLES

JARNÍ KONCERT

16. 2. od 19 h, beatový ples na zámku
v Hradci nad Moravicí

7. 3. od 17 h, koncert nejmladších žáčků
ZUŠ Hradec nad Moravicí, v koncertním
sále ZUŠ

MAŠKARNÍ PLES PEPPA PIG
17. 2. od 14 h, maškarní ples Peppa Pig
v KD Domoradovice

MLADÍ REDAKTOŘI V AKCI
celoroční literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol, uzávěrka druhého kola
je 15. 3. 2019, více na str. 16

NÁLADY
do 1. 3., výstava prací braneckého básníka
a začínajícího výtvarníka Davida Bátora,
prostory městské knihovny

PLES PŘI SVÍČKÁCH
8. 2. od 19.30 h, Svíčkový ples v KD Domoradovice

ŠKOLNÍ DISCOPLES ZŠ A SRPŠ
HRADEC N. M.
9. 2. od 20 h, ples ve stylu 90. let v KD Branka u Opavy

STRAŠFUŇÁKOVO (VY)LÉČENÍ
10. 2. od 15 h, loutkové interaktivní divadlo pro děti v kinosále Národního domu,
více na str. 9

PŘES SLAVNÁ ALPSKÁ SEDLA
NA KOLE
15. 2. od 18 h, cestopisná přednáška
Mgr. Tomáše Volného v zasedací místnosti v přízemí MěÚ, více na str. 25

ZRNÍ - PŘEDKONCERT HRADECKÉHO
SLUNOVRATU
15. 2. od 19 h
Akustický koncert skupiny Zrní při svíčkách v galerii Bílého zámku

PLES AKTOVKY
15. 2. od 20 h, tradiční ples v KD Domoradovice

PLES SDH HRADEC NAD MORAVICÍ
15. 2. od 20 h, ples hradeckých hasičů v hotelu Belaria

HRADECKÁ HŮLKA
16. 2. od 9 h, 7. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu ve sportovní hale
ZŠ Hradec n. M.

PLES OBCE BRANKA U OPAVY

KINO SENIOR - ŽENY V BĚHU
21. 2. od 14 h, prodej vstupenek na místě, pokladna otevřena 30 minut před zahájením

16. 3. od 10 h, více na str. 6

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

HVĚZDY SE VRACÍ DOMŮ

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ

21. 2. od 17 h, koncert bývalých absolventů
ZUŠ Hradec nad Moravicí, Velká dvorana
Červeného zámku

25. 3. od 9 do 10 h, setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů v městské knihovně

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

AKORDEONOVÝ KONCERT

23. 2. od 14 h, pořádá Spolek pro děti ZŠ
a MŠ Branka u Opavy

25. 3. od 17 h, v koncertním sále školy vystoupí žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí a jako
host Kateřina Botorová - posluchačka Akademie múzických umění v Bratislavě

REPREZENTAČNÍ PLES BRANO
23. 2. od 20 h, reprezentační ples Brano,
Velká dvorana Červeného zámku

MRAZÍK
24. 2. od 15 h, divadelní parodie aneb jak
to bylo doopravdy, v kinosále Národního
domu, vhodné pro dospělé a starší děti

KVALIFIKAČNÍ KOLO MČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
30. 3. od 9 h, kvalifikační kolo MČR v mažoretkovém sportu ve sportovní hale ZŠ Hradec nad Moravicí

UKLIĎME SVĚT
KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
25. 2. od 9 do 10 h, setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů v městské knihovně

6. 4. od 9 h, celorepubliková úklidová akce,
pořádá SDH Hradec n. M., sraz před hasičskou zbrojnicí

VYNÁŠENÍ MAŘENY
BRÁNA DO MINULOSTI
HRADCE NAD MORAVICÍ
26. 2. od 18 h, přednáška Mgr. Martina Sosny, archiváře Státního okresního archivu
Opava a kronikáře našeho města, která vás
seznámí s vyhledávání a využití údajů v digitálním archivu Zemského archivu v Opavě, společenská místnost MěÚ

7. 4. od 14 h, průvod obcí s maskami a vítání jara s lidovými tradicemi a písněmi, sraz
u MŠ Kajlovec

JARNÍ VÝSTAVA V KD JAKUBČOVICE
13.-14. 4. vždy od 10 do 17 h, zahájení v sobotu v 10 h vernisáží a vystoupením žáků
ZUŠ Hradec nad Moravicí

ENTRE ARCOS

OTEVŘENÍ A SJEZD MORAVICE

1. 3. od 18 h, první ročník tango maratonu,
Velká dvorana Červeného zámku

13.-14. 4., tradiční akce na řece Moravici,
zdroj: www.campanulavodaci.cz

VODĚNÍ MEDVĚDA A POCHOVÁNÍ BASY

OTEVÍRÁNÍ JARA A TURISTICKÉ
SEZÓNY V HRADCI NAD MORAVICÍ

2. 3. od 8.30 h, průvod masek s medvědem
vesnicí od hasičské zbrojnice v Kajlovci, pak
večerní taneční zábava a pochování basy
od 19 h s živou hudbou a občerstvením

PLES SLEZSKÉHO SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
2. 3. od 19 h, tradiční ples svazu zdravotně postižených v KD Branka u Opavy. Více
na str. 14

16. 2. od 19 h, 7. ročník tradičního plesu
obce Branka u Opavy
26

NÁŠ DEN ŽEN
9. 3. od 19 h, taneční zábava pro ženy
v KD Branka u Opavy, pořádá Hospoda
U Mostu Branka u Opavy
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13. 4. od 9 h, zahájení turistické sezóny
v Hradci nad Moravicí a okolí. Start před
Červeným zámkem

Aktualizaci akcí sledujte na
www.ichradec.cz
Změna programu vyhrazena
Kontakt: 595 173 043, 778 700 071
e-mail: ic@muhradec.cz

INZERCE
Předkoncert festivalu Hradecký slunovrat

KAREL PLÍHAL
na zámku v Hradci nad Moravicí

sál Velká dvorana

1. 5. 2019 v 17:00
Vstupné:

do 31. 12. 2018

͖͔͜«

1. 1. 2019 - 30. 4. 2019

͔͗͗«

À³͔͔͘«
www.hradeckyslunovrat.cz
facebook.com/hradeckyslunovrat

www.kopirky.com

Koncert je nevhodný pro děti do 12 let.
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KŘÍŽOVKA
Co se
do novin
nevešlo
Příspěvky, které se
do tohoto vydání
Hradeckých novin
nevešly, najdete na
www.muhradec.cz,
v záložce Hradecké
noviny, v rubrice Co
se do novin nevešlo.
Přečíst si můžete
článek o dnešních
školních jídelnách,
příspěvek skautského oddílu Domoradovice o letošní Tříkrálové sbírce
a informace o tom,
že mezi obyvateli Hradce najdeme
téměř 40 „dobrých
andělů“.
Jistě jste zaznamenali novou grafickou úpravu Hradeckých novin. Věříme,
že se Vám bude líbit
a že přispěje k větší
přehlednosti a orientaci v informacích. Děkujeme, že
i v tomto roce obohatíte Hradecké noviny o příspěvky
ze zajímavých akcí
konaných v našem
městě a jeho částech.
Redakční rada

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. 3. 2019 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. 6/2018: Přejeme šťastné a pokojné vánoční svátky. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stala paní Anna Nováková z Hradce nad Moravicí.
Děkujeme všem za příspěvky do tohoto vydání Hradeckých novin. Uzávěrka podkladů pro další vydání (2/2019) je v pátek
15. března 2019 (distribuce do domácností na začátku měsíce dubna 2019). Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu: Městský
úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Mora-

vicí, e-mail: zpravodaj@muhradec.cz, tel. 553 783 940 nebo
725 666 074. Hradecké noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám do poštovní schránky nedošly, kontaktujte městský
úřad na tel. 553 783 922 (podatelna) nebo se s reklamací obraťte
přímo na pracoviště České pošty na tel. 954 274 907 (depo).

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 4. 2. 2019; neprodejné. Foto na titulní straně Jiří Hajduk; zámecký park. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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