Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

5 Opravený Obecní dům

9 Odpoledne u rozhledny

12 Výstava Koruny Karla IV.
2 Zlatý erb 2021
10 Sběr nebezpečného odpadu
21 Historie
22 Mažoretkový sport
27 Pronájem Babince

5/2021 | říjen – listopad

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 19 ze dne
13. 9. 2021)
• schvaluje Dodatek č. 1 k Programu města
Hradec nad Moravicí pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinanco-

vání výměny kotlů na pevná paliva podle
podmínek dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
(tzv. Kotlíkové půjčky) včetně návrhu Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci,

• nesouhlasí s aktualizací návrhu nového
uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice ze dne 23. 7. 2021.

IČO 43964591, určeného na podporu charitního mobilního hospice Pokojný přístav,
• schvaluje v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Hradec nad Moravicí č. 03/2004, o oceněních a poctách
města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města Hradec nad Moravicí nad
kvalifikačním kolem Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu konaném v Hradci nad
Moravicí,
• schvaluje směrnici č. 5/2021, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města v záložce Samospráva.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 55 ze dne
2. 8. 2021, č. 56 ze dne 23. 8. 2021 a č. 57 ze
dne 6. 9. 2021)
• rozhoduje ve veřejné zakázce Umístění
mobiliáře, Městečko, Hradec nad Moravicí na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
David Sekula, IČO 73935859, nabídková
cena 560 000 Kč vč. DPH,
• vydává souhlasné stanovisko k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školní družině Základní školy Hradec nad
Moravicí z 84 žáků na 100 žáků,
• schvaluje cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák,
IČO 12122173, na zpracování projektové
dokumentace interiéru budovy č. p. 156
v Hradci nad Moravicí,
• schvaluje posk y tnutí finančního
daru ve výši 2 000 Kč Charitě Opava,

PLÁN ZASEDÁNÍ ZM A RM
V ROCE 2021
Termíny zasedání zastupitelstva města:
25. 10. 2021 (č. 20) a 13. 12. 2021 (č. 21).

Termíny schůzí rady města: 11. 10. 2021
(č. 59), 1. 11. 2021 (č. 60), 22. 11. 2021
(č. 61) a 20. 12. 2021 (č. 62). Schůze rady
města jsou neveřejné a probíhají zpravidla
od 15 h v pracovně starosty města v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo
výše uvedený roční plán. Změna termínu
a místa zasedání zastupitelstva města a rady
města je v působnosti starosty města.

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2021
Město Hradec nad Moravicí získalo 3. místo v krajském kole 23. ročníku celostátní soutěže Zlatý erb, ve které jsou každoročně oceňovány nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí. Ocenění
jsme získali v kategorii Elektronické služby
a Smart City, a to za mobilní aplikaci V obraze, díky které mohou občané najít veškeré aktuality, úřední dokumenty, informace
o dění ve městě či fotogalerie z webu města
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přímo ve svých chytrých telefonech. Ocenění z rukou hejtmana Moravskoslezského
kraje prof. Ivo Vondráka převzali ve středu
1. září 2021 starosta města Mgr. Patrik Orlík spolu s místostarostou města Mgr. Petrem Havrlantem.
Foto: Krajský úřad
Moravskoslezského kraje

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
rok se s rokem sešel a po loňských podzimních krajských volbách jsou před námi volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ať již tyto volby dopadnou jakkoli, přejme si, ať se zvolení poslanci po celé
čtyři roky řídí zájmy občanů, a nikoli zájmy
svými, a ať svou energii věnují zlepšování života v naší zemi.
Na rozdíl od hospodaření státu se našemu
městu daří snižovat dluhy. Za první tři roky tohoto volebního období došlo ke snížení závazků města o více než 15 milionů korun. Jsem
rád, že se městu daří dluhy snižovat i přes pokles ekonomiky a rostoucí
ceny zejména stavebního materiálu a energií. A to vše, aniž by se musely omezovat plánované investiční akce.
Od posledního vydání Hradeckých novin byla dokončena venkovní rekonstrukce Obecního domu v Žimrovicích, pokračuje výstavba cyklistické trasy Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice i výstavba
sběrného dvora. Dále byla započata oprava chodníků na ulici Zámecká a chodníku mezi městským koupalištěm a antukovými kurty. Jak
jste se mohli dočíst v minulých Hradeckých novinách, celková rekonstrukce ulice Na Tylovách proběhne, z důvodu čekání na kladná stanoviska některých dotčených orgánů, bohužel až v první polovině příštího
roku. Předpokladem je, že se tato investiční akce spojí s rekonstrukcí
chodníků na ulici Bohučovická. Po zimě započne i rekonstrukce ulice
Meleček v Žimrovicích. Připomenu, že tato investiční akce byla plánována v kooperaci se společností Severomoravské vodovody a kanalizace, když samotné rekonstrukci komunikace předchází výměna vodovodního řadu uvedenou společností. Letos by měla ještě začít venkovní
rekonstrukce kulturního domu v Domoradovicích, přičemž podstatná
část nákladů bude kryta z dotace ve spojení s příjmy z tzv. kotlíkových
půjček. V současné době probíhají i práce na projektové dokumentaci
pro celkovou rekonstrukci Národního domu a okolního prostranství.
Osmnáctého srpna oslavil osmdesátiny hradecký rodák, výtvarník
a vysokoškolský pedagog Kurt Gebauer. Vážím si toho, že i přes svůj
nabitý program zavítal na městský úřad a při této příležitosti se podepsal do pamětní knihy našeho města. Zároveň jsme měli možnost
si opět společně popovídat, tentokrát za přítomnosti Ing. arch. Jiřího
Horáka a Bc. Barbory Kurečkové, autorů projektové dokumentace na
rekonstrukci Babince a připravované rekonstrukce Národního domu.

Probírali jsme nejen rekonstrukce uvedených budov, ale i další témata, mezi kterými nechyběla revitalizace městského parku u nádraží,
u jehož zrodu před třemi desítkami let právě Kurt Gebauer stál. V této
souvislosti zmíním, že město jedná se Správou železnic o odkupu pozemků přiléhajících k parku, které jsou pro Správu železnic po úpravě kolejiště nepotřebné. Současně finišuje jednání o odkupu dřevěné
části nádražní budovy, bez níž postrádá jakékoli budoucí využití nádražní budovy smysl.
V letošním roce si město připomíná 540 let od udělení znaku a městských privilegií. Tomuto výročí se věnuje i výstava s názvem Říšské koruny Karla IV., která se od září koná v Babinci. Vřele doporučuji tuto
zajímavou výstavu navštívit. Děkuji všem, kteří se na pořádání výstavy podílejí, zejména Mgr. Petru Havrlantovi, místostarostovi města.
Hned několik významných akcí se v našem městě uskutečnilo druhý zářijový víkend. Český svaz chovatelů Hradec nad Moravicí uspořádal
tradiční výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva, která
byla letos okresního formátu. Věřím, že kdo na výstavu zavítal, nelitoval. Hojný zájem o výstavu byl zajisté i oceněním úsilí našich chovatelů.
Akcí s názvem Odpoledne plné hudby se manželé Karel a Marcela Vavřínkovi rozloučili s dlouholetou etapou jejich života spojenou s Areálem dobré pohody v Žimrovicích. Ještě jednou jim děkuji za to, jak přispěli k rozvoji života v Žimrovicích, a věřím, že noví vlastníci Areálu
dobré pohody navážou na jejich práci.
Po nucené koronavirové přestávce k nám opět zavítalo Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu, tentokrát s kvalifikačním
kolem. Soutěž se konala pod záštitou našeho města. Organizace se
ujal místní spolek Mažoretky Charlie, za což jim patří poděkování.
Letošní soutěž byla výjimečná tím, že se jednalo v pořadí již o dvacátý ročník konaný v Hradci, čímž se město zařadilo v rámci celé republiky na I. místo ve spolupořádání soutěží v mažoretkovém sportu. Nikde jinde se soutěž za celou svou historii častěji nekonala. Soutěž se
v Hradci uskutečnila poprvé v roce 1997, přičemž pochodové defilé se
odehrávalo na silnici I/57 před dnešním městským úřadem a pódiové sestavy na nádvoří červeného zámku. V posledních letech se soutěž kvůli nepředvídatelnosti počasí, ale i regulím, odehrává ve sportovní hale při základní škole.
Přeji Vám všem příjemně strávené podzimní dny.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Gratulace hradeckému rodáku Kurtu Gebauerovi k životnímu jubileu.

Naše město získalo ocenění za dlouholetou podporu
mažoretkového sportu.
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 se nám přehoupl do své závěrečné čtvrtiny, nicméně v našem městě i jeho
částech i nadále panuje čilý stavební ruch.
Mílovými kroky pokročila výstavba nového
sběrného dvora (druhá největší investice letošního roku), kde již byla zahájena montáž
kryté haly, stavba skladu nebezpečných odpadů a zhotoveno oplocení. Věřím, že všem
obyvatelům Žimrovic udělala radost dokončená venkovní rekonstrukce Obecního domu, včetně instalace veřejných hodin a nočního osvětlení budovy. Obecní dům se tak opět po
letech stal skutečně důstojnou budovou v samotném centru naší největší obce. Více informací k těmto velkým investičním akcím naleznete uvnitř tohoto vydání Hradeckých novin.
Z menších investičních akcí byla v průběhu září dokončena oprava
kamenného kříže v lokalitě Žimrovice – Meleček a zrestaurování trojbokých Božích muk, ojedinělé kulturní památky nad obcí Benkovice.
Po výstavbě slunečních lázní a odpočinkového altánu byly u rozhledny Šance v Jakubčovicích instalovány i další nové atraktivity odkazující na dobová vojenská opevnění z 18. století, které se u rozhledny
nacházejí. Celý projekt česko-polské spolupráce – Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborówě a rozhledny Šance v Jakubčovicích – bude
zakončen slavnostním předáním veřejnosti, které proběhne v sobotu 23. 10. 2021 za účasti kolegů z polského partnerského města Baborów, na které Vás srdečně zveme. Na konci září bylo otevřeno i rozšíření naučné stezky městem, a to v lokalitě ulic Pivovarská a Stránka.
Instalací šesti nových informačních tabulí byl definitivně dokončen
projekt rekonstrukce visuté lávky přes řeku Moravici, která spojuje obě
strany nové části naučné stezky. Do neděle 17. 10. 2021 můžete ve společenském sále Babince navštívit výstavu Říšské koruny Karla IV., kterou si připomínáme významné jubileum 540 let ode dne 3. 10. 1481,
kdy našemu městu byla udělena městská práva.
V oblasti sportovišť byla díky zaměstnancům technických služeb dokončena výstavba nového oplocení fotbalového a dětského hřiště v Domoradovicích, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti a komfortu všech
domoradovických sportovců. V parku u nádraží je již před dokonče-

ním výstavba nového Fitparku se stroji na cvičení a posilování, určenými pro všechny věkové kategorie. Věříme, že si zde najde své místo
pro aktivní trávení volného času jak mladší, tak starší generace našich občanů. Fitpark byl (oproti původnímu návrhu) doplněn i vhodnou gumovou dlažbou z recyklované pryže, která nejen utlumí případné nechtěné pády, ale zabraňuje také šíření hluku z tohoto nového
městského sportoviště.
K drobným úspěchům v oblasti školství a kultury, ze kterých mám
osobně velkou radost, patří zcela jistě otevření nové přípravné třídy, ve
které se již s patřičným nadšením, pod vedením paní učitelky Bc. Terezy Illešové, vzdělává celkem 11 kluků a děvčat. Na základní škole
došlo také, z podnětu vedení školy, k navýšení kapacity školní družiny z 84 na 100 dětí. Dne 18. 9. 2021 jste mohli v parku u nádraží navštívit společnou akci Místní akční skupiny Opavsko a města Hradec
nad Moravicí. Součástí této akce byla soutěž O zlatý koláč, kterou poprvé v historii vyhrály seniorky z Hradce nad Moravicí pod vedením
paní Marie Jaschkové, kterým tímto srdečně děkuji za vzornou reprezentaci našeho města. Velké poděkování patří také celému kolektivu
Mateřské školy Hradec nad Moravicí, který připravil dne 20. 9. 2021
první Farmářský trh s přírodními produkty místních farmářů, výpěstky ze zahrádek mateřských škol i ochutnávkou dobrot vytvořených zaměstnankyněmi školní jídelny.
S přáním hezkých podzimních dnů a pevného zdraví Vám všem
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhrade.cz; +420 553 783 928

Slavnostní otevření nových atraktivit u rozhledny Šance
se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021.

„Koláčový tým“ hradeckých seniorek (na snímku uprostřed)
vyhrál 1. místo v letošním ročníku soutěže O zlatý koláč.
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OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTURKCE OBECNÍHO DOMU V ŽIMROVICÍCH
Po několika desítkách let byla v letních měsících provedena celková venkovní rekonstrukce Obecního domu v Žimrovicích. Hlavním
zhotovitelem stavby byla firma Radim Reniers z Brna. Technický
dozor prováděl po celou dobu stavby Ing. Jan Lindovský, s pečlivostí mu vlastní.
Rekonstrukce spočívala v celkovém zateplení fasády budovy, zateplení půdních prostor, výměně všech oken a dveří a zřízení nového bezbariérového vstupu. Čelní fasáda budovy byla nově opatřena osvětlením, zastřešením nad vchodem a veřejnými hodinami.
Hodiny o průměru 60 cm byly zhotoveny hodinářskou firmou Ele-

kon, s. r. o., z Vyškova a jsou vybaveny moderními technologiemi.
Synchronizace chodu hodin je zajištěna pomocí satelitního signálu GPS, rozsvěcování hodin ve večerních hodinách je stanoveno dle
východu a západu slunce. Dohledová vzdálenost je 60 m.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily 2 706 980 Kč. Uznatelné náklady celého projektu ve výši cca 1 200 000 Kč pokryje dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí poskytovatele Státního fondu životního prostředí ČR.
Petr Havrlant, Josef Hennig

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA POKRAČUJE
V období prázdnin a v měsíci září nabraly na intenzitě stavební práce při výstavbě sběrného dvora v lokalitě Benkovská. Stavební firma ELORA GROUP, s. r. o., z Paskova již osadila obruby, sloupky
oplocení i samotné oplocení na jižní a západní straně nového areálu. Rovněž byly zhotoveny betonové patky pro montovanou halu
a podlahová deska přístřešku pro odpady. Jsme velmi rádi, že provedené statické zkoušky únosnosti podkladu na konstrukčních vrstvách celé plochy dvora jsou vyhovující, přesahující Edef2 > 100, MPA.

Dle sdělení zástupců realizační firmy existuje předpoklad, pokud
to klimatické podmínky dovolí, že k vyasfaltování kompletní plochy sběrného dvora dojde do konce listopadu letošního roku. Zástupci města a zhotovitele stavby se rovněž nově dohodli na instalaci kamerového systému, který bude prostory nového sběrného
dvora monitorovat. O dalším postupu prací vás budeme informovat v příštím vydání Hradeckých novin.
Petr Havrlant, Josef Hennig

www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
STAVBA CYKLISTICKÉ STEZKY – 1. ETAPA
V průběhu prázdnin, po vyřešení množství administrativních problémů, se naplno rozběhly práce na výstavbě cyklostezky Hradec
nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava. Projekt byl již
před deseti lety zpracován na náklady města Opavy. Město Hradec
nad Moravicí projekt po domluvě se samosprávami Branky u Opavy, Otic i města Opavy v minulém roce převzalo a je smluvním investorem stavby. Vzhledem k současné legislativě však bylo nezbytné projekt po deseti letech částečně upravit a přepracovat.
Nově byl již ze zámkové dlažby zbudován úsek vedoucí kolem bývalého JZD Hradec nad Moravicí a ulicí Slezskou s tím, že souběžná
komunikace, která bude nově vyasfaltována, musí být, dle doprav-

ního inspektorátu Policie ČR, zjednosměrněna ve směru Hradec –
Branka. Práce v posledních týdnech probíhají zejména v úseku
Branka – Otice, kde je budována asfaltová cyklostezka o šíři 3 m
se zpevněnou krajnicí 0,5 m na každé straně. Původní terén byl již
odkopán a probíhají práce na vápenné stabilizaci podloží a konstrukčních vrstvách. Na konci září stavební práce poněkud zbrzdily nálezy archeologů ze Slezského zemského muzea, kteří stavbu
mj. také dozorují. O dalším průběhu prací vás proto budeme informovat v příštím vydání Hradeckých novin.
Petr Havrlant, Patrik Orlík, Josef Hennig

KLEMPÍŘSKÉ OPRAVY V JAKUBČOVICÍCH A KAJLOVCI
V průběhu měsíce září byly firmou Libora Machače z Vítkova zhotoveny klempířské práce na budově márnice na hřbitově v Jakubčovicích a zcela zrekonstruovaném přístřešku autobusové zastávky v Kajlovci.
V Jakubčovicích byly kompletně vyměněny zkorodované okapní
rýny a proveden celkový nátěr střechy. Vše bylo barevně sladěno
s barevností nedávno opravovaného veřejného osvětlení a vstupní
brány hřbitova. Celkové náklady dosáhly výše 35 000 Kč.
Zcela novou plechovou střechu obdržela zrekonstruovaná autobu-
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sová zastávka v Kajlovci, která je v letošním roce posledním opravovaným autobusovým přístřeškem na území města. Tesařské
práce byly provedeny pod vedením Romana Vavryse – Tesaři Kajlovec, zednické práce firmou Igora Stetsyuka z Hrabství, klempířské práce již zmiňovanou firmou Libora Machače. Celkové náklady na oplechování atiky, střechy a zhotovení nových okapů dosáhlo
částky 37 000 Kč.
Jan Grygar, Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE
OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI ZÁMECKÁ A U KOUPALIŠTĚ
Počátkem září započala oprava chodníku na ulici Zámecká. Předmětem prací je výměna již značně popraskané dlažby, obrub a podloží. V místech nájezdů k rodinným domům budou obruby sníženy
a doplněny o „slepeckou“ dlažbu. Délka rekonstruovaného chodníku od Havlova domu ke kostelu sv. Petra a Pavla je 480 m. Zhotovitel díla, STAVBY – BALLER, s. r. o. ze Spálova, postupuje při
rekonstrukci po jednotlivých úsecích, které jsou rozebírány a nově
vydlážděny. Teprve poté se přesouvá na další úsek. Žádáme proto
všechny chodce i řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti, zvláště pak
v prudkém úseku zámeckého kopce, který je při použití těžké techniky velmi nepřehledný. Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na 31. 10. 2021. Vysoutěžená cena díla 1 392 595 Kč bez DPH.

V průběhu září byla zahájena i menší úprava chodníku u koupaliště, kde je především v letních měsících často intenzivní provoz. Cílem opravy je i menší rozšíření chodníku, kde často dochází ke kolizi při míjení dvou kočárků či cyklistů vedoucích kola. Oprava je
prováděna ve spolupráci s TJ Hradec nad Moravicí, z. s., která provede na své náklady opravu stávajícího oplocení. Opravu provádí PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r. o., nákladem
246 475 Kč bez DPH. Z důvodu těchto stavebních prací bude až do
31. 10. 2021 uzavřen mostek přes řeku Moravici, vedoucí ke koupališti a restauraci Sport.
Petr Havrlant, Josef Hennig

PRÁZDNINOVÁ REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vedení Mateřské školy Hradec nad Moravicí využilo letní prázdninové měsíce k dalším opravám budovy hradecké školy. Byly vyměněny vstupní dveře do budovy, zrekonstruována vstupní hala, kancelářské prostory a byly upraveny rozvody vody a odpadů ve školní
prádelně. Provedena byla nová elektroinstalace včetně zavedení nového LED osvětlení. V kancelářích byla vyrovnána podlaha, položen
nový zátěžový koberec a opravena počítačová síť. Ředitelna a prádelna se sušárnou byly vybaveny novým nábytkem. Prostory ško-

ly byly nově vymalovány a u vstupu bylo instalováno nové bezpečnostní zařízení. Celková částka na rekonstrukci činila 529 464 Kč.
Věříme, že prázdninová modernizace školy přispěje k zpříjemnění
pracovního prostředí, zvýšení bezpečnosti, a především ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.
Z materiálu ředitelky školy Bc.Gabriely Lackové
připravila Jitka Celtová
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OTEVŘENÁ RADNICE
RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK A KAMENNÉHO KŘÍŽE
Mezi drobné investiční akce patří i opravy církevních památek na
území města, patřících k historickému a kulturnímu dědictví našeho města. V letošním roce byly zrestaurovány trojboká Boží muka
nad Benkovicemi a kamenný kříž v Melečku v Žimrovicích. Ještě
v letošním roce je připravováno restaurování sloupovitých božích
muk uprostřed Benkovic. Vzhledem k tomu, že obojí benkovická
boží muka jsou kulturními památkami, musí jejich restaurování
provádět školený restaurátor s licencí Ministerstva kultury. Tímto
se stal Mgr. Jan Janda z Dolního Benešova.
Boží muka nad Benkovicemi jsou v rámci Opavska svým tvarem
zcela ojedinělá. Jedná se o významný krajinotvorný prvek a doklad
lidové zbožnosti obce. Dle pamětníků nechal trojboká boží muka
zhotovit zbožný rolník Jan Fajkus z Benkovic okolo r. 1840. Naposledy byla boží muka svěcena hradeckým farářem Tomášem Kleinem 5. 7. 1893, v den svátku sv. Cyrila a sv. Metoděje. Na jejich
restaurování byla získána cílená dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 71 000 Kč.
V části města Žimrovice, na konci chatové oblasti v Melečku, byl
zrestaurován i kamenný kříž na čtyřstupňovém podstavci z roku
1902. Bylo zjištěno, že jeho autorem je kamenosochař Gustav Noha
z Opavy (1871–1937), tvůrce mnoha pomníků a soch na městském hřbitově v Opavě. Restaurátorské práce celkovým nákladem
54 600 Kč provedl restaurátor Bc. Martin Polášek ze Stěbořic.
Petr Havrlant

Trojboká zděná boží muka s obdélnými nikami v horní
části najdete u polní cesty nad Benkovicemi. Pochází
z 1. poloviny 19. století a v opavském regionu jde
o ojedinělou podobu této drobné sakrální památky.
8
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OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÉ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
Po výstavbě dětského hřiště v Domoradovicích v loňském roce bylo
jak dětské, tak fotbalové hřiště v Domoradovicích kompletně nově
oploceno. K oplocení bylo přistoupeno z několika důvodů. Hřiště
se nachází v prostoru bývalé skládky a ze severní strany je lemováno prudkým svahem, což způsobuje problémy při míčových hrách
a ohrožuje bezpečnost malých dětí. Zároveň je hřiště obklopeno ze
tří stran bujnou vegetací a lesem, což ve velké míře využívala černá
zvěř k hledání potravy a dlouhodobě tak devastovala povrch hřiště.

Výstavbu oplocení celého areálu hřiště o délce cca 200 metrů provedli velmi precizně zaměstnanci Technických služeb Hradec nad
Moravicí. Oplocení bylo zhotoveno z pevných plotových dílců, přičemž při oplocení východního svahu byly smysluplně využity původní, čtyřmetrové kovové kůly ze starého oplocení již zrekonstruovaného hřiště Základní školy v Hradci nad Moravicí. Oplocení hřiště
v Domoradovicích bylo realizováno celkovým nákladem 335 000 Kč.
Petr Havrlant

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH ATRAKTIVIT U ROZHLEDNY ŠANCE
V sobotu 23. 10. 2021 od 13.30 do 16.30 hodin proběhne slavnostní otevření nových
atraktivit u rozhledny a vojenského opevnění Šance v Jakubčovicích. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní programu s historickou tématikou, těšit se můžete např. na
ukázku dobových zbraní a vojenského ležení z dob prusko-slezských válek. Kulturní program zajišťuje Klub vojenské historie
při Matici Slezské – pobočný spolek Hradec nad Moravicí. Občerstvení je zajištěno.
Nejen děti si tak budou moci zábavnou formou přiblížit historii 2. poloviny 18. století, kdy vzniklo v období vlády Marie Terezie
předsunuté vojenské opevnění Šance v Jakubčovicích. Jedná se o období, kdy docházelo po několik desítek let k válečnému soupeření Pruského a Rakouského státu, kdy se
mj. i na Opavsku střetávaly vojska rakouské císařovny Marie Terezie a bojechtivého
pruského císaře Fridricha II. Velikého, je-

hož dobré úmysly končily, jakmile zazněl
zvuk vojenské polnice.
V současnosti byl prostor u vojenského
opevnění Šance – v rámci zatraktivnění prostoru rozhledny a přilehlého vojenského
opevnění – doplněn o dřevěné postavy vojáků v dobových uniformách, maketu koně
ve skutečné velikosti, věrnou repliku vojen-

ského děla a repliky strážních budek z výše
uvedeného období. Podrobné informace
o vzniku opevnění a další informace najdete na nové informační tabuli u rozhledny.
Tímto vás srdečně zveme na setkání u rozhledny!
Ivana Hyklová
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OTEVŘENÁ RADNICE
PODZIMNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 30. 10. 2021 se uskuteční mobilní sběr nebezpečného komunálního odpadu
z domácností (např. plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, zbytky přípravků
na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, pneumatiky kromě traktorových apod.).
Odpad můžete bezplatně odložit v uvedených
hodinách na těchto stanovištích:

• DOMORADOVICE, 8–9 h, u hasičské
zbrojnice
• JAKUBČOVICE, 8–9 h, u obchodu
• ŽIMROVICE, 9.30–10.30 h, vedle Areálu dobré pohody
• BOHUČOVICE, 9.30–10.30 h, u zastávky
• BENKOVICE, 11–12 h, u zastávky
• KAJLOVEC, 11–12 h, vedle autoservisu Fischer

• HRADEC NAD MORAVICÍ, 13–14 h, ulice Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)
Bližší informace najdete ve vývěskách a na
www.muhradec.cz.

PŘERUŠENÍ SVOZŮ BIOODPADU
Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad
Moravicí a Kajlovci 25. 11. 2021; v obcích Benkovice, Bohučovice,
Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice, Žimrovice 17. 11. 2021.
V zimním období vývoz hnědých nádob na bioodpad neprobíhá.

Jedním z důvodů je, že bioodpad díky obsahu vody v mrazivém počasí přimrzá ke sběrné nádobě, která tak nejde vyprázdnit, a často dochází k jejímu poškození. Pravidelné svozy bioodpadu začnou
opět na jaře.

TŘÍDÍME JEDLÉ OLEJE A TUKY
Černo-oranžové popelnice, určené pro sběr jedlých olejů a tuků,
jsou občanům k dispozici na těchto místech:
• Benkovice – u č. p. 80,
• Bohučovice – u autobusové zastávky,
• Domoradovice – u č. p. 24,
• Hradec nad Moravicí – na ulici Lidická u č. p. 590, v areálu technických služeb a v areálu sběrného dvora,
• Jakubčovice – u obchodu (č. p. 42),
• Kajlovec – u č. p. 63,
• Žimrovice – na ulici Hradecká u č. p. 61.
Jak správně třídit oleje? Do tříděného odpadu patří všechny jedlé
oleje a tuky, které doma používáte při přípravě jídla. Použité oleje
a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev odneste do nejbližšího označeného kontejneru na třídění oleje.
Jaké druhy olejů třídíme? Do „olejové popelnice“ patří všechny
jedlé oleje a tuky. Olej slunečnicový, řepkový, sójový, palmový, olivový, ale také máslo, sádlo, margaríny. Každý tuk, který používáme

při přípravě pokrmů, recyklujeme. Může to být tuk z konzerv, salátových zálivek, smažení řízků či topinek, fritování hranolek nebo rybích prstů, nakládané zeleniny a sýrů, marinád na grilování, fondue,
domácích koblih, langošů a topinek, dokonce výpek z masa a cokoliv dalšího, kde najdete potravinářský olej.
Proč je užitečné olej třídit? Olej postupně ucpává potrubí nejen ve
vaší domácnosti, ale také v celé kanalizační síti. Odstranění ucpávek
je pak časově i finančně náročné. Může docházet k haváriím a odstávkám sítě. Při další cestě oleje a tuky působí těžkosti a vícenáklady v čističkách odpadních vod. Dalším důvodem je skutečnost,
že vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou.
Prochází dalším průmyslovým zpracováním a slouží jako přísada
do biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro výrobu čistě recyklovaného leteckého paliva. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely, protože jeden olej je
použit dvakrát. V neposlední řadě tímto procesem dochází k úsporám CO2. Oxid uhličitý, který vstřebají rostliny při svém růstu, vyprodukují auta jezdící na recyklované palivo. Jezděme na odpadky – těch bude vždy dostatek. Děkujeme, že třídíte!
Patrik Orlík, Rostislav Římský

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

jehličnatých stromů, které ve vánočním období ozdobí naše město a jeho části. Máte-li na svém pozemku vhodný strom, který plánujete pokácet, kontaktujte prosím do konce října technické služby na tel. 725 666 090, popř. na e-mail: tshradec@muhradec.cz.
Strom nejprve přijedeme posoudit, zda je vhodný a zda je k němu
přístup. V případě, že bude strom vyhovovat, zajistíme jeho pokácení a odvoz.

HŘBITOV V DOBĚ DUŠIČEK

HLÁŠENÍ ZÁVAD

V čase Památky zesnulých bude rozšířena otevírací doba městského
hřbitova v Hradci nad Moravicí. Od soboty 30. října 2021 do neděle
7. listopadu 2021 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

Pokud v Hradci nad Moravicí a jeho obcích objevíte jakoukoliv závadu či problém, který spadá do kompetence technických služeb,
můžete nám to oznámit pomocí jednoduchého formuláře, který najdete na webových stránkách tshradec.cz, v záložce Hlášení závad.
Stačí vyplnit jen jméno a příjmení, váš e-mail a popsat problém.

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROMY
Technické služby Hradec nad Moravicí se tímto obracejí na občany či firmy s prosbou o darování, popř. odprodej vzrostlých
10
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Roman Celta

OTEVŘENÁ RADNICE
KOTLÍKOVÉ PŮJČKY – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE
Upozorňujeme všechny zájemce o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny kotlů na tuhá paliva (kotlíkové půjčky),
že termín realizace výměny kotlů byl prodloužen do 30. 6. 2022 (žadatel je povinen uskutečnit výměnu kotle nejpozději do 30. 6. 2022).
Bližší informace o této změně a kotlíkových půjčkách naleznete na webových stránkách města.
Ivana Hyklová

KONEC VÝLEPU PAPÍROVÝCH LETÁKŮ
Společnost ČEZ Distribuce ukončila výlep papírových letáků, kterými informovala o odstávkách proudu. Zákazníkům nyní nabízí
bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem
i prostřednictvím SMS. Stačí se zdarma registrovat na webových
stránkách cezdistribuce.cz. Registraci zvládnete během pár minut
a potřebujete k ní jen dvě čísla – datum narození (případně IČO)
a EAN kód, který najdete na svém vyúčtování. Výhodou poskytova-

ných informací je, že jsou vázány ke konkrétnímu odběrnému místu
(adrese) a o plánované odstávce či poruše se tak dozvíte i v případě,
že se na dotčeném místě nevyskytujete pravidelně (chaty, zahrádky apod.). Společnost ČEZ bude odstávky i nadále zveřejňovat také
na www.cezdistribuce.cz/odstavky. Bližší informace najdete na
webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce.
Zdroj: ČEZ Distribuce, a. s.

BEZPLATNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA
Poslední termín sociální a rodinné poradny v letošním roce je ve středu 3. 11. 2021 od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. V případě potřeby můžete kontaktovat sociální pracovnici na tel.: 605 292 252 nebo elektronicky na e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021 v dopoledních hodinách ve společenském sále budovy Babinec.
Na programu je krátký kulturní program, blahopřání starosty města a předání drobných dárků. Z důvodu hygienických opatření se uskuteční tři obřady v menších skupinách, a to v 9, 10 a 11 hodin. Rodiče dětí již obdrželi pozvánku s podrobnějšími informacemi poštou. Další vítání nových občánků se uskuteční na jaře 2022.

JUBILEJNÍ SVATBY
Město Hradec nad Moravicí srdečně zve manželské páry, které v letošním roce slaví zlatou, diamantovou nebo kamennou svatbu, na slavnostní připomenutí jejich výročí uzavření manželství. To se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 v 10 hodin ve společenském sále budovy Babinec. Pozvánku obdrželi všichni jubilanti poštou.

VÍTEJTE VE ŠKOLE!
Ve středu 1. září nastoupilo do prvních tříd základních škol v Hradci
nad Moravicí 46 dětí, a poprvé také 11 dětí do předškolní přípravné
třídy (na fotografiích). Děti, jejich rodiče i pedagogy přišel pozdravit a popřát především klidný a bezproblémový školní rok také starosta města Mgr. Patrik Orlík, který při této slavnostní příležitos-

ti předal dětem drobné dárky. Přejeme všem žákům i pedagogům
úspěšný školní rok 2021/2022.
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OTEVŘENÁ RADNICE
ŘÍŠSKÉ KORUNY KARLA IV.
Nenechte si ujít výjimečnou výstavu Říšské koruny Karla IV., kterou uspořádalo město Hradec nad Moravicí, ve spolupráci se Společností MARIE, z.s., u příležitosti 540 let našeho města. Těšit se
můžete na poutavý příběh o vzestupu a pádu panovnického rodu
Lucemburků, 3D modely hradu Karlštejn, chrámu sv. Víta a Karlova mostu, virtuální listování v dobové literatuře, a především na věrné zlatnicko-šperkařské repliky korunovačních klenotů Karla IV. Svatováclavskou korunu, Lombardskou korunu, Římskou korunu
a Říšskou nebo-li Císařskou korunu.
Výstavu můžete navštívit do 17. 10. 2021 v budově Babinec (bezbariérový přístup). Otevřena je ve dnech pátek, sobota a neděle,
vždy od 10 do 16 hodin (v jiných dnech pouze po předchozí domluvě a pro školy).

Vstupné na výstavu je dobrovolné. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí a bude použit na restaurování dobové truhlice s ostatky svatých
(na snímku) , která byla na výstavu zapůjčena z kostela sv. Petra
a Pavla.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Komentovaná prohlídka se zajímavým výkladem – sobota
9. 10. 2021 v 17 h, vstupné 50 Kč, slovem provází JUDr. Oldřich
Beneš.
• Degustační večer Vína Karla IV. – pátek 15. 10. 2021 v 18 h, vstupné 290 Kč, večerem provází Mgr. Alexandr Burda
Komentovanou prohlídku a degustační večer je nutno si předem rezervovat na tel. 725 666 073, 553 783 039 nebo na e-mailu zmachurova@muhradec.cz.

PROGRAM PRO ŠKOLY:
Město Hradec nad Moravicí připravilo k výstavě tematický animační program pro žáky základních škol. Na děti čeká, kromě samotné
prohlídky výstavy, mnoho aktivit, např. si mohou vyzkoušet středověký mučící nástroj, obléci si dobové oděvy ve středověké šatně, navrhnout svůj vlastní erb, zkusit pečetit listinu nebo si postavit středověký hrad z kostek (viz fotografie).
Animační program připravila a děti výpravou do historie provází
Mgr. Zuzana Liliana Machurová.
Jitka Celtová

Foto: Jiří Hajduk
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SPOLEČNOST A KULTURA
PŘIPRAVUJEME NA ADVENTNÍ ČAS
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Společné přivítání adventu se uskuteční v neděli 28. 11. 2021 v 17 h na ulici Podolská. Na návštěvníky čeká krásný předvánoční program –
nebesky ozáření andělé spolu s trochu rozverným Ježíškem… a společné rozsvícení vánočního stromu.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V BABINCI
Mikulášská besídka s nadílkou pro děti se uskuteční v neděli 5. 12. 2021 v 16 h ve společenském sále Babinec. Na programu bude vánoční divadelní pohádka Ztracený zvonek zakončená mikulášskou nadílkou. Vstupné je 100 Kč/dítě (cena zahrnuje mikulášský balíček), doprovod dětí má vstup zdarma. Občerstvení je zajištěno. Rezervace míst na tel.: 725 666 073 nebo 725 666 074.

NĚKOLIK TITULŮ Z ŘADY NOVINEK, KTERÉ ČEKAJÍ NA SVÉ ČTENÁŘE:
Ashdown, J.:

INFORMUJE
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí – zavřeno
Úterý 12 – 17 h
Středa
9 – 12
Čtvrtek 9 – 12
Pátek
9 – 12

13 – 17 h
13 – 17 h
13 – 15,30 h

Chovancová, M.:
Jacobs, A.:
Makrlíková, D.:
May, P.:
Mayne, A.:
Meyer, S.:
Mlynářová, M.:
Murakami, H.:
Müller, J.:

Mimo/manželské tajemství
anglických panovníků
Markéta v troubě
Panský dům. Návrat
Zahrady od Dany
Tichá smrt
Dívka pod hladinou
Půlnoční slunce
Bez bontonu, bez konvencí
Tancuj, tancuj, tancuj
Rebel Hnízdil

Nikolai, M.:
Nowak, B.:
Obermannová, I.:
Riha, S.:
See, L.:
Sobotka, O.:
Tyce, H.:
Valentová, D.:
Vitický, M.:
Wagnerová, M.:
Weaver, T.:

Čokoládovna
Fantastické léto
Babička
Zvířata a jejich úkryty
Ostrov žen moře
Vražedné léto
Všechny tvoje lži
Život za oceánem
Objetí mravenečníka
Salát má pochyby
Ztracené střípky

STEZKA ODVAHY A UKONČENÍ PRÁZDNIN

Poděkování

Na konci srpna se v Kajlovci konaly dvě akce, určené především dětem. Nejprve jsme v místním hasičském areálu připravili pro všechny děti i jejich rodiče stezku odvahy. Naši hasiči
nachystali trasu označenou svíčkami a po setmění se první odvážlivci vydali na trať – menší
děti za doprovodu rodičů a starší děti již samy. Na konci trasy byla připravena listina, kterou
každý účastník podepsal, a tím potvrdil, že celou trasu prošel. Každý, kdo stezku úspěšně
absolvoval, dostal za své hrdinství pamětní medaili a něco sladkého na zub.
Druhý den ve 14 hodin začala další akce, kterou bylo již tradiční ukončení prázdnin. Pro
děti byly připraveny nejrůznější disciplíny, jako např. skákací hrady, kolo štěstí, tombola,
házení míčků a ukázka zásahu mladých hasičů, kteří hasili papírový domeček. Připraveno
bylo také občerstvení, které děti dostávaly zdarma – hot-dogy, palačinky a různé sladkosti. Celou akci provázela svým programem agentura Tomino, a losovalo se také kolo štěstí
s drobnými cenami. Obě akce se vydařily a již se těšíme na příští ročník.
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec

Ráda bych poděkovala vedoucím a rádcům
2. skautského oddílu Domoradovice za jejich celoroční neúnavnou práci s dětmi. Zejména za skvělý letní stanový tábor, který se
uskutečnil ve dnech 13.–25. července 2021
u Těškovic. Zorganizovat tábor pro téměř
60 účastníků na zelené louce, za dodržování veškerých platných opatření, nestálého
počasí, velkého věkového rozpětí dětí a ještě tak, aby je to všechny bavilo, je nepochybně pořádná dřina. Synové se vrátili zdraví,
nadšení i trošku hodnější, a za to děkuji!
Petra Teplíková

www.muhradec.cz |
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Úspěšný start do nového školního roku máme za sebou. Věřím, že
tento rok bude pohodový, tvůrčí a plný nového poznání. Letos nás
čeká hned několik novinek. Předně jsme ve škole zřídili přípravnou
třídu pro žáky s odkladem školní docházky. Tuto třídu s 11 dětmi
vede paní učitelka Tereza Illešová. Přípravná třída je jako školka
ve škole. Děti se vzdělávají podle vzdělávacího plánu předškolního
vzdělávání, mají ale jako žáci prvních tříd dvacet hodin týdně. Vše
by mělo sloužit k tomu, aby přechod do první třídy v příštím roce
byl pro děti bezproblémový. Úzce spolupracujeme s mateřskou školou i v oblasti podpůrných opatření. Věřím, že přípravná třída bude
prospěšná jak pro žáky, tak i pro rodiče.
Dalšími novinkami jsou volitelné předměty pro žáky druhého stupně. Chceme tak umožnit dětem realizaci v oborech, které více odpovídají jejich vlohám (např. konverzace v anglickém jazyce, sportovní
hry, vaření, výtvarné činnosti, seminář z matematiky pro žáky devátých ročníků). Rozšířili jsme nabídku cizích jazyků o španělštinu.
Bude se učit od tohoto roku v osmém ročníku a v příštím roce i v devátých třídách. Ve spolupráci s MAS otevíráme kroužek robotiky
pro žáky druhého stupně, dále pak škola zřizuje kroužek robotiky
pro žáky prvního stupně a kroužek 3D tisku pro druhý stupeň. Ke
změnám dochází také v informatice. Tam se projevily změny nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –
informatika je tak více zaměřena na programování a IT technologie.
Další nové kroužky – dramatický, výtvarný a hudební – připravujeme pro školní družinu i další žáky školy ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Německého řádu Opava. V rámci projektu Šablony III nabízíme doučování pro žáky, kteří budou potřebovat pomoc s učivem, připravujeme projektové dny ve škole i mimo školu
a klub pro nadané žáky.
Učitelský sbor v tomto roce posílili noví kolegové – Tereza Illešová (přípravná třída), Věra Jurková (výtvarná výchova), Sylvie Kociánová (španělština) a Klára Motyčková (vychovatelka ve školní
družině). Přejeme novým zaměstnancům, aby se jim ve škole líbilo a dobře pracovalo. O dalším dění ve škole vás budeme průběžně informovat.
Děkuji všem pracovníkům školy za spolupráci při každodenním životě školy a nám všem přeji „normální“ školní rok.
Jiří Kupčík, ředitel školy

a Bc. Tereza Illešová děti do kinosálu. Žákyně šesté třídy Natálie
Víchová a Veronika Kolovratová milým slovem slavnostně přivítaly prvňáky, předškoláky, rodiče, pedagogy a další hosty. Natálka
s Verunkou si s dětmi povídaly, a vyprávěním O černých koťatech
se všichni na chvíli přenesli do světa pohádek. Pan ředitel Mgr. Jiří
Kupčík a pan starosta Mgr. Patrik Orlík popřáli dětem hodně úspěchů a společně jim předali dárky. Pak se žáčci s rodiči a paními učitelkami vydali do školy, aby se podívali do svých nových tříd a do
družiny. Jsme rádi, že jsme do naší velké školní rodiny přivítali šikovné nové kluky a holky. Ať se vám tady líbí!
Mgr. Eva Havlíčková,
Mgr. Irena Škrobánková

CYKLOTURISTICKÝ KEMP ANEB HURÁ DO RÁJE
Po roční odmlce se mohli žáci naší školy, spolu s žáky ZŠ Stěbořice, vydat pod vedením Michala Zajíčka a Katky Cihlářové na další poznávání České republiky ze sedla jízdního kola. Vítr nás letos
zavál až do překrásného Českého ráje. Na šestidenní kemp se vydalo celkem 17 žáků.
První „tranzitní“ etapa vedla přes Prachovské skály a poté do kempu v Ráji, kde se žáci ubytovali. I přes nevlídné počasí jsme se druhý
den vydali na prohlídku hradu Valdštejn a poté projeli celou přírodní
rezervaci Hruboskalsko. V dalších dnech se počasí umoudřilo a my
si mohli plnými doušky vychutnávat Český ráj. Kolem zámku Humprecht a přes nádherné Údolí Plakánek jsme se dostali až k impozantnímu hradu Kost, ve kterém jsme si nenechali ujít prohlídkový okruh.
Během „královské etapy“ nás čekalo město Turnov, zámek Hrubý Rohozec, adrenalinový přívoz přes Jizeru, a hlavně jsme navštívili zříceninu skalního hradu Vranov v Malé skále, která nám doslova vyrazi-

PŘIVÍTALI JSME PRVŇÁČKY A PŘEDŠKOLÁČKY
Je už tradicí, že v naší základní škole vítáme prvňáčky v prostorech
kina. Tento rok se k nám nově přidaly i děti, které nastoupily do přípravné třídy. Ve středu 1. září 2021, za zvuku veselé písničky, přivedly paní učitelky Mgr. Eva Havlíčková, Mgr. Irena Škrobánková

Foto: Jiří Hajduk
14

|

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

ŠKOLSTVÍ

řivá odpoledne a malá vystoupení. Náš tým
školní družiny a školního klubu byl posílen o kreativní, pilnou, přátelskou a milou
Ing. Kláru Motyčkovou. Nová paní vychovatelka je nejen skvělá aranžérka, kuchařka,
táborová vedoucí, ale také se aktivně věnuje ručním pracím, různému tvoření a z původního zaměstnání má bohaté zkušenosti
z oblasti stavebnictví. Věřím, že bude velkým přínosem našeho pedagogického seskupení. Na všechny volnočasové aktivity
a akce se za celý tým moc těším.
la dech svým neuvěřitelným umístěním. Když se řekne Český ráj, tak
se hodně lidem vybaví Trosky. Ty jsme si samozřejmě taky nemohli
nechat ujít. Na vlastní oči jsme měli možnost vidět raritu – zvonění
„obrácenými zvony“ v Rovensku pod Troskami. Další zastávkou byl
rybník Nebákov a působivá kaple sv. Anny nad obcí Vyskeř. Kemp
v číslech: ujeto 225 km/6 dnů; nastoupané metry cca 3 000. Český
ráj potvrdil své jméno a všichni jsme si kemp moc užili.
Michal Zajíček

NOVINKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Nový školní rok nám letos nabídne volnočasové aktivity na celoroční téma Kouzelný les. Celým rokem nás budou provázet skřítkové
a víly. Pokud situace dovolí, plánujeme stavbu oddílových domečků pro skřítky, Broučkiádu, environmentální programy, výlety, tvo-

POMÁHÁME KULÍŠKU
Předloni jsme se s dětmi ze školního klubu zúčastnili projektu Košík plný lásky. Šili jsme čepičky a botičky pro nedonošená miminka a složili se na nákup hřejivých deček do inkubátorů. Každého
jistě chytí za srdíčko, když může někomu pomoci. Dvojnásobně to
platí, pokud pomůžeme zachránit životy naší budoucí generace.
S děvčaty ze školního klubu jsme byli přímo na oddělení, kde nedonošená miminka bojují o přežití. Je to zázrak! Mrazení střídal pocit odhodlání a euforie.
Je mi ctí, že je mou dlouholetou kamarádkou Ing. Jana Binarová (roz. Fešarová) z nedalekého Hrabství. Je jednou ze zakladatelek nadačního fondu Kulíšek, který vznikl vloni s cílem podpořit oddělení neonatologie FN Ostrava. Děti z naší školy pomáhají
při výrobě malých zrcátek s logem Kulíšku. Ty jsou pak rozdávány
jako odměna na sportovních akcích pro děti nebo je lze zakoupit
pro podporu tohoto fondu. Více informací naleznete také na webu
www.kulisekostrava.cz. Pokud se rozhodnete Kulíšku finančně pomoci, jejich číslo účtu je 123-1518900227/0100.
Petra Tomanová, DiS.,
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

TÁBOR 2021
Předposlední srpnový týden proběhl již tradičně příměstský tábor
ve spolupráci se ZŠ Branka u Opavy. Letošní turnus byl opět naplněn různorodými aktivitami, a tak si každý našel zábavu podle
svého gusta. A že bylo táborové menu aktivit vážně pestré, dokazuje i fakt, že pokud zmíníme jakýkoliv akční den, vždy nám utkví
ve vzpomínce radostná chvíle s kapkou adrenalinu, nového poznání či přátelské spolupráce. Pondělí nás lákalo před braneckou školu, kde děti řádily na netradičních kárách a jezdítkách, rýžovaly
zlato a drahé kamínky, střílely z luku a kuší, a ve škole pak zdobily kšiltovky a hrály hry. Moderní zábavné a akční úterní dopoledwww.muhradec.cz |
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ne bylo v režii laser game, virtuální reality
a Nerf game, završené výtečnou ostravskou
zmrzlinou. Ve středu jsme se s našimi malými dobrodruhy vypravili autobusy za dávkou přírodovědného poznání z oblasti fauny
do olomoucké ZOO. Tam potom, po vzoru
obratných primátů, zdolávali naši svěřenci
překážky v lanovém centru. O znalosti dopravních předpisů a obratnosti jízdy v terénu nás přesvědčili malí cyklisté ve čtvrtek.
Mladší kreativci pískovali obrázky a sportovali v hale, starší borci se vydali zdolávat
cyklopřekážky na trase Hradec – Kravaře
s malou zastávkou na pumptracku. Dobrodružství pokračovalo příjezdem Ivo Samiece, který s sebou přivezl i třicet afrických
bubnů a další zajímavé hudební nástroje. Po
exkluzivním, tanečně-rytmickém bubenickém workshopu si starší hoši ještě zasportovali, mrkli na filmovou pohádku, všichni
zalezli do spacáků a nechali si něco hezkého zdát. V pátek ráno nás navštívili hradečtí
policisté s přednáškou o bezpečnosti, ukázkou výstroje a policejního automobilu. Vlna
nadšení z rychlé jízdy překonala strach a bobová dráha v Tošovicích ukončila týdenní program našeho tábora.
Velmi děkuji pracovnímu týmu ve složení Jan Špička, Klára Motyčková, Vendula Trulejová, Táňa Mičková, Mikuláš Špička, Eliška
Motyčková a Aneta Werichová za skvělou organizaci tábora a také
všem ostatním, kteří se podíleli na programu. Obrovská pochvala

patří všem úžasným, statečným a šikovným táborníkům, kterým,
jak věřím, přineslo naše malé – velké dobrodružství nezapomenutelné zážitky.
Petra Tomanová,
hlavní vedoucí tábora hradeckých dětí

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
UČENÍ JE ZÁBAVA

ŠKOLA

TAK UŽ NÁM TO ZAČÍNÁ

První školní den, ve středu 1. září 2021,
jsme zahájili realizaci projektu Učení je
zábava. Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy
prostřednictvím projektových dnů mimo
školu a volnočasových aktivit – klubů. Činnost v klubu zábavné logiky a deskových
her vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. Činnost
badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných a technických oborech s možností využití polytechnických pomůcek. Dotace ve
výši 248 927 Kč je poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.
Ukončení projektu je stanoveno na 30. června 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Mgr. Jan Volf, ředitel

Každé ráno do školy,
v tašce věda, úkoly.
Počty čtení, diktáty,
svačinu mám od táty.
Učení je zábava
i když mozek prohrává.

Škola je věda,
škola je fajn.
Rádi se tam učíme
a taky trochu zlobíme.
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Odměnou za vědění,
máme krásné vysvědčení.
Jásá máma, jásá táta,
děda a i babička.
Prázdniny pak prožijeme
i když je to chvilička.
Chvíli doma, chvíli v horách,
pěšky, autem, na kole.
V září potom sejdeme se
zase všichni ve škole.
Nikol Válková (4. třída)

Těšíme se na prázdniny,
po prázdninách učení,
rozvrh, knihy, mučení.
Učitele máme super.
Učí nás vědu a taky abecedu.
Barča, Sofi K., Tomáš F., Tobík, Tom V.,
Tomáš T., Dominik (5. třída)

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
POKLADY ZE ZAHRÁDKY
Loňský školní rok byl pro naši mateřskou
školu ve znamení zvelebování školní zahrady. Kromě zřízení ovocného sadu a úpravy
bylinkového záhonku má každá třída i svůj
záhonek, o který se stará. Pobyt venku pro
nás tedy nebyl jenom o tvoření v pískovišti, jízdě na koloběžkách a různých hrách.
Společně jsme kypřili půdu, sázeli rostlinky, pečlivě je zalévali, trhali jsme plevel. Postupně jsme sledovali, jak se díky naší péči
z malého semínka či sazeničky stává stále větší a větší rostlinka. O letních prázdninách konečně nastal čas, kdy dozrála většina zeleniny, kterou jsme si zasadili, a mohli
jsme ochutnat výsledek naší práce. A opravdu to stálo za tu práci. Teď je čas připravit
záhonky k zimnímu spánku a po zimě netrpělivě vyhlížet jaro.
Kolektiv třídy Kuřátka

li nové děti. Úroda byla překvapivě veliká,
i když jsme brambory sadili na naší zahradě v menším vyvýšeném záhonu. Při práci
jsme si zopakovali oblíbené lidové písničky
a básničku O bramboře, aby nám šla práce
rychle od ruky. Bylo třeba uklidit natě do
kompostéru a nechat zoranou hlínu odpočívat. A pak už jsme jen přemýšleli, co s bohatou úrodou. Jsme Skutečně zdravá škola,
tak se nabízí jen zdravé recepty. Pustili jsme
se do zdravé verze bramborových placek,
které jsme dělali bez použití tuku, a využili jsme náš sklizený česnek a pažitku ze zahrádky. Placičky se dětem povedly a ochutnat dostali také rodiče, kteří určitě ocenili
práci svých dětí. V rámci projektu Skutečně zdravé školy s názvem Luštěniny se těšíme na zdravou verzi bramborového salátu.
Kolektiv MŠ Bohučovice

AUTÍČKO V NAŠÍ ŠKOLCE

ZÁŘIJOVÝ ČAS S PANEM HRÁŠKEM

V hradecké mateřské školce máme velkou
novinu! Pro děti se podařilo obstarat robustní osmimístné autíčko, jaké všichni
známe z našich školkových let. Výroba autíčka trvala zhruba tři měsíce. Jeho zkompletování se protáhlo kvůli nedostatku materiálu v covidové době, i přesto se však
podařilo autíčko zdárně dokončit. Poděkování patří zejména panu Janu Haluškovi,
který se postaral o smontování konstrukce a Stanislavovi Šustkovi, který dal autíčku finální podobu. U dětí vzbudilo nebývalý
úspěch a radost, což nás všechny těší nejvíce. Volantu se tak chopili čtyři odvážní řidiči, kteří nabrali další spolujezdce na první
projížďku. Není pochyb o tom, že zde máme
novodobé piráty silnic!
Šárka Šustková

Datum 1. září znamená pro většinu z nás
dobu, která s sebou přináší určitá očekávání. „Bude se mi ve škole nebo školce líbit?
Najdu si kamarády? Jak to ten můj chlape-

BOHATÁ ÚRODA U FARMÁŘŮ
V BOHUČOVICÍCH
Jako správní farmáři jsme nový školní rok
začali pracovně – sklidili jsme naši úrodu brambor. Do práce jsme hned zapoji-
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ček či holčička všechno zvládne?“ Tato očekávání probíhala také v naší mateřské škole. A to jak u dětí, které do mateřské školy
již chodily, tak hlavně u dětí, které do mateřské školy přišly poprvé. Pro všechny bylo
velkým překvapením, že kromě našeho Zvídálka děti přivítal také pan Hrášek. Ptáte se,
kdo to je? Je to zahradník, který pečuje převážně o luštěniny (projekt Skutečně zdravé
školy). Pan Hrášek nám ukázal, kolik rozmanitých druhů luštěnin máme, jakou mají
barvu, chuť a jak vypadají opravdu zblízka pomocí digitální lupy. To bylo překvapení! „Tohle že je hrášek? Fazolka? To přece není možné…“ Každé z dětí dostalo od
pana Hráška semínko hrášku, které si uložilo na „peřinku“ (vatu). Aby nám hrášek pěkně vyklíčil, děti mu zazpívaly hezkou písničku. Protože všechny děti na světě milují
pohádky, nemohla chybět loutková pohádka O Budulínkovi, která se moc líbila i našim nejmenším dětem a pomohla tak zapomenout na slzičky, které se mnohdy v tento
zářijový čas po dětské tvářičce rozkutálí…
Tentokrát ale byly na tvářích dětí samé radostné úsměvy a my věříme, že právě úsměv
nás bude provázet v celém školním roce.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

velmi rychle a s radostí se zapojují do všech
činností, které jim paní učitelky připravují.
Nedílnou součástí života mateřské školy
jsou i akce pro rodiče s dětmi. Drakiáda,
dýňování či uspávání včeliček jsou akce,
na které se již nyní můžete těšit. Jelikož je
tu podzim, rozhodli jsme se vyzdobit naši
školku podzimními dekoracemi a květinami. Poprosili jsme rodiče, aby se také zapojili, a společnými silami se nám podařilo proměnit budovu školky do podzimních barev.
Všem rodičům velmi děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Kolektiv MŠ Kajlovec

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
S příchodem nového školního roku vás
chceme „z kuchyně“ školní jídelny pravidelně informovat o tom, co vás a vaše děti
v příštím školním roce čeká. Naše Skuteč-

ně zdravá škola je zaměřena na školní stravování, které podporuje vyšší kvalitu zdraví našich dětí a žáků. To vede ke zlepšení
výsledků a chování dětí ve škole, pomáhá
rozvíjet znalosti a dovednosti v praktikách,
které souvisí se zdravým životním stylem
i s udržitelným rozvojem. Jedná se především o vaření, pěstování a výběr vhodných
potravin. Budeme tedy dále naplňovat naši
vizi – „To, čím dnes krmíme své děti, bude
zítra určovat jejich budoucnost“ – a zároveň
pokračovat v rozšiřování místních dodavatelů surovin a služeb pro naše vaření. Také
se můžete těšit na nové recepty v jídelníčku,
které budeme prezentovat a nabízet k degustaci na pravidelných farmářských trzích
pořádaných přímo v naší škole. (První farmářský trh s ochutnávkou školních svačinek se konal 20. 9. 2021, viz foto.)

PODZIM V NAŠÍ ŠKOLCE
Prázdniny utekly jako voda, začal nový školní rok, a s ním i podzimní čas. Mateřská škola Kajlovec je smíšená školka, kterou navštěvují děti od 3 do 7 let věku. Děti, které
nastoupily do školky v září si na paní učitelky, nové kamarády i na celou školku zvykly
V týmu školní jídelny jsme přivítali novou
paní vedoucí, Ing. Janu Křížovou, která
k nám přišla z gastronomické a hotelové
branže. Z Opavska ji můžeme znát z vedení
hotelů Sonáta, Koruna či Belaria.
„Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší,
dát mu dokonalý start do života. A to zahrnuje také výběr jídla a kulturu stravování.
Jako maminka dvou dětí si tuto skutečnost
plně uvědomuji. Na celém světě existují recepty, které nejen dobře chutnají, ale také
zdůrazňují energii určitých potravin, důležitých pro posílení organizmu a optimální rozvoj dětí. Mým cílem, kromě absolutní kvality a pozitivní zpětné vazby našich
strávníků, je předat dětem a rodičům základy zdravého stravování, zdůraznit jeho
význam a přínos pro lidský organismus,
včetně kombinace s pohybem,“ říká vedoucí školní jídelny Ing. Jana Křížová.
Věříme, že naše výsledky překonají vaše
očekávání. Těšíme se na vás!
Za kolektiv školní jídelny Petra Buchtová
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ŠKOLSTVÍ
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

CYKLOTÁBOR GIRO DI PERNÁ

Po mnoha týdnech online výuky jsme se na nový školní rok opravdu
těšili. Doufáme, že letos budeme opět spolu v naší milé škole. Rodičům, žákům i učitelům přeji krásný školní rok!
Tomáš Honěk, ředitel

Letos jsme ve spolupráci s Aktovkou, z.s., vyrazili na cyklistický tábor s názvem Giro di Perná. V krásném prostředí Pálavy jsme prožili
týden jízdou po cyklostezkách. Počasí nám přálo, takže jsme mohli
absolvovat různě náročné trasy. Poznali jsme nová místa a navštívili
krásná města Mikulov, Lednici a menší vesničky kolem Pavlovských
vrchů. Koncem týdne se již projevovala únava z najetých 250 km.
Díky Bohu se nám vyhnuly velké karamboly a technické problémy.
Všichni jsme tak zdárně dokončili všechny etapy a dojeli do cíle.
Za tým cyklotábora Antonín Hennig

ŘEMESLNÝ TÁBOR

FOTOGRAFICKÝ TÁBOR
Ve dnech 12.–16. 7. 2021 se uskutečnil již pátý ročník oblíbeného
příměstského fototábora.
Tábora se zúčastnilo 27 dětí ve věku 11–16 let a všechna táborová
místa byla obsazena už koncem dubna. Stejně jako v minulých letech si děti vyzkoušely většinu fotografických žánrů od makro, portrétu, focení ve studiu, reportáž, reklamní fotografii a letos speciálně focení mobilem. Tuto poslední disciplínu dětem podrobně
a poutavě přiblížil náš dlouholetý kamarád Jindřich Honěk, zkušený reportážní fotograf, fotografující teď už výhradně mobilním
telefonem. Na celodenním výletu do Zbrašovských aragonitových
jeskyní a lázní Teplice nad Bečvou jsme si vyzkoušeli, jak je těžké
správně fotit v jeskyních a taky, že i přeprava vlakem se zpožděním
může být hodně dobrodružná. Na podzim jsme ještě dětem slíbili
noční focení, tak snad to situace dovolí a akci uskutečníme. Chtěl
bych závěrem poděkovat mým kolegům instruktorům, kteří v rámci
svých dovolených předávají fotografické zkušenosti dětem, a všem
účastníkům tábora za aktivní zájem o fotografování. Pozdravem fotografů přeji všem Dobré světlo, a to nejen při focení.
Za tým fototábora Jiří Řeháček

Řemeslného tábora se zúčastnilo 23 dětí. Každý den jsme zahájili
společnou hrou a připravili se na nové řemeslo. V pondělí se děti staly výrobci šperků a vyrobily si brože, náhrdelníky a náramky. V úterý jsme všichni poznávali řemeslo barvířské – výsledkem byla sada
nádherně batikovaných triček. Ve středu se děti proměnily v kuchaře a každému družstvu se podařilo vytvořit několik nejen chutných,
ale také zdravých jídel. Ve čtvrtek se děti staly košíkáři a upletly si
košíky z pedigu. V pátek tu pak byli jen krejčí a švadleny a ušili si
batůžek na záda. Kromě toho jsme si každý den zahráli různé hry
a dosyta se najedli díky výborným svačinám a obědům.
Za tým řemeslného tábora Marie Černá

HUDEBNÍ TÁBOR
Ve stejném termínu jako řemeslníci se ve škole setkali i hudebníci. Po celoročním zákazu zpěvu jsme se všichni těšili na to, že si
společně zazpíváme. Oprášili jsme některé starší kousky a naučili
se písničky nové. Každé ráno v kapli jsme se dovídali o životě svaté Ludmily a píseň o této světici se stala jednou z nejoblíbenějších.
A protože nejen hudbou živ je člověk, v době přestávek jsme se věnovali hrám a soutěžím v týmech. Velký úspěch měl fotbal a přehazovaná. Společný zpěv a hry nám alespoň zčásti vynahradily čas,
který jsme nemohli trávit společně během školního roku. Náš tábor jsme zakončili malým soukromým koncertíkem.
Za tým hudebního tábora Jana Larischová

www.muhradec.cz |

19

OKÉNKO DO ZAHRADY
GRANNY SMITH – JABLKO, KTERÉ NIKDO NECHTĚL
V roce 1820 připlula k australským břehům
loď s názvem Birmingham. Plavila se z Liverpoolu do Sydney s přistěhovalci z Anglie.
Cestující opouštěli Anglii z různých důvodů,
většinou však proto, že v rodné zemi nebyli
schopni uživit své rodiny. Do této skupiny
patřili i manželé Smithovi. Považovali Austrálii za zemi zaslíbenou s vidinou nového
šťastného života. Austrálie je však nevítala
s otevřenou náručí. Nikdo si jich nevšímal.
Marně se dotazovali, kde najít přístřeší, práci, kde pronajmout nějaký povoz. Usedli na
skromná zavazadla a do očí se jim vedraly
slzy. Thomas Smith netečně zíral na hladinu oceánu a propadal malomyslnosti. Jeho
manželka Marie Anna byla ženou energickou a zavelela: „Jdeme, musíme něco najít.“ Byla už skoro noc, když se dovlekli zcela
vyčerpaní do malé vesnice Eastwood. Paní
Smithová procházela jednotlivá obydlí a dotazovala se na možnost ubytování. Měla
štěstí. Narazila na muže, který chtěl prodat
malé zanedbané hospodářství. Do rychle
dohodnutého obchodu vložili své veškeré
peníze. Prodejce jim umožnil přespat a ráno
je dovedl k nabytému majetku. Byli zděšeni
zchátralostí hospodářství. Thomas Smith
byl zdrcen. Tak za tohle dílo zkázy vydali
své celoživotní úspory? Marie Anna Smithová však opět našla sílu. „Vše se dá opravit. Postupně to vše dáme do pořádku. Musíme věřit v lepší život.“ Následující dlouhá
léta byla plná dřiny a odříkání. Marie Anna
snášela svůj úděl statečně. Její muž však stále častěji propadal skepsi a svůj bol řešil al-

koholem. Čas plynul a hospodářství se jim
postupně i s pomocí dětí dařilo zvelebovat.
Na podzim roku 1863 procházela Anna
Smithová sad, který před mnoha léty vysadila a došla až na konec ke staré výsadbě semenáčků. Měla je tam jen do rezervy,
kdyby bylo potřeba nahradit v sadu nějaký strom. Jeden ze semenáčků značně přerostl, zastínil ostatní a přinesl první úrodu
nevzhledných zelených jablek. Z toho nic
nebude, budu ho muset odstranit a plody
skončí v kompostu, pomyslela si Anna. Celoživotní šetrnost jí však přiměla k tomu,
že tvrdé, brčálově zbarvené plody očesala a uložila do sklepa. Třeba nebudou tak
špatné a dají se alespoň využít v kuchyni. Na
jaře následujícího roku při prohlídce sklepu si všimla zelených jablek. Byly stále stejné, nezežloutly. Asi z nich opravdu nic nebude, pomyslela si. Než je vyhodím, zkusím
jedno ochutnat. Ochutnala a užasla. Tak
výtečné, šťavnaté jablko podmanivé chuti
nikdy nejedla. Jaké štěstí, že nenechala mateční stromek na podzim odstranit! Kdyby
tak učinila, svět by přišel o zcela mimořádnou odrůdu. Bylo jí jasné, že musí ještě jednou v životě rozhodně jednat a využít všechny rouby z matečního stromu pro rozšíření
potomstva. Uvědomila si však, že by měla
vyzkoušet, jak budou reagovat zákazníci.
Nebude je odrazovat nevzhledná, brčálově
zelená barva? Ověří to.
Následující den už stála na tržišti v Sydney
vedle dvou košíčků se zelenými jablky. Kolemjdoucí s úsměšky pozorovali jablka a ně-

Maria Ann „Granny“ Smith (1799–1870)
Foto Wikipedie
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kteří účastně radili: „Babičko, tahle jablka
určitě neprodáte. Raději jděte domů.“ Anna
Smithová stále vytrvale čekala, reakce lidí
však byly stejné. Pak vzala a několik jablek
nakrájela na plátky a nabídla lidem. Věděla
přesně, co bude následovat. Během chvilky byla všechna jablka prodaná. Zvěst o zázračném zeleném jablku se bleskově rozšířila. Přicházeli sadaři a chtěli nakoupit rouby.
Zkušená sadařka jen s úsměvem vrtěla hlavou. Rouby z matečního stromu nikomu neprodá. V květnu ji navštívili dva důstojní pánové v oblecích a nabídli za mateční strom
sumu, za kterou by se dal pořídit nový dům
a řada dalších věcí pro hospodářství. Pánové ještě zkusili dvakrát výrazně navýšit
cenu, ale Annu Smithovou by nepřesvědčila žádná nabídka. Chtěla mít své jablko, své
štěstí, po kterém celý život toužila. Na podzim roku 1870 Marie Anna Smithová zemřela. Mateční strom odrůdy Granny Smith
už v Eastwoodu dávno nestojí. Na hřbitově
v nedalekém Ryde je květinami po celý rok
obložený hrob. Na jeho náhrobku je napsáno: „Zde odpočívá Marie Anna Smithová,
zvaná Granny Smith z Eastwoodu, statečná žena, neúnavná sadařka, která dala světovému ovocnářství jednu z nejlepších odrůd historie.“
Při tvorbě článku bylo čerpáno z knihy
Příběhy slavných odrůd P. Chobotského
(Beta – Dobrovský a Ševčík – Plzeň 2000).
Jan Melecký, ZO ČZS Jakubčovice

HISTORIE
BENZINOVÉ PUMPY V HRADCI (1. díl)
S rozvojem motorismu v první polovině 20. století se zvyšoval i prodej pohonných hmot, zejména benzínu. Nejdříve se prodával v lékárnách ve skleněných, několikalitrových lahvích. Později v plechovkách, do kterých se přečerpával ze sudů, neboli barelů. Pro
přečerpávání přímo do nádrží automobilů se začaly používat stojany s ruční pumpou. V horní polovině stojanu byla skleněná cejchovaná nádržka, do které se nejdříve pumpou načerpal benzín
z nádrže a poté byl hadicí přečerpán do nádrže automobilu. Právě
tyto stojany můžeme najít na dobových snímcích z našeho města.

PŘED BABINCEM
Asi nejstarší benzínovou pumpu můžeme najít na snímcích Hotelu
a restaurace Babinec. Na snímku z 20. let 20. století zachytil fotograf benzínovou pumpu a v blízkosti stojící automobil.

U NÁDRAŽÍ
Další benzínová pumpa stála na nynější Opavské ulici u domu
č. p. 227, před obchodem se smíšeným zbožím Karla Wíchy. Nepříliš kvalitní snímek pochází asi z 30. let 20. století. Je patrné, že
vnitřní strana dvířek stojanu sloužila k reklamě, a vedle pumpy je
tabulka s reklamou na motorový olej Mobiloil. Obchod v těchto místech byl až do otevření nové samoobsluhy Jednoty před nádražím
v roce 1978). O Karlovi Wíchovi nemáme informace. V šedesátých
letech byl obchod znám pod názvem „U Vitáskové“, podle vedoucí
obchodu paní Marie Vitáskové. Prodej tam byl pultový a zboží bylo
vystaveno v regálech až ke stropu. Zajímavostí byla zavážka do obchodu. Nebyla zde rampa, a tak nákladní vůz nacouval k velkému
oknu od skladu v místnosti vedle obchodu a vykládalo se z korby
auta přímo do skladu.
Pokračování příště.
Připravil Ing. Karel Hanák,
Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí
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SPORT
HRADEC NAD MORAVICÍ – MĚSTO MAŽORETKOVÉHO SPORTU
Druhou zářijovou neděli se uskutečnilo ve sportovní hale Základní
školy v Hradci nad Moravicí kvalifikační kolo 28. ročníku Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Kvalifikační kolo, o jehož organizaci se postaral místní spolek Mažoretky Charlie, se konalo pod záštitou města Hradec nad Moravicí. Řízení kvalifikačního kola bylo
plně v kompetenci České federace mažoretkového sportu (ČFMS)
pod vedením prezidentky Ing. Marty Pavelkové. Soutěžící hodnotila erudovaná šestičlenná porota, které předsedala hlavní rozhodčí paní Monika Bergerová. Letošní soutěž byla výjimečná tím, že
se jednalo v pořadí již o 20. soutěž konanou v Hradci nad Moravicí. Tímto se naše město zařadilo v rámci České republiky na první
místo ve spolupořádání soutěží v mažoretkovém sportu. Do žádného jiného města soutěž za celou svou historii častěji nezavítala.
V úvodu soutěže předala Ing. Marta Pavelková městu Hradec nad
Moravicí ocenění za dlouholetou podporu mažoretkového sportu.
Ocenění za rozvoj mažoretkového sportu dále obdržel spolek Mažoretky Charlie, z. s., jako místní pořadatel kvalifikačního kola.
Soutěž zahájil starosta města Mgr. Patrik Orlík společně s ředitelem kvalifikačního kola panem Tomášem Hozou. Při slavnostním
zahájení zazněla státní hymna v podání Petera Svetlíka, sólisty
Moravskoslezského divadla v Ostravě. Přihlášeno bylo celkem 165
formací v různých disciplínách a kategoriích. Od disciplíny baton,
pom-pom, flag, clasic baton po mace ve všech věkových kategoriích od nejmladších kadetek až po starší seniorky. Hradecká děvčata
z klubu Charlie Kateřina Mališková a Barbora Černá získala v disciplínách, ve kterých soutěžila, dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Všem příznivcům mažoretkového sportu přejeme i nadále pěkné
zážitky plné krásy a elegance.
Tomáš Hoza, Mažoretky Charlie
majoretsport.cz
mazoretky-charlie.cz

VANESA ŠULCOVÁ JE MISTRYNÍ ČR
Ve dnech 18.–22. 8. 2021 se v Ostravě konal 70. ročník Mistrovství
ČR mužů a žen 2021 v tenise. Tenisová dorostenka Vanesa Šulcová z Hradce nad Moravicí na tomto mistrovství získala titul mistryně ČR ve čtyřhře žen pro rok 2021. Tohoto nejprestižnějšího tenisového klání se v kategorii žen účastnilo celkem 32 registrovaných
hráček. Ve hře jednotlivců se této 16leté svěřenkyni Lukáše Malíka
z klubu VSK VŠB-TU Ostrava nepodařilo probojovat do druhého
kola a po 3setové bitvě v „singlu“ podlehla protihráčce 4:6, 7:5, 3:6.
Zato – stejně jako již dvakrát v této letní sezóně, kdy dovezla zlato ze
čtyřhry A turnaje žen v Brně a B turnaje žen ve Valašském Meziříčí – uspěla opět v „deblu“. Vanesa spolu s Kateřinou Mandelíkovou
(TK Agrofert Prostějov) ovládla i na MČR celý šampionát dospělých
ve čtyřhře a dosáhla fenomenálního úspěchu své dosavadní kariéry.
Veškeré údaje najdete na oficiálních stránkách Českého tenisového svazu cztenis.cz.
Lenka Šulcová
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SPORT
TÁBORNÍCI POMOHLI HANDICAPOVÝM DĚTEM
Malí táborníci sportovního kempu FIT Sports Clubu zažili ke konci prázdnin obdivuhodné věci v rámci již 15. ročníku tábora, který
se v závěru srpna konal v Hradci nad Moravicí a Opavě. V průběhu
nabitého programu – zahrnujícího setkání se známým sochařem
Kurtem Gebauerem, ukázky činnosti Městské policie Opava, Sboru dobrovolných hasičů z Kajlovce a Branky, šermířského klubu Slezanu Opava a závodníků Head Pro Teamu Šimona Kollera a Lukáše
Szczepanského – se přihlásili do druhého ročníku projektu Pomáháme dětem s tělesným postižením Kolo pro Adama.
V průběhu loňského července totiž parta nadšenců vyzvala českou
veřejnost k pomoci handicapovanému Adámkovi Kuthanovi při
nákupu handbiku, což je speciálně upravené kolo na ruční pohon
pro osoby s postižením pohybového aparátu. Malí sportovci kempu Pod olympijskými kruhy neváhali a do akce se přihlásili. A v letošním roce se nejen přihlásili do druhého ročníku, ale měli také
možnost přivítat samotného Adama Kuthana, kterému svými kilometry pomohli k nákupu handbiku. V polovině srpna tedy znovu mohli zájemci z celé České republiky ujetím kilometrů na kole
či koloběžce přispět na nákup tohoto speciálního kola pro další vozíčkáře. Za každý ujetý kilometr sponzoři přispěli handicapovaným
dětem pěti korunami.

Akce začala nejprve představením Adama, jeho týmu a mladí sportovci si mohli vyzkoušet jízdu na tomto speciálním kole. Následně se účastníci rozdělili do dvou skupin – na cyklisty a koloběžkáře – a vyrazili na start. Ačkoli v horkém letním dni byla jízda dost
namáhavá, ujeli dohromady 374 km a pomohli téměř dvěma tisíci
korunami na dobrou věc. V týmu koloběžkářů bojovali o potřebné
kilometry Nina Bahenská, Vojtěch Bárta, Elen Dudysová, Barbora Kalafusová, Bohumil Kalafus, Natálie Pavelková, Lexie Rovňaníková, Martin Vaněk a Michal Vaněk; v týmu cyklistů pak Klaudie
Blažková, Ondřej Cihlář, Adam Czobok, Jan Findrik, Petr Findrik,
Lukáš Glazar, Kryštof Halška, Václav Honzek, Lukáš Honzek, Kryštof Kyselák, Tomáš Nedopil, Aneta Ondrová, Veronika Schindlerová, Dominik Šustek, Daniel Šustek, Jonáš Peterek, Vojtěch Petzuch,
Bára Pchálková, Matěj Pchálek, Lukáš Valušek, Marek Valušek,
Tadeáš Věntus, Martin Věntus. Celou akci organizačně jistili Lenka Mišičková, Jakub Hertel, Matěj Pavelka a Zuzana Sotulářová.
Všem velice děkujeme!
Ing. Lenka Mišičková, FIT Sports Club z.s.
fitsports.cz

NABÍDKA PRÁCE PLAVČÍKA
PRO SEZÓNU 2022
Technické služby Hradec nad Moravicí, provozovatel městského koupaliště, nabízí práci plavčíka pro letní sezonu červen–srpen 2022.
Pracovněprávní vztah formou dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti, místo výkonu práce městské koupaliště
v Hradci nad Moravicí. Požadavky: věk starší 18 let, dobrý zdravotní stav, dobrý plavec, ochota absolvovat rekvalifikační kurz Plavčík
u Vodní záchranné služby ČČK v Ostravě (při dohodě na dvě letní sezóny bude tento kurz proplacen zaměstnavatelem), osvědčení o způsobilosti pro pracovní činnost plavčík výhodou. Bližší informace získáte na tel. 725 666 090, e-mailu tshradec@muhradec.cz nebo osobně
v kanceláři Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228.
Roman Celta
www.muhradec.cz |
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ZVEME VÁS

 
  
VE ČTVRTEK 11. 11. 2021 V 17 HODIN
ve společenském sále v Babinci, Podolská 308, Hradec nad Moravicí

Tři z předem přihlášených
žen se budou mít možnost
před akcí zúčastnit
proměny vizáže.
Proměna proběhne v
týdnu od 1. do 7. listopadu.
Více informací
při rezervaci akce.

WELCOME DRINK
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
POHOŠTĚNÍ
KOSMETICKÉ DÁREČKY
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
PROMĚNA

KAPACITA AKCE OMEZENA.
VSTUPNÉ 200 KČ.
REZERVACE NA TEL. ČÍSLE
725 666 073, 553 783 939
NEBO EMAILEM
BABINEC@MUHRADEC.CZ

město Hradec nad Moravicí
zve děti a jejich rodiče na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v neděli 5. 12. 2021 v 16 hodin
ve společenském sále v Babinci

Pro děti je připravené předvánoční představení
ZTRACENÝ ZVONEK,
zakončené mikulášskou nadílkou.

Kapacita míst omezena
Vstupné 100,- Kč / dítě
(cena zahrnuje mikulášský balíček)

Rezervace
na tel. č. 725 666 073,
553 783 939
nebo emailem
zmachurova@muhradec.cz
Možnost zakoupení občerstvení v baru.
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INZERCE
CO SIS PŘINES, TO SI ODNES!
Toto pravidlo platí pro všechny, kdo se
vypraví do přírody. Slezská Kalvárie,
Hanuše, Doubravy, údolí řeky Moravice… naše krásné přírodní okolí,
kam tak rádi zavítáme načerpat energii. Chceme-li si naše životní prostředí zachovat tak, abychom ho my i naše
děti rádi navštěvovali, musíme ho také
chránit a chovat se k němu slušně.
Ano, mluvíme o odhazování odpadků
ve volné přírodě, v místech, kde nejsou
žádné stánky s občerstvením, tudíž
ani žádné odpadkové koše. Návštěvníci zde mohou vytvořit pouze odpad,
který si s sebou přinesou, např. PET
lahve, mikrotenové sáčky, obaly od
potravin apod. Prosíme všechny návštěvníky, aby se v přírodě chovali
zodpovědně, odpadky po sobě posbírali, odnesli a vyhodili je do nejbližšího odpadkového koše nebo až doma.
Město Hradec nad Moravicí plánuje
v příštím roce instalovat na frekventované turistické trasy výzvy s mottem
„Co si do přírody přineseme, to si také
odneseme“, upozorňující na tento ne-

švar. Ať už se vydáte do přírody v kterémkoliv ročním období, buďte k ní,
k jejím obyvatelům i dalším návštěvníkům ohleduplní, a zanechejte ji po
sobě čistou.
Na závěr trochu čísel: Víte, že banánová slupka vydrží v lese 5 měsíců a pomerančová slupka se rozloží až za jeden rok? Jednorázová dětská plena,
odhozená do přírody, se bude rozkládat neuvěřitelných 250 let. Nedopalek
cigarety vydrží v přírodě 15 let, vyplivnutá žvýkačka se rozloží až za 50 let!
Pohozený igelitový sáček vydrží v přírodě 25 let, plastový kelímek nezmizí
dříve než za 70 let a PET lahev a alobal dokonce až za 100 let. To už je celkem úctyhodná doba, co říkáte? Oproti sklu to však nic není, protože to se
v přírodě rozloží možná tak za 1 000
a více let (viz obrázek).
Zdroj: samosebou.cz
Redakce HN

.5\EQ¯ÏNıPOtice
www.zahradnictviWEISS.cz
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VOLBY 2021
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Hradec nad Moravicí podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Opavská č. p. 197 (bytový dům, společenská místnost)
- pro voliče bydlící v ulicích Bezručova, Fučíkova, Komenského, Opavská (část od mostu), Palackého, Písecká, Tovární okruh a Tyršovo nábřeží,
ve volebním okrsku č. 2
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Na Cihelně č. p. 274 (základní škola, školní družina)
- pro voliče bydlící v ulicích Bohučovická, Doubrava, K. H. Borovského, Gudrichova, Hřbitovní, Husova, Kolonie, Lidická, Městečko, Na Cihelně, Na Hrobkách, Na Potůčku, Na Tylovách, Na Vyhlídce, Opavská (část po most), Pivovarská, Podolská, Pod Kalvárií a Zámecká,
ve volebním okrsku č. 3
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Kajlovec č. p. 57 (hasičská zbrojnice)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, části Kajlovec,
ve volebním okrsku č. 4
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Bohučovice č. p. 45 (mateřská škola, společenská místnost)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, části Bohučovice,
ve volebním okrsku č. 5
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Jakubčovice č. p. 52 (kulturní dům)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, části Jakubčovice,
ve volebním okrsku č. 6
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Hradecká č. p. 61 (obecní dům, společenská místnost)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, části Žimrovice,
ve volebním okrsku č. 7
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Domoradovice č. p. 57 (hasičská zbrojnice)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, částech Domoradovice a Filipovice (včetně osady Zábřemí)
ve volebním okrsku č. 8
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Benkovice č. p. 60 (kulturní dům)
- pro voliče bydlící v Hradci nad Moravicí, části Benkovice,
ve volebním okrsku č. 9
- je volební místnost Hradec nad Moravicí, Smetanova č. p. 694 (DPS, společenská místnost)
- pro voliče bydlící v ulicích Branecká, Nádražní, Na Rybníkách, Pod Hanuší, Slezská, Smetanova, Stránka, Za Tratí, Zahradní, Žimrovická a Žižkova.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči byly dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
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BABINEC

BABINEC
Podolská 308, Hradec nad Moravicí

• SVATBY
• RODINNÉ OSLAVY
• SPOLEČENSKÉ VEČERY
• FIREMNÍ AKCE A ŠKOLENÍ
• GASTRONOMICKÉ
A DEGUSTAČNÍ AKCE
• KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Nabízíme k pronájmu nově zrekonstruované prostory
společenského sálu • kapacita 130 míst k sezení
(prostor možno upravit i pro menší akce) • plně
bezbariérový, prostorná šatna, foyer, balkón • vybavený
bar s výčepním a chladícím zařízením • možnost
pronájmu včetně kuchyně s moderním gastro
zařízením • sál disponuje audiovizuální technikou,
přístup na wi-fi • dobrá dopravní obslužnost, v centru
města, v blízkosti zámku Hradec nad Moravicí.
Bližší informace k pronájmu prostor na www.muhradec.cz
nebo na telefonním čísle 725 666 073, 553 783 939
nebo na e-mailu babinec@muhradec.cz.
CENÍK NÁJEMNÉHO PRO OBJEKT BABINEC (PODOLSKÁ 308, HRADEC NAD MORAVICÍ)
Zimní období od 1. 10. do 30. 4.

Prostory

s přípravnou jídel
bez přípravny jídel

Letní období od 1. 5. do 30. 9.

do 5 hodin

do 10 hodin

nejvýše 48 hodin

do 5 hodin

do 10 hodin

nejvýše 48 hodin

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

společenské večery,
svatební hostiny,
narozeninové oslavy
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

společenské večery,
svatební hostiny,
narozeninové oslavy
a podobné akce

2.500 Kč
1.500 Kč

4.000 Kč
2.000 Kč

11.000 Kč
9.000 Kč

2.000 Kč
1.000 Kč

3.500 Kč
1.500 Kč

9.000 Kč
7.000 Kč

• Uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena zahrnuje spotřebu elektrické energie, vody a vytápění.
• V případě nájmu v kategorii „nejvýše 48 hodin“ (oslava narozenin, svatební hostina) bude občanu města Hradec nad Moravicí poskytnuta sleva ve výši 2 000 Kč.
• Rezervační poplatek činí 50 % ceny nájmu a je nutné jej uhradit do 7 dní od rezervace, jinak se rezervace ruší; v případě neuskutečnění
pronájmu se rezervační poplatek vrací pouze v případě, že do termínu plánovaného pronájmu zbývá více než 30 dní.
• Při předávání prostor nájemci bude požadována také vratná kauce ve výši 5.000 Kč, kterou zaplatí nájemce vždy před předáním prostor
k pronájmu. Tato kauce slouží jako jistina na úhradu případného poškození nebo ztráty vybavení a zařízení objektu nebo příplatku za
úklid a bude vrácena, případně vypořádána při vrácení objektu.
• Při dřívějším převzetí objektu či jeho pozdějším vrácení bude za každých započatých 24 hodin účtován poplatek ve výši 2.000 Kč včetně DPH.
• V případě velkého nepořádku při vrácení objektu může být nájemci naúčtován příplatek za úklid podle skutečně vynaložených hodin
(160 Kč včetně DPH za každou započatou hodinu úklidu).
www.muhradec.cz |
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KŘÍŽOVKA

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 11. 2021 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu, popř. do
poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás (e-mail nebo telefon).
Jméno výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 4/2021: Suchý a teplý srpen úrodě neškodí. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Andrea Štenclová, Kajlovec.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144; evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 16509; vychází 6 x ročně (v měsících únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec); místo vydávání Hradec nad Moravicí; datum vydání č. 5/2021 je 7. 10. 2021. Odpovědný
redaktor Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Náklad 2 200 výtisků; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Grafické zpracování a tisk: RETIS s.r.o.
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