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ŘÍJEN - LISTOPAD 2018

OTEVŘENÁ RADNICE
Rada města
• schválila poskytnutí individuální dotace
ve výši 6 000 Kč Centru pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s., na sociální službu rané péče
(péče o zdravotně postižené dítě 0 - 7 let,
které je občanem města),
• schválila kácení 4 ks stromů na pozemcích
ve vlastnictví města, uložila odboru majetku
a investic zajistit náhradní výsadbu za
pokácené stromy a schválila odprodej dřeva
z pokácených stromů za cenu 400 Kč/m3
včetně DPH,
• rozhodla o zachování stávajícího poplatku
za využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem (využití
nádob na tříděný sběr) pro právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání,
• schválila darovací smlouvu mezi městem
Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským
krajem, na základě které město přijímá

peněžitý dar ve výši 30 000 Kč v rámci projektu
Intenzifikace odděleného sběru a využívání
vytříděných složek komunálního odpadu
včetně obalové složky v Moravskoslezském
kraji,
• vzala na vědomí žádost občana o pronájem
nebytových prostor v bývalé budově
Českých drah v Hradci nad Moravicí za
účelem provozování únikové hry a rozhodla
tyto nebytové prostory nepronajmout
z důvodu jejich využití pro potřeby města,
• vzala na vědomí zůstatky bankovních účtů
města ke dni 31. 7. 2018 včetně zůstatků
fondů a zůstatků úvěrů,
• schválila opatření ke zvýšení bezpečnosti
na ulici Lidická, spočívající ve zvýraznění
obrubníků v zatáčce u domu č. p. 328,
• odložila žádost o rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě Pod Kalvárií do rozhodnutí
zastupitelstva o rozpočtu města pro rok 2019,

PODZIMNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

BOHUČOVICE 9.30 – 10.30 h u zastávky

V sobotu 10. listopadu 2018 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (olejové
automobilové filtry, plechovky se zbytky
barev, autobaterie, zářivky, sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců,
zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté
motorové oleje, ředidla, lepidla, nádoby od
škodlivin, ojeté pneumatiky kromě traktorových apod.). Odpad můžete bezplatně
odložit na těchto stanovištích dle daného
časového harmonogramu:

KAJLOVEC 11 – 12 h vedle autoservisu
Fischer

DOMORADOVICE 8 – 9 h u hasičské
zbrojnice
JAKUBČOVICE 8 – 9 h u obchodu
ŽIMROVICE 9.30 – 10.30 h vedle Areálu
dobré pohody

BENKOVICE 11 – 12 h u zastávky

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
29. 11. 2018, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice,
Žimrovice 21. 11. 2018. Pravidelné svozy
bioodpadu začnou opět na jaře.

• projednala cenové nabídky na opravu
a výměnu motoru hasičského vozidla
MAN a rozhodla provést opravu - výměnu
polomotoru dle předložené nabídky
společnosti PTN - VESTA s.r.o.; oprava bude
financována z přebytku hospodaření,
• vzala na vědomí informace o mostu
přes řeku Moravici - zpracování projektu
a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na
zpracování projektové dokumentace na jeho
rekonstrukci.
• vzala na vědomí přehled financování
investiční akce Zateplení a výměna oken
bytového domu č. p. 197 v Hradci nad
Moravicí - II. etapa.

Usnesení z jednotlivých zasedání
rady města a zastupitelstva města
najdete na www.muhradec.cz
v záložce Samospráva.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO
DVORA
Upozorňujeme na změnu provozní doby
sběrného dvora na Žižkově ulici v měsících
prosinec až únor (v říjnu a listopadu je otevřeno beze změny).
říjen
(2 x týdně)

středa
10 – 17 h

pátek
10 – 17 h

listopad
(2 x týdně)

středa
10 – 17 h

pátek
10 – 17 h

prosinec,
leden, únor
(1 x týdně)

středa
zavřeno

pátek
10 – 17 h

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad – významně tím chráníte své
životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM KOUPALIŠTĚ
Technické služby Hradec nad Moravicí děkují všem návštěvníkům městského
koupaliště za jejich přízeň. Hradecké koupaliště navštívilo v letošní koupací sezóně
25 089 návštěvníků, což je nadprůměrná návštěvnost (průměrná návštěvnost
v letech 2013-2017 je 20 142 návštěvníků).
Stoupající návštěvnost jsme však letos zaznamenali poměrně pozdě,
a to až od 21. července, kdy začaly tropické teploty, které vydržely téměř
do ukončení koupací sezóny. Rekord v návštěvnosti za posledních
10 let nadále patří roku 2015, kdy na koupaliště zavítalo 30 311 návštěvníků.
Pravidelné kontroly čistoty a nezávadnosti vody v bazénech i letos potvrdily její
odpovídající kvalitu a splnění potřebných parametrů.
Roman Celta, ředitel TS
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

HŘBITOV V DOBĚ
DUŠIČEK
V čase Památky zesnulých
bude rozšířena otevírací doba
městského hřbitova. Od pátku
26. října do neděle 4. listopadu 2018 bude hřbitov otevřen
od 6 do 20 hodin.

Vážení spoluobčané,
pohled do kalendáře a na okolní přírodu nám
dává jasně najevo, že nastal podzimní čas. Ten
je letos významný také tím, že nás čeká ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
města Hradec nad Moravicí. U této příležitosti
vám děkuji za účast ve volbách, děkuji za vaše
hlasy pro nové a staronové členy zastupitelstva, a osobně děkuji všem, kteří věnovali svůj
hlas do Senátu Parlamentu ČR mé osobě.
O výsledcích minulého zastupitelstva 2014–2018
jsem vás už informoval v minulém čísle. V současné době ještě dokončujeme některé investice a pracujeme na rozhodnutích rady a zastupitelstva.
3. září 2018 jsme ve všech hradeckých základních školách společně zahájili školní rok 2018/2019. Průběh prvního dne nového školního roku
organizuje každá škola po svém. V Církevní základní škole sv. Ludmily
začíná první školní den slavnostní mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, v Základní škole Hradec nad Moravicí slavnostním ceremoniálem
pro prvňáčky v kinosále Národního domu, v Základní škole Žimrovice
jsme již tradičně zahájili školní rok tóny státní hymny, kterou společně
zazpívali všichni přítomní – žáci, učitelé, rodiče i hosté. Všem přeji klidný
a úspěšný školní rok.
Opravdu velkou radost mám z prvního celoměstského Dne seniorů,
který uspořádal 1. října 2018 Klub seniorů Žimrovice nejen pro své členy, ale i pro ostatní místní kluby sdružující seniory. Dobře vím, jak je
organizace takovéto velké společenské akce náročná a věřím, že naši
senioři budou v nově započaté tradici pokračovat a budou se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů scházet každoročně. Všem, kteří se
podíleli na přípravách a průběhu prvního hradeckého Dne seniorů
upřímně děkuji.

Hradecké seniory čeká k jejich svátku ještě jeden dárek v podobě pásma slova a hudby s názvem Hudba v myšlenkách Masarykových. Tento pořad, který je zároveň připomínkou 100. výročí vzniku Československa, je pro vás připraven 21. října 2018 v kinosále Orion. Přeji všem,
kteří využijí této nabídky, aby prožili krásné a oddechové chvíle.
Radost mi také udělalo rozhodnutí zastupitelstva ukončit vleklá jednání a spory mezi tělovýchovnou jednotou, městem a S. K. Lama, ku
prospěchu všech. Zastupitelstvo také rozhodlo podpořit žádost tělovýchovné jednoty o rekonstrukci zděné budovy na hřišti v Hradci nad
Moravicí a věřím, že tak hradecký fotbal získá slušné zázemí. Také
občané Filipovic se dočkají nového veřejného osvětlení v úseku k autobusové zastávce. Připravujeme výběrové řízení na opravu Národního domu a s ní spojený přesun městské knihovny do prostor bývalé
restaurace hotelu Ještěr – tedy do budovy dnešního městského úřadu.
Probíhají přípravy na rozsvícení vánočního stromu, na tradiční vánoční jarmark a další společenské akce, na které vás co nejsrdečněji zvu
a těším se na setkání s vámi.
Jak jsem již zmínil, letošní rok patří oslavám 100. výročí vzniku Československa. Také v novém volebním období 2018–2022 si připomeneme významná výročí, např. 620 let našeho města, 110 let Národního
domu, 125 let hradeckého dechového orchestru a další.
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili, podíleli se na organizaci, spolupracovali nebo se účastnili veřejného života našeho
města.
Přeji vám, vážení spoluobčané, vše dobré, štěstí a hlavně to zdraví!
Josef Vícha, starosta

Milí spoluobčané,
v době, kdy se vám dostává do rukou toto
číslo Hradeckých novin, jsou známy výsledky komunálních voleb a tím i jména těch,
kteří v následujících čtyřech letech budou
rozhodovat o správě našeho města a našich obcí. Děkuji vám všem, kteří jste se ve
volbách rozhodli svým hlasem podpořit
naše Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ OBČANŮM. Pokud pro nás volby dopadly neúspěchem, přeji si, aby ti, kteří dostali důvěru voličů, spravovali naše město
a naše obce s takovým úsilím a ku prospěchu občanů, jako jsme to měli v plánu my.
Období letních prázdnin, stejně jako v předešlých letech, bylo využito
k rekonstrukcím a opravám našich školských zařízení. Celkovou rekonstrukcí tentokrát prošla školka v Bohučovicích. Tato rekonstrukce se bohužel o celý měsíc protáhla, a to zejména kvůli prohnutí stropu v jedné
z místností. Důvodem byl špatný technický stav nosné konstrukce střechy, který nebylo možno předem odhalit. Tato špatná konstrukce byla
nahrazena novou. Pevně věřím, že výsledná práce se bude dětem a jejich
rodičům líbit. Rekonstrukcí prošlo i jedno z oddělení ve školce v Hradci
nad Moravicí. Byly vyměněny podlahy, odstraněno staré obložení a stěny omítnuty, vymalováno, pořízen nový nábytek a zrekonstruována výdejna stravy. Dokončila se přestavba přilehlé budovy při základní škole
v Žimrovicích, kde vznikly multifunkční učebny. V současné době probíhá dovybavení těchto učeben.

Touto cestou děkuji všem zastupitelům, kteří uvedené investice podpořili. Zároveň děkuji zaměstnancům městského úřadu a školských zařízení
v čele s jejich řediteli za odvedenou práci.
Probíhají jednání se stavební firmou, která vyhrála výběrové řízení na
realizaci multifunkčního hřiště na místě bývalého antukového hřiště
u základní školy v Hradci nad Moravicí. Dokončení stavby je plánováno v první polovině příštího roku. Souhlasím s kritiky této akce v tom,
že umístění hřiště u silnice I/57 není nejvhodnější, nicméně jiná vhodná
plocha v majetku města prostě nebyla. Nadto v blízkosti základní školy,
jejíž žáci by měli hřiště především využívat. Stavba na pozemcích jiných
vlastníků by vedla k odsunutí celé realizace. Zároveň by vyvstal problém
s přesunem žáků v rámci vyučování. Pro přebudování bývalého antukového hřiště hovořilo mimo jiné i to, že v případě pořádání větších akcí
(turnajů) je možno využít sociálního zázemí sportovní haly. Konečně je
třeba si říct, že i kdyby k realizaci multifunkčního hřiště nedošlo, hodiny
tělesné výchovy žáků základní školy by stále na bývalém antukovém hřišti probíhaly. Jako člověk, který v bezprostřední blízkosti hlavní silnice
tráví, ať už v bytě, v pracovně nebo na zahrádce, téměř celý den, vidím
problém poněkud jinde. Jedním z cílů nového zastupitelstva by mělo být
snížení dopravní zátěže v Hradci a Kajlovci. Neříkám, že je to cíl jednoduchý, ale je nutné se tomuto dopravnímu problému začít více věnovat.
Přeji vám příjemně strávený podzim.
Patrik Orlík, místostarosta

www.muhradec.cz
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V sobotu 22. září 2018 jsme v obřadní síni přivítali do života 11 nových občánků našeho města, a to 8 holčiček a 3 chlapečky. V úvodním kulturním programu vystoupila děvčata z předškolního oddělení mateřské školy v Hradci nad Moravicí. Poté se publiku představili Lukáš
a Šimon Bátorovi, kteří zazpívali dětské písně za doprovodu kytary. Následovalo blahopřání
starosty města, zápis do kroniky a předání kytičky a dárečků. Všem účinkujícím děkujeme za
krásný program. Rodičům, prarodičům a dětem děkujeme za účast na obřadu.
Fotografie z obřadu si můžete vyzvednout na recepci městského úřadu od 8. října 2018. Společná fotografie je připravena na památku pro každého zdarma.

Foto: Jiří Hajduk
Slavnostní vítání nových občánků se
v Hradci nad Moravicí koná 4x ročně. Příští vítání občánků se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2018 v 10 hodin
v obřadní síni v budově městského úřadu. Tento obřad je určen dětem, které
se narodily v měsících červenec, srpen
a září 2018. Rodiče dětí obdrží předem
písemnou pozvánku. Prosincového obřadu se mohou zúčastnit i děti a rodiče,
kteří se nemohli zúčastnit minulého
vítání občánků. V tomto případě kontaktujte městský úřad, tel.: 553 783 922
nebo 725 666 074 (mobilní telefon). Na
vítání občánků jsou srdečně zváni nejen rodiče s dětmi, ale také další rodinní
příslušníci.

Blahopřání
Dne 16. září 2018 oslavil 78. narozeniny P. Antonín Kolář,
který dlouhá léta působil v hradecké farnosti.
V říjnu oslaví 41 let náš duchovní správce, hradecký farář
P. Mgr. Marcin Stanislaw Kieras.

Oběma přeji k jejich narozeninám vše nejlepší,
hodně zdraví a Božího požehnání.
Josef Vícha, starosta

4
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Smuteční oznámení
S velkou lítostí oznamujeme, že nás dne 25. září 2018
ve věku 98 let navždy opustil nejstarší občan města
pan Jaroslav Černín ze Žimrovic.
Rodině a všem jeho blízkým si dovoluji vyjádřit
upřímnou soustrast.
Josef Vícha, starosta

SVATEBNÍ OBŘADY

AKCE PRO SENIORY

Vážení snoubenci, pokud plánujete uzavření manželství v Hradci
nad Moravicí, můžete si zvolit z následujících možností:

Po letní přestávce opět pokračují pravidelné aktivity pro seniory:
Senior kino, rehabilitační cvičení, jóga, trénování paměti a nově také
tvořivé aktivity.

• Obřadní síň v budově městského úřadu, Opavská 265
Svatební obřady se zde konají celoročně, max. kapacita
50 – 60 osob. Každý první pátek v měsíci jsou svatební obřady
bez poplatku; každou první sobotu v měsíci uhradíte pouze
provozní poplatek ve výši 1 210 Kč; v jiné dny uhradíte správní
i provozní poplatek v celkové výši 2 210 Kč.
• Státní zámek Hradec nad Moravicí
Informace vám poskytne správa zámku na tel.: 556 716 417
(paní Věra Ševčíková).

Filmové projekce Senior kina probíhají každou lichou středu od
14 hodin v kině Orion za zvýhodněné vstupné 60 Kč.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (městský úřad, přízemí)
7. 11. 2018

16.00 – 17.30 h

5. 12. 2018

16.00 – 17.30 h

Vstup je možný bez přihlášení, nezapomeňte si s sebou vzít brýle.

• Jiné vhodné místo dle žádosti snoubenců

TVOŘIVÉ AKTIVITY (městský úřad, přízemí)

• Farní kostel sv. Petra a Pavla
Církevní svatební obřady, informace vám poskytne Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí, tel.: 603 563 795.

11. 10. 2018

Pro podrobnější informace kontaktujte matriku Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, tel. 553 783 923 nebo 725 666 074,
e-mail: matrika@muhradec.cz, úřední hodiny pondělí a středa
8–12 a 13–17 h.

15.00 – 16.00 h (tea bag folding, skládání z čajových sáčků)

22. 11. 2018

15.00 – 16.00 h (mandaly)

13. 12. 2018

15.00 – 16.00 h (vánoční tvoření)

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ (městský úřad, 3. patro)
každé úterý

8.50 – 9.50 h
10.00 – 11.00 h

JÓGA (městský úřad, 3. patro)
každý čtvrtek 9.30 – 10.30 h
Rehabilitační cvičení i jóga jsou momentálně zcela naplněny.

ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ PRO SENIORY
Občané v seniorském věku byli požádáni o vyplnění dotazníku týkajícího se sociálních služeb a volnočasových aktivit. Tato analýza vzešla
ze strategického plánu města.

PŘIPRAVUJEME NA VÁNOČNÍ OBDOBÍ . . .
2. 12. 2018

první adventní neděle
Rozsvícení vánočního stromu
16.00 h Show Sněhoskřítků – interaktivní vystoupení pro děti (Podolská ulice)
17.00 h Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(Podolská ulice)
17.30 h Mikulášení – hudební vystoupení tanečního orchestru Baard´s Band a Dechového orchestru Hradec nad Moravicí (kinosál Orion)

9. 12. 2018

Na dotazník odpovědělo 102 respondentů (64 žen, 38 mužů) ve věku
od 64 do 77 let. Z každé městské části odpověděl alespoň jeden občan, nejvíce dotazníků se vrátilo z Hradce (67) a ze Žimrovic (17).
Za největší obtíže v domácím prostředí senioři označili špatné zdraví,
zajištění chodu domácnosti a obavy o bezpečnost. Mimo domácí prostředí seniory nejvíc trápí pohyb v obci (např. hustý provoz), dopravní
dostupnost lékařů a obavy o bezpečnost.
Návrhy na zlepšení osobní situace a zvýšení kvality života byly různorodé, velká část by uvítala např. senior taxi, zvýšení stávající kapacity
domu s pečovatelskou službou či zlepšení v bezbariérovosti. Dále byly
návrhy např. na zřízení další autobusové zastávky v Žimrovicích, poptávka po službách na drobné opravy či drobné pomoci v domácnosti
a mnoho dalších.

druhá adventní neděle
15.00 h Z pohádky do pohádky – pohádkové vyprávění pro děti doprovázené vánočními a pohádkovými písněmi (kinosál Orion)

15. 12. 2018 Tradiční vánoční jarmark – jarmark naplněný
předvánoční atmosférou (Podolská ulice)
16. 12. 2018 třetí adventní neděle
17.00 h Vlak do nebe – muzikálové představení,
prvorepublikové hity R. A. Dvorského či Jaroslava
Ježka interpretovány ve stylových kostýmech (kinosál Orion)
24. 12. 2018 Štědrý den
10.00 h Tři oříšky pro Popelku – vánoční promítání klasické české pohádky (kino Orion)

VÁNOČNÍ PROGRAM BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH A NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.MUHRADEC.CZ.

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU
Městský úřad Hradec nad Moravicí a Centrum sociálních služeb
Ostrava, o.p.s., vás zvou na přednášku
Sociální systém a další formy pomoci
aneb jak se v tom orientovat?
Termín: 30. října 2018 v 16 hodin v budově Městského úřadu
Hradec nad Moravicí.
Přednáška bude zaměřena na typy a druhy sociálních služeb,
dávky sociální pomoci, na které mají občané nárok, novinky v sociálním zabezpečení v roce 2018 (např. ošetřovné, otcovská dovolená), podporu a pomoc při jednání s úřady, právní pomoc, oblast
oddlužování atd.
Přednášku vede sociální pracovnice paní Lenka Závodná. Pokud
máte dotazy na výše uvedená témata, můžete je již před přednáškou zaslat na e-mail: lzavodna@css-ostrava.cz. Vaše dotazy
budou zodpovězeny individuálně po přednášce.

www.muhradec.cz
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PROGRAM KINA
20. 10 16:00
18:00
21. 10. 19:00
24. 10. 14:00
26. 10. 18:00

ČARODĚJOVY HODINY
TOMAN
HOVORY S T.G.M.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE
27. 10. 16:00 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
18:00 ZLATÝ PODRAZ
28. 10. 18:00 ZLODĚJI
1. 11. 18:15 BOHEMIAN RHAPSODY

ŘÍJEN
10. 10. 14:00
11. 10. 18:15
12. 10. 18:00
13. 10. 16:00
18:00
14. 10. 18:00

JAN PALACH
JACK STAVÍ DŮM
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
VILÍK: RYCHLE A VESELE
PRVNÍ ČLOVĚK
MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA
QUIJOTA
19. 10. 18:00 MARS
20:00 KING SKATE

Pozvánka

2. 11. 9:45
2. 11. 22:00
3. 11. 16:00
18:00
4. 11. 10:00
18:00

PÁSMO POHÁDEK PRO
NEJMENŠÍ
CLIMAX
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D
JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 2D
BOHEMIAN RHAPSODY

Základní umělecká škola a SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí
Vás srdečně zvou na koncerty:

HRAJE CELÁ RODINA
ve středu 21. 11. 2018 v 17 hodin v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
ve středu 19. 12. 2018 v 17 hodin v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí

LETNÍ SLAVNOST MĚSTA
HRADEC NAD MORAVICÍ
V pátek 10. 8. 2018 proběhla v parku u vlakového nádraží Letní slavnost
města Hradec nad Moravicí. Pro děti byl připraven zábavný program,
mohly si vyzkoušet různé sportovní a výtvarné aktivity, nabatikovat
tričko, svézt se na kolotoči či si zabubnovat při bubenickém workshopu. Dospělí poseděli u poslechu hudby a příjemně strávili odpoledne
i večer s přáteli a známými.

Foto: Jiří Hajduk

DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
V neděli 9. 9. 2018 proběhl první dětský
bleší trh. Akce se zúčastnilo 20 mladých
prodejců, kteří si přinesli na prodej své
hračky, knihy, kostýmy a další zboží.
Děti, jako správní trhovci, nabízely výhodné balíčky, slevy a zboží v akci. Nakonec každý odcházel spokojen s nákupem, i když někteří si domů odnesli
více zboží, než přišli sami prodat. Další
bleší trh plánujeme v červnu 2019.
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Foto: Zuzana Liliana Machurová

SPOLEČNOST A KULTURA
VZPOMÍNKA NA LADISLAVA SONNKA
Jednou z osobností
Hradce s výraznou stopou v historii našeho
města byl pan učitel
Mgr. Ladislav Sonnek,
který by se v těchto
dnech dožil devadesáti let.
Narodil se 12. října
1928 v Hradci nad
Moravicí. Po ukončení základní školy byl
jako čtrnáctiletý v roce 1942 pracovně nasazen v Pruském Slezsku. V letech 1945 až
1949 navštěvoval reálné gymnázium v Opavě a poté až do roku 1951 studoval Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Jeho první učitelské místo bylo na
Národní škole ve Slavkově u Opavy, od roku
1951 učil v Háji ve Slezsku a v roce 1955 byl
přeložen na školu v Hradci nad Moravicí, kde
vyučoval především dějepis a ruský jazyk až
do svého odchodu do důchodu v roce 1997.
Do dějin Hradce se však zapsal především
svou prací kronikářskou a badatelskou. Na
počátku 70. let již vedl školní kroniku, kroniku zemědělského družstva a v roce 1974 byl
pověřen vedením kroniky městské. Tohoto
úkolu se ujal s obdivuhodným nasazením

a po tři desetiletí vytvářel dílo, z něhož může
čerpat poučení mnoho dalších generací.
Psanou kroniku rozšířil o bohatou fotokroniku, do které každoročně doplňoval množství fotografií dokumentujících život města.
Pečlivé zaznamenávání současnosti doplnil
i vyplňováním prázdných míst v minulosti
Hradce a okolí – bádal v archivech, sbíral historické materiály a zaznamenával vzpomínky pamětníků. Shromáždil tak neocenitelný
soubor materiálů, ze kterých čerpal při své
práci popularizační. Byl autorem několika set článků ve vlastivědných časopisech
a v regionálním tisku. Napsal řadu publikací
věnovaných historii města a vzpomínkám
místních obyvatel. Jako člen kulturní komise
města a Matice slezské se angažoval v kulturním dění, byl spoluautorem městské naučné stezky a stál rovněž u zrodu Městského
muzea, jemuž pomohl získat nejeden cenný
exponát. Jeho záslužná práce byla několikrát oceněna městem Hradec nad Moravicí,
dvakrát se také stal vítězem národní soutěže
kronikářů.
Moje osobní vzpomínky (které se asi málo
liší od jeho dalších žáků a přátel) začínají
na základní škole, kde byl pověstný svojí
pečlivou přípravou. Na každou hodinu měl

připraveny papírové panely s háčky, které
na začátku hodiny rozvěsil po tabulích. Na
panelech byly ručně, barevnými fixy vypsány osnovy probíraných témat, slovíčka atd.
a podle nich potom probíhala hodina. Pro
mne nezapomenutelné však byly hodiny,
kdy pan učitel suploval za jiného kolegu.
Vždy měl připraveno nějaké téma z historie
Hradce (samozřejmě spolu s odpovídajícími
panely), o které uměl velmi poutavě a zasvěceně vyprávět. Pamatuji si, že odpoledne,
po jedné z těchto hodin, jsme s kamarády
vyrazili na Hanuši hledat „šance“ (opevnění
z prusko-rakouských válek). Stejně inspirující byl pro většinu zájemců o hradeckou historii a v letech pozdějších jsme byli vděčni
za jeho rady, odpovědi na nesčetné dotazy
a nezištné poskytování nejrůznějších materiálů z jeho archivu.
Ladislav Sonnek zemřel po těžké nemoci
5. prosince 2004. Byl to pro mne člověk, který díky své píli, svědomitosti a nevšednímu
zájmu o historii dokázal změnit svou práci
na poslání, jemuž zasvětil většinu svého života.
Marek Wolf

Z DETAILŮ
REKONSTRUKCE
ČERVENÉHO ZÁMKU
Na Hodinovou věž Červeného
zámku byla po opravě navrácena
zpět původní větrná korouhev
kohout s velkou makovicí. Kohoutova ulomená noha byla připájena, stopy po kulkách zůstaly zachovány, celý kohout byl očištěn,
natřen do barvy zinku a následně
pozlacen plátkovým zlatem. Nosnou tyč, tzv. hrotnici, bylo nutno
zhotovit novou, a to z kovářsky
zpracované oceli metalizované
slitinou zinku. Kohout s velkou
makovicí se nachází na prostřední nejvyšší věži ve výšce přes
40 metrů. Jeho instalace na původní místo se uskutečnila v pondělí 17. září 2018 za přítomnosti
kastelána, zaměstnanců a investičního technika.
Ing. Radomír Přibyla
kastelán zámku

Foto: Jiří Hajduk
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TOMÁŠ WOLF V PEKINGU
Také v letošním roce tým studentů opavského Mendelova gymnázia
vybojoval vítězství v republikovém kole a zajistil si tak účast na prestižní vědecké soutěži mladých fyziků IYPT, tentokrát v Pekingu ve dnech
19. - 26. 7. 2018. Pětičlenné družstvo studentů, v konkurenci týmů z celého světa, dokázalo své kvality a získalo pro Českou republiku bronzové
medaile. Umístění studentů mělo značný ohlas mezi vědci a vysokými
školami v České republice. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má i Tomáš
Wolf, student 3. D, který byl členem úspěšného týmu již podruhé (loni
v Singapuru stříbrné medaile). Požádala jsem Tomáše, aby nám, laikům,
nastínil, jak taková soutěž probíhá. A zde je jeho odpověď:
„Celá soutěž probíhá v angličtině a nemá formu klasických soutěží (otázky a odpovědi). Jde o simulaci vědecké diskuze s odborníky z vysokých
škol a důraz je kladen na shodu teorie s experimentem. Příprava je náročná, na republikové kolo jsme se připravovali od listopadu, na mezinárodní soutěž asi 2,5 měsíce a ČVUT poskytovalo školení pro soutěžní
týmy. Každý tým musí vyřešit 14 úloh, z nichž prezentuje 5 úloh. Je to
Tomáš Wolf první zprava
tzv. Fyzboj – soutěží 3 týmy a střídají si mezi sebou role: 1) prezentující
tým - prezentuje před ostatními a porotou postupy a výsledky své práce, 2) oponující tým – ohodnotí prezentaci a vede s prezentujícím diskuzi,
požaduje vysvětlení, 3) recenzent – tým podává shrnutí toho, co se událo a sděluje, zda se závěry souhlasí. Je třeba přesně dodržet stanovený
čas. Pak klade otázky porota a přiděluje body 1 – 10.“
A co říká Tomáš na Peking? „Bydleli jsme v obrovském kampusu nejlepší střední školy v Číně a tam probíhala i soutěž. Byl čas i na doprovodný
program – viděli jsme např. Chrám nebes i náměstí Nebeského klidu, které je obehnané plotem, a kdyby se zaplnilo, vejde se tam údajně 1 milion
lidí (v Pekingu je ale všechno velké). U vstupů byla přísná kontrola, téměř jako na letišti, včetně předložení cestovních pasů. V Pekingu velmi dbají
na bezpečnost, v ulicích jsou umístěny kamery snad na každém sloupu. Zajímavé bylo také Zakázané město s císařským palácem.“
Blahopřejeme Tomáši Wolfovi i jeho týmu k obrovskému úspěchu, kterého na světovém poli dosáhl.
Miroslava Vavrečková

Moravicí
Město Hradec nad ěln
vás srdečně zve na ned í pohádky

0
Vstupné 2

Neděle 11. listopadu 2018, v 15 h, kinosál Orion

POHÁDKY ZE ZÁMKU
Vydejte se s námi na prohlídku zámku. Ale pozor, tenhle zámek není ledajaký, nýbrž pohádkový.
Čekají na vás princezny, princové, králové a královny v dobrodružných příbězích na motivy tří
klasických pohádek O šípkové Růžence, O Zlatovlásce a O Popelce.
Pojďte s námi probudit Šípkové království, pomozte Jiříkovi získat princeznu Zlatovlásku a Popelce
dostat se na ples, kde potká svého vysněného prince.
Představení zůstává věrné poetice divadla SemTamFór a děti se mohou těšit
na interaktivní ztvárnění v režii Jana Julínka.
Nebudou chybět ani písničky, které představení propůjčují hravost a lehkost.

Uvádí divadelní soubor SemTamFór.
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Kč

Knihovna zve
4. 9. – 26. 10. 2018
PETR HORÁLEK – Vzácné chvíle pod hvězdným nebem

INFORMUJE
Dotazník spokojenosti
Vážení a milí, také neradi vyplňujete různé dotazníky? Je to
otravné, ale přesto je to cesta jak zjistit míru vaší spokojenosti, či
nespokojenosti. Prosíme vás o chvíli vašeho času a vyplnění dotazníku, týkajícího se činnosti naší knihovny. Všechny odpovědi
jsou anonymní a nemusíte se bát je otevřeně vyplnit. Právě o velkou míru upřímnosti vás prosíme. Jde nám o vylepšení našich
služeb k vaší spokojenosti. Záleží nám na vašem názoru a k vašim
námětům a hodnocení naší činnosti budeme přihlížet. Otázky se
týkají služeb knihovny a akcí, které pro vás připravujeme. Zpětná
vazba je pro nás velmi důležitá, a proto chceme vyzkoušet tuto
cestu. Děkujeme vám za vaši ochotu a trpělivost a vážíme si vaší
pomoci. Dotazníky budou k dispozici v naší knihovně, na webu,
facebooku.
Magické osmičky 20. století – tříměsíční soutěž pro děti
Také letos jsme pro žáky základních škol připravili ve spolupráci
s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě tříměsíční soutěž, tentokrát
na téma Magické osmičky 20. století. Těšíme se na vaši účast! Pravidla + soutěžní kola jsou k vyzvednutí v naší knihovně nebo na
webu či facebooku.

Výstava velkoformátových fotografií astronoma, cestovatele,
spisovatele a fotografa Petra Horálka, který se specializuje na
fotografování nezměřitelné krásy kosmu. Za svými fotografiemi
neváhá cestovat na druhý konec světa a jeho práce získaly mnohá ocenění NASA, Evropské jižní observatoře nebo České astronomické společnosti.
2. 10. – 30. 11. 2018
TADY NOVÁ REPUBLIKA
Výstava k 100. výročí vzniku ČSR, která shrnuje základní informace o meziválečném Československu.
6. – 13. 10. 2018 - Podolská ulice
VÝSTAVA NA STROMECH – Výroba bot v indické Agře
Výstava na stromech NaZemi je celorepublikový výstavový happening k podpoře odpovědné spotřeby. Během říjnového Týdne důstojné práce je tematická plakátová výstava vyvěšena na
stromy v oblíbených parcích po celé republice. Letošní ročník je
zaměřený na podmínky výroby bot v továrnách a sweatshopech
indické Agry.
4. 12. 2018 v 19.00 h - kinosál Národního domu
vévévé.československo.cs
Diváci se setkají s historickými postavami - císařem Franzem Josefem, T. G. Masarykem, Karlem Hašlerem, Adolfem Hitlerem,
Václavem Havlem a mnoha dalšími. Hra má děj, informace, dynamiku i interakci s diváky. Hlavními postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Autorka
zábavnou formou přibližuje vznik a jednotlivé významné události samostatné Československé republiky napříč všemi režimy.
Hraje divadlo Jedeme k vám z Prahy. Vstupné 100 Kč, předprodej
a rezervace vstupenek v našem Informačním centru!

Pro naše čtenáře přinášíme malou ukázku knižních titulů:

Cirkulační soubory
Dne 1. 10. 2018 proběhla pravidelná cirkulace knih, kdy do všech
obsluhovaných knihoven (Branka, Benkovice, Domoradovice,
Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice a další) byly dodány soubory
nových knih.

Ageiwa,V.:
Cook, R.:
Eislerová, J.:
Fajkosš, D.:
Gier, K.:
Jakoubková, A.:
Málková, M.:
Morris, H.:
Moyes, J.:
Musilová, A.:
Novak, B.:
Obermannová, I.:
Pagánová, C.:
Podhorský, M.:
Rottová, I.:
Toro, G.:
Visram, S.:
Vondruška, V.:
Weir, A.:
Whitton, H.:

Deník japonské manželky
Kritický bod
Dějiny českých zemí pro děti
Genius loci Moravy a Slezska
Modrá jako safír
Kam čert nemůže… nastrčí manžela
Závity ulit
Tatér z Osvětimi
Zakázané ovoce
Černooká
Jsem zpět
Jasnozřivost
Žij, dokud to jde
Příběhy míst naší země
Norkový kožich za hrst vloček
Tvář vody
Přírodní superjídlo pro děti a batolata
Ulička hanby
Artemis
Ve stínu knížecího stolce
Markéta Beyerová

www.muhradec.cz
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Tvořivé aktivity – Tea bag folding
11. 10. od 15 do 16 h, prostory městského
úřadu, volné pokračování cyklu pro seniory.

KALENDÁŘ AKCÍ

Fotbalový zápas dorostu TJ Hradec nad
Moravicí - TJ Malé Albrechtice
13. 10. 2018 od 15 h, hřiště TJ Hradec nad
Moravicí.

Výstava na stromech
do 13. 10., Podolská ulice,
čtvrtý ročník se zaměřením na podmínky
výroby bot v továrnách a sweatshopech
indické Agry. Více na str. 9.

Rychlejší než antibiotika
Kája Gřešková
18. 10. od 19 do 21 h, bar kina Orion, pozvání
na besedu z cyklu Mezi ženami.
Více na str. 15.

Vzácné chvíle pod hvězdným nebem
do 26. 10., prostory městské knihovny,
výstava astrofotografií Petra Horálka.
Více na str. 9.

SILESIA kros marathon 2018
20. 10. od 8 do 15 h
8. ročník běžeckého závodu.

Otevřené chrámy
kostel sv. Petra a Pavla
do 31. 10., víkendové prohlídky s výkladem
průvodce. Vstup zdarma.

Hradecký slunovrat Winter Edition
2.– 3. 11.
Zimní edice Hradeckého slunovratu. Slam
poetry exhibice v pátek od 19 h v kině Orion;
hudební festival v sobotu od 17 h ve Velké
dvoraně zámku.
Fotbalový zápas TJ Hradec nad
Moravicí - TJ Karlovice
3. 11. od 14 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí.

Zvěřinové hody
17. – 18. 11. od 11 h
ADP Žimrovice vás zve na tradiční zvěřinové
hody a speciality z lesní zvěře.
Rezervace na tel. 603 562 636.
Hraje celá rodina
21. 11. v 17 h, kinosál Národního domu,
koncert žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí za
účasti rodinných příslušníků a přátel.
Tvořivé aktivity - Mandaly
22. 11. od 15 do 16 h, prostory městského
úřadu, volné pokračování cyklu pro seniory.

Trénování paměti
7. 11. od 16 do 17.30 h, prostory městského
úřadu. Volné pokračování cyklu pro seniory.

Good work
24. 11. v 18 h, kostel sv. Petra a Pavla
Koncert pop gospelové skupiny.
Více na str. 14 a 24.

Hudba v myšlenkách Masarykových
21. 10. v 17 h, kinosál Národního domu,
hudební pořad, který je připomínkou
100. výročí vzniku Československa. Vstup
zdarma. Více na str. 12.

Svatomartinské husí hody v Kajlovci
9. 11. od 12 h
SDH Kajlovec vás srdečně zve na tradiční
svatomartinské husí hody.

Adventní výstava
24.– 25. 11. v KD Jakubčovice,
výstava Klubu žen jakubčovice.
Více na str. 12.

S knížaty u stolu
do 31. 10.
Sklepení Bílého zámku Hradec nad
Moravicí, výstava je součástí projektu
Kuchyně a kultura stolování na středověkých
knížecích dvorech, www.zamek-hradec.cz.

Ochutnejte Bílou perlu Slezska
s Mechtildou
26. 10. začátek v 19 h,
speciální animované prohlídky s ochutnávkou archivních vín na zámku Hradec nad
Moravicí, www.zamek-hradec.cz.

Kdo si hraje nezlobí
10. 11., od 10 do 16 h
Třetí ročník zábavné akce plné her
a hlavolamů, s prostorem pro tvoření
a relaxaci, v malé tělocvičně ZŠ Hradec nad
Moravicí.

Lunární žena
Šárka Urbanová
29. 11. od 19 do 21 h, bar kina Orion, pozvání
na besedu z cyklu Mezi ženami.
Více na str. 8.

Tady nová republika
do 30. 11., prostory městské knihovny,
výstava literatury, záznamů z knih, časopisů
a fotografií k výročí 100. let od založení
Československé republiky. Více na str. 9.

Fotbalový zápas TJ Hradec nad
Moravicí - TJ Žimrovice
27. 10. od 14 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí.

Pohádky ze zámku
11. 11. v 15 h, kinosál Národního domu,
divadelní představení pro děti od 3 let.
Více na str. 8.

Antonín Gavlas - Rozhraní světla
do 16. 12.
Výstava obrazů, fotografií a plastik ve Velké
galerii Bílého zámku,
www.zamek-hradec.cz. Více na str. 12.
Pavel Ochonský
CESTOPISNÉ FOTOGRAFIE
do 31. 12., prostory městského úřadu,
výstava velkoplošných fotografií.

Klubíčko nejmenších čtenářů
29. 10., od 9 do 10 h
Setkání dětí předškolkového věku
v doprovodu rodičů nebo prarodičů
v dětském oddělení knihovny se zábavným
programem.
Sociální systém a další formy pomoci
aneb jak se v tom orientovat?
30. 10. v 16 h, prostory městského úřadu,
přednáška ze sociální oblasti, novinky
v sociálním systému.
Více na str. 5.

Kdy: V neděli 14. října
Kde: Na louce u skautské základny Kuřín
v Domoradovicích
Zápis účastníků s jejich draky proběhne od 13.30Ś.
Start závodu začne v 14.00 Ś͘
^ƚartovné 20<č, (pro členy oddílu zdarma)͘
Při špatném počasí se akce bude konat v Ne 21. října.
můžete u kulturního domu.
Parkovat m
Na akci vás rádi uvítají
skauti z 2. oddílu Domoradovice
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Pásmo pohádek pro nejmenší
2. 11. v 9.45 h, kino Orion, pásmo
pohádek nejen pro děti z MŠ, ale i pro děti
v doprovodu rodičů nebo prarodičů.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Ani o den dýl!
11. 11. v 19 h, kinosál Národního domu,
divadelní představení, uvádí divadlo
SemTamFór. Více na str. 12.
Sebeúcta a posílení sebevědomí
Petra Večerková
15. 11. od 19 do 21 h, bar kina Orion,
pozvání na besedu z cyklu Mezi ženami,
více na str. 8.

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. v 16 h, zahájení adventu. Více na str. 5.
vévévé.československo.cs
4. 12., v 19 h
Divadelní hra divadla Jedeme k vám z Prahy.
Více na str. 9.
Benefiční vánoční koncert
12. 12. v 18 h, kinosál Národního domu,
Genny Ciatti, Tomáš Löbl a jejich hosté,
předprodej vstupenek v IC Hradec nad
Moravicí, pořádá Agentura Tomino.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAJLOVEC
vás srdečně zve na tradiční

SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY
9. listopadu 2018 od 12.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Kajlovci.
Od 19.00 hodin bude k tanci i poslechu
hrát živá hudba.
Přejeme vám dobrou chuť!

SVATOJAKUBSKÁ CESTA
V poslední době se nám stává, že se v Informačním centru Hradec nad
Moravicí zastavují poutníci, kteří se vydali pěšky z různých míst Moravskoslezského kraje nebo Polska, dokonce i jeden pán z Louisiany v USA,
po Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostely. Svatojakubská cesta
vede Hradcem díky hřbitovnímu kostelíku sv. Jakuba. Byl postaven v roce
1587 Kašparem Pruskovským současně se založením nového hřbitova
a vysvěcen zároveň s farním kostelem sv. Petra a Pavla r. 1597. Kostelík
zdobí oltář malovaný opavským malířem Ignácem Günterem a několik
náhrobních desek knížat Lichnovských. Svatojakubská cesta přes Hradec
vede po turistických cestách od Opavy-Kylešovic, přes Branku u Opavy, pokračuje do Žimrovic, Nad Melčským údolím, na Podhradí a dál na
Kružberk, přes Libavou až do Olomouce. Je značena nálepkami, modré
pole se žlutou paprskovitou mušlí, symbol poutě a znak organizace Ultreia, spolek přátel svatojakubské poutní cesty a putování vůbec. Nálepku
můžete najít na značkách cyklotras, informačních cedulích a směrovkách.
Poutníci s sebou, kromě velice skromné výbavy, oděvu, kolikrát jen pitné
vody, nosí Credencial, jakýsi průkaz poutníka, malá knížečka, do které dostávají razítka v kostelích při své cestě nebo v ubytovnách, kde přespávají.
Credencial je zároveň upomínkovým předmětem, který připomíná jednotlivé absolvované etapy. V Hradci nad Moravicí mohou poutníci obdržet razítko v našem IC nebo na hradecké faře. Snažíme se za spolupráce
s Ultreiou doznačit cyklostezku z Kylešovic a červenou turistickou trasu
přes zámek. Pokud se vše povede, u hřbitovního kostelíku bude symbolický patník poutní cesty s mušlí a počtem km do Santiaga de Compostely. Cesta pěšky trvá přes tři měsíce. Co je smyslem? Pro někoho je cesta
spojena s vírou, pro jiného s turistikou, poznáním krajiny a překonáním
překážek. Každá pouť je ale především cestou, aktem a úkonem odevzdání, nalezením otázek lidské existence, původu a smyslu života, morálních
a etických pravidel.
Více informací naleznete na: www.ultreia.cz.
TIC Hradec nad Moravicí

VÁNOČNÍ KONCERT
MIROSLAVA BEINHAUERA
16. PROSINCE 2018 V 17 HODIN
VE VELKÉ DVORANĚ
ZÁMKU HRADEC NAD MORAVICÍ
Vstupné: 200 Kč, studenti, senioři, ZTP 100 Kč. Vstupenky zakoupíte v předprodeji
v IC Hradec nad Moravicí, Podolská 156 nebo ve Sluně Opava, Horní náměstí 27.
V letošním roce připravujeme již 6. ročník tradičního vánočního koncertu klavíristy Miroslava Beinhauera, tentokráte s komorním dechovým orchestrem ACADEMIA BRASS BRNO pod vedením dirigenta Víta Spilky. V průběhu let se tyto vánoční koncerty vyprofilovaly
do koncertů, nabízejících posluchačům netradiční program s důrazem na kvalitu repertoáru. Nejinak je tomu i letos. V první polovině
koncertu zazní 12 klavírních preludií Anne Landa Preludes australského soudobého skladatele Carla Vinea, jehož životem i tvorbou se
Miroslav Beinhauer dlouhodobě zabývá. Další skladbou bude klavírní sonáta estonského soudobého autora Erkki – Svena Tüüra, kterého
může český posluchač znát z festivalu Moravský podzim, jehož rezidenčním skladatelem se v roce 2015 stal. První polovinu koncertu zakončí dvě skladby Ference Liszta – En rêve: Nocturne, S. 207 a neprávem opomíjený Mephisto Waltz č. 3. Obě skladby spadají do Lisztova
pozdního kompozičního období. V druhé polovině koncertu zazní
Capriccio pro klavír levou rukou a soubor dechových nástrojů Leoše
Janáčka. Toto působivé dílo vzniklo na žádost českého pianisty Otakara Hollmana, který byl v 1. světové válce postřelen do pravé ruky
natolik vážně, že ji nemohl nadále jako klavírista používat. Miroslav
Beinhauer se spolu s Vítem Spilkou podíleli na vzniku dokumentu
pro Českou televizi Sólo pro jednu ruku, zabývající se životem Otakara Hollmana a výše uvedeným Capricciem. V soutěži evropských televizních stanic PRIX CIRCOM 2018 v holandském Leeuwardenu získal
tento dokument hlavní cenu v kategorii Hudba a umění.

www.muhradec.cz
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Loutna & Akordeon
Jitka Baštová

www.loutna.cz

Hudba v myšlenkách
Masarykových
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21. 10. 2018, 17:00 hodin, kinosál Národního domu, Hradec nad Moravicí

Pozvánka do Jakubčovic
Členky Klubu žen Jakubčovice vás srdečně zvou na
prodejní výstavu prací dětí a žen,

která se koná ve dnech 24. a 25. 11. 2018
v kulturním domě v Jakubčovicích.
Tato akce se každoročně těší velké přízni návštěvníků
z širokého okolí, protože ve vyzdobeném sále
kulturního domu jsou k vidění i k zakoupení velmi pěkné
a vkusné adventní a vánoční dekorace,
originální řemeslné produkty, ručně vyráběné oděvní
a bytové doplňky, šperky, svíčky, hračky atd.
Každý si určitě vybere z pestré nabídky perníčků zdobených
šikovnýma rukama žen a pochutná si nejen na nich,
ale také na napečených sladkých domácích dobrotách.
Nenechejte si ujít tuto příležitost pořídit
originální vánoční dárky!
Zahájení výstavy se uskuteční

v sobotu 24. 11. 2018 v 10 hodin.
Na vernisáži vystoupí děti ze ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Otvírací doba výstavy je po oba dny od 10 do 17 hodin.
Srdečně zvou pořadatelky.
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DECHOVÝ ORCHESTR HRADEC NAD MORAVICÍ
Dechový orchestr
Hradec nad Moravicí uzavřel letní sezónu a chystá se na
adventní a vánoční
vystoupení. V tomto mezičase bych
vám ráda náš soubor představila trochu jinak.
Přizvala jsem si k tomu jednu z nejpovolanějších osob, Jirku Šroma, který je nejen jedním
z našich dvou dirigentů, ale hlavně uměleckým vedoucím celého orchestru.
Když jsem začala v dechovém orchestru
působit, dostala se mi do ruky brožurka
k 120. výročí jeho založení. Tam mě zaujala fotografie, kde jsi jako dvanáctiletý
kluk, to už jsi v orchestru docela dlouho…
Dá se říct, že jsem docela inventář, i když měl
jsem dlouhé období, kdy jsem měl v orchestru pauzu. Začal jsem hrát na housle u místního učitele p. Bilíka a ten mě přivedl k trubce
a dechovce. Ostatně, učil řadu hudebníků,
kteří v orchestru působili, či působí, včetně
nynějšího kapelníka Karla Müllera. Byl jsem
také členem Dechového orchestru LŠU Opava a Velkého dechového orchestru mladých
při Domu kultury v Ostravě pod vedením
p. Marka, kde mimochodem hrál i známý
trumpetista Jiří Tesařík. Také jsem hodně jezdil po soutěžích, ale to už je všechno dávno.
Když jsi pozici dirigenta přijímal, měl jsi
nějakou vizi, kam orchestr vést, co třeba
dělat jinak?
Post jsem přijal proto, že mě o to požádal kapelník Karel. Nemohl najít dirigenta a já jsem
se mu jevil jako vhodný kandidát, jelikož jsem
už kdysi dechovku dirigoval a měl jsem i zkušenosti s vedením sboru v kostele. Ale bral
jsem to trochu jako „nutné zlo", jelikož bych
si raději pořádně zahrál na trubku. Až postupem času jsem zjistil, že do nacvičení skladeb
můžu dát „kousek sebe", vtisknout do produkce své pojetí skladeb, a to mě baví. Ovšem vede k tomu docela trnitá cesta, jelikož
se jedná o práci s lidmi a ta není jednoduchá
v jakémkoli postavení či profesi.

některé posluchače odrazuje. To už by bylo
lepší třeba „Sdružení dobrovolných foukačů".
To je pravda, samotný název Dechový orchestr opravdu dost lidí odradí. Ostatně,
sama jsem náš orchestr původně považovala za soubor hrající polky pro důchodce, než jsem zjistila, že skutečnost je jiná
(pozn. orchestr hraje hlavně swing, muzikálovou a populární tvorbu, nebojí se
dokonce ani úprav rockových pecek. Na
vánočních koncertech pak zařazuje ještě
výběr skladeb z vážné hudby). Bohužel,
změnit název asi jen tak nemůžeme, takže
budeme muset s tímto předsudkem neustále bojovat. Jak na to, zlepšit tzv. PR?
Chtěl bych spíš než na propagaci klást důraz
na atraktivnost repertoáru a vlastní choreografii produkce orchestru. To by pak snad
mohlo přitáhnout do souboru i další členy
a členky.
Nové členy? Je nějaká sekce, která potřebuje nové hudebníky více než jiná, nebo
bereme všechny dechaře?
Stojíme o každého hudebníka, tedy každého,
komu hraní dělá radost, umí hrát podle not
a baví ho být součástí většího uskupení. Jsme
dobrovolný orchestr a mimo dobré výkony
se jedná i o celkovou atmosféru v souboru.
Proto každý, kdo má snahu se posouvat dopředu, je kolegiální a chce si zahrát, je vítán.
Avšak samozřejmě, konečný verdikt, jestli se
zájemce stane novým členem či nikoliv, záleží na obou stranách. Tedy i na rozhodnutí kapelníka a uměleckého vedoucího orchestru.
Na co bys tedy potenciální nové členy
a posluchače mající odpor ke slovu dechovka, či spíše dechový orchestr, nalákal? Proč stojí za to jít si náš orchestr poslechnout, nebo se do něj rovnou zapojit?
To je dost složitá otázka a její odpověď vidím
především ve dvou rovinách, které jsem již
naznačil. Tou první je modifikovat naše vy-

stoupení tak, aby pobavilo široký okruh posluchačů. Snad se nám to trochu začíná dařit,
jelikož mi mnoho lidí po našich vystoupeních
říká, že netušili, že dechovka může hrát i takové moderní věci. Pokud je repertoár „chytlavý", myslím, že může přitáhnout i nové členy.
Druhou rovinou je pak atmosféra kolegiality
a kamarádství uvnitř orchestru. Přál bych si,
aby skrze naše vystoupení byl vyslán k našim potenciálním novým členům signál, že
pokud se zapojí, budou součástí bezva kolektivu. Samozřejmě, v obou rovinách máme
ještě rezervy, ale to je vlastně výzva k tomu,
abychom na sobě dál pracovali.
Poslední otázka. Letos jme měli poměrně
nabitý rok, orchestr absolvoval v plném
obsazení jednu soutěž, dvanáct koncertů
a čekají ho ještě adventní a vánoční vystoupení. Chtěl bys pokračovat v tomto
trendu?
To nezávisí jen na mně, ale také na chuti
a obětavosti všech členů orchestru. Avšak jen
pokud se nám podaří sehnat nebo produkovat vlastními silami aranže tzv. „na míru“. Pak
bude splněn předpoklad, že naše vystoupení
budou přitažlivá jak pro členy orchestru, tak
i pro jeho posluchače. A ruku v ruce s tímto
faktem se třeba dočkáme i dalších produkcí
nejen v blízkém okolí, ale také ve vzdálenějších destinacích, což už vlastně pomalu probíhá, neboť jsme letos odehráli jeden koncert
v Olomouci a dva koncerty v Polsku.
Tak snad se nám v tomhle ohledu bude dařit dál. Jirko, moc díky za rozhovor.
A co pro vás dechový orchestr chystá v dalších měsících, to se dozvíte na našem facebookovém profilu a našich stránkách:
www.dechovyorchestrhradec.cz
www.facebook.com/dechovyorchestrhradec
Mgr. Lucie Deutsch

Chápu, máš to s námi někdy složité, to
mohu potvrdit. A ta vize? Chtěl jsi něco
změnit? Narážím na to, že jsem již z více
stran slyšela, že orchestr pod tvým vedením nabral nový dech.
Moje vize je změnit dechovku tak, aby byla
zajímavá pro široký okruh posluchačů, a především pak pro lidi mladšího věku. Mockrát
jsem se setkal s názorem, že když vyslovím
slovo dechovka, okamžitě se dočkám odpovědi: „nemusím…, nejdu ... ". To jsem chtěl
změnit. Taky bych chtěl něco udělat s choreografií celého vystupování. Produkce by měla
mít energii, měla by to být „šou", která diváky
nabije a pobaví. A toho se dá dosáhnout různými způsoby, nejen samotným hraním. Už
jen slovo „dechovka" či „dechový orchestr"

www.muhradec.cz
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Podzimní zamyšlení pana faráře
Podzimní čas nám připomíná, že všechno má svůj začátek a konec. Myslím si, že
všichni rádi pozorujeme přírodu, počasí
a vše, co má vliv na náš život. Letošní úroda, zvlášť ovoce, překvapila nás všechny,
a teď na podzim hodnotíme úrodu s vědomím, že plody nejsou vždy tak krásné
a velké. Zvykli jsme si, že vždy musí být
úspěch. K tomu nás tlačí dnešní svět. Stále
slyšíme, že musí být všechno větší, lepší,
krásnější. Bohužel, měli bychom se smířit
s tím, že ne vždy se to podaří. Myslím si
také, že v tom dnešním shonu za co největším úspěchem a výdělkem občas přehlédneme druhého člověka. Podívejme se
tak upřímně na naše rodiny. Kolik zlosti,
nepochopení, kolik hádek, slz, rozvodů.
Jako bychom si sami odebírali štěstí ze
života. Zapomínáme, že všechno hmotné
je pomíjivé a jen to, co prokazujeme sobě
navzájem, má hodnotu věčnou. Takovou
moudrost najdeme v jedné Ezopově bajce. Jednomu člověku bylo řečeno, že obdrží tak velký pozemek, jaký stačí oběhnout během 24 hodin. Ten se ihned dal
do běhu. Běžel co nejrychleji, viděl přece
svoji nádhernou budoucnost a velký statek, který bude mít. Vrátil se na místo startu po 23 hodinách a 45 minutách a zjistil,
že ještě má 15 minut, že ještě může nějaký
ten metr přidat do svého majetku. Když
uběhl těch 15 minut, padl k zemi mrtvý.
Ezop konstatuje – chtěl mít velké pozemky a teď mu stačí dva metry čtvereční.
Milí přátelé! Podzim, jako vždy, to je čas
zamyšlení nad svým životem. Jestli opravdu neběžím zbytečně za věcmi, které nepotřebuji. Mnozí naši předkové už doběhli do cíle své životní pouti. Na ně chceme
také na podzim myslet a učit se od nich,
že všechno, co děláme, bude jednou dovršeno a ohodnoceno. To nám připomíná svátek Všech svatých a vzpomínka na
všechny věrné zemřelé. Ať nezapomeneme v těchto dnech na ty, kterým za hodně
vděčíme.

DUŠIČKOVÉ OBDOBÍ
Už brzy budeme s modlitbou navštěvovat
hroby našich blízkých. Pobožnosti a mše
svaté se v období dušiček budou konat
následovně:
1. listopadu (čtvrtek) – v 17.30 h
Slavnostní mše svatá ke cti všech svatých
ve farním kostele.
2. listopadu (pátek) – v 17.30 h
Mše svatá spojená se čtením „otčenášků“.
Během této bohoslužby chceme vzpomenout zvlášť na všechny, kteří zemřeli od
loňských dušiček. Na tuto mši svatou zvu
zvlášť rodiny těchto zemřelých.
4. listopadu (neděle) – ve 14.30 h
Nešpory a modlitby za zemřelé ve hřbitovní kapli.
Otčenášky s uvedenými jmény zemřelých,
na které chceme o dušičkách vzpomínat,
a s nimi spojené dary, je možno ukládat
během měsíce října v kostele.
FARNÍ KNIHOVNA
V neděli 16. září 2018 se konal na farní
zahradě tzv. Farní den, na kterém se sešlo hodně lidí. Naším cílem bylo požehnat prostory nové farní knihovny. Tato
knihovna vznikla z iniciativy farníků, kteří
si přáli mít ve své farnosti lépe dostupné
knihy s křesťanskou tematikou, zvlášť se
zaměřením na děti, duchovní život a široce pojatou duchovní literaturu. Prostory
knihovny se podařilo vybavit a část knih
zakoupit také díky příspěvku našeho
města. Srdečně za to děkujeme. Knihovna dnes obsahuje přes 200 knižních titulů
a dostupná je všem od začátku října.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych ještě vyjádřit slova poděkování všem, kteří se podílejí na životě farnosti
a svou modlitbou, dary a také prací tvoří
společenství kolem našeho kostela. Děkuji všem, kteří pomáhají při pracích v kostele a farní budově, která je místem pro
setkávání farníků a občanů. Je místem,

kde se připravujeme na přijetí svátosti
křtu nebo manželství. Na faře se setkává
farní sbor, který obohacuje svým krásným
zpěvem bohoslužby v našem kostele.
Setkávají se zde také maminky se svými
dětmi, aby sdílely starosti spojené s jejich výchovou. Chtěl bych také poděkovat
všem spolupracovníkům a dobrodincům
našeho kostela. Všem, kteří se starají
o dění v naší farnosti. Chtěl bych také dodatečně poděkovat Technickým službám
našeho města a místní Policii za pomoc
při organizaci slavnosti Božího těla a za
dobrou spolupráci. Všem, kteří pomáhají
při různých aktivitách naší farnosti. Děkuji za každý dar na údržbu a opravy. Všem
srdečně děkuji.
CO NÁS ČEKÁ…
BIŘMOVÁNÍ A KONCERT
Možná někdo z vás uvažuje o tom, aby
více poznal víru anebo dokonce přijal svátost křtu, kterou z různých důvodů dříve
nepřijal. Naše farnost se chystá k zahájení
přípravy k přijeti svátosti biřmování. Tato
příprava je určená nejen pro ty, kteří se
ve víře nějak vyznají, ale také pro ty, kteří
hledají cestu, jak se k víře vrátit anebo ji
poznat. Tato příprava byla zahájena koncem září, ale je možné se připojit i později.
Informace najdete na farních stránkách.
Chtěl bych vás také pozvat na koncert
známé pop gospelové skupiny Good
Work (dříve Paprsky), který bychom rádi
uspořádali ve spolupráci s naším městem.
Ve skupině Good Work účinkují profesionální hudebníci, kteří moderním způsobem poukazují na hodnoty, které nese
víra v Boha. Tento koncert se uskuteční
v sobotu 24. listopadu 2018 v 18 hodin
v našem kostele.
Přeji vám všechno dobré.
P. Mgr. Marcin Kieras, hradecký farář

GOOD WORK (ČR)
Skupinu GOOD WORK založil v roce 1996 její současný vedoucí Jiří Jakubík. Skupina se do dnešních dnů profiluje jako otevřená a její členové
pocházejí z celé Moravy a Slezska. Repertoár skupiny je propojením hudebních stylů – přiznány jsou folklórní kořeny řady muzikantů, které
se dokonale pojí se soudobým popovým projevem kapely jako celku. Koncerty v podání této skupiny jsou strhujícím zážitkem a doslova
i pastvou pro oči. Posluchači bývají překvapeni a shodují se, že podobný zážitek vůbec nečekali.
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NAPSALI NÁM…
KLUB ŽEN
JAKUBČOVICE
První zářijový den se vypravila skupina žen
z Jakubčovic do Prahy s cílem navštívit Kramářovu vilu, která je sídlem premiéra ČR.
Krásnou historickou budovou jsme byly provázeny s odborným výkladem o životě Karla
Kramáře a vile, která nese jeho jméno. Pokud
někdo nedával pozor, mohl si vše následně
přečíst v brožuře, která nám byla na konci
prohlídky rozdána společně s brožurou Předsedové vlád první a druhé republiky. Opět
jsme se naučily něco nového o naší republice.
Po tomto zážitku jsme tradičně navštívily
Karlův most, také kostel Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem a prošly kolem
obnoveného domu Jana Wericha na Kampě.
V podvečer jsme se vrátily domů.

a firmě Adiv, spol. s. r. o., Opava, za finanční
podporu celé této akce, která byla pro veřejnost zcela zdarma.

Marie Žídková

mistrovské přistání záchranného vrtulníku
na mostě mezi sloupy pouličního osvětlení.
Jednalo se o moderní dvoumotorový jednopilotní vrtulník, který splňuje nejvyšší výkonnostní a bezpečnostní požadavky dané
evropskými předpisy. Při poruše je vrtulník
schopen letět jen na jeden motor. Základna
Letecké záchranné služby Ostrava je umístěna v areálu IZS v Ostravě-Zábřehu. Akční rádius vrtulníku je pro primární zásahy přibližně
70 km. To představuje dobu letu asi 18 minut.
Sekundární zásahy jsou možné teoreticky po
celém území ČR. Když z hradeckého mostu
vrtulník vzlétl, namířil si to, k překvapení kolemjdoucích, nad řekou směrem k vítkovské
nemocnici. Teprve po chvíli si to namířil k Ostravě.
Při hledání informací o vrtulníku jsem zjistil, že záchranná služba MSK provozuje také
informační centrum zdravotní záchranné
služby (poradenství pro občany). Lze jim
volat na telefon 553 777 777 nebo napsat
e-mail: infocentrum@zzsmsk.cz.

Za Agenturu Tomino Tomáš Židek
Foto: Břetislav Lazecký

UKONČENÍ PRÁZDNIN
V KAJLOVCI
V sobotu 25. 8. 2018 uspořádal SDH Kajlovec
čtvrtý ročník akce pro menší i větší děti pod
názvem Ukončení prázdnin. Bylo zajištěno
bohaté občerstvení, nechyběly palačinky
ani párky v rohlíku. Děti si mohly zahrát kolo
štěstí, zaskákat si ve skákacím hradě, zahrát
spoustu her. Součástí programu byl i zásah
mladých kajloveckých hasičů, kteří hasili hořící domeček. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří poděkování.

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA ZASAHOVALA
NA HRADCI
V Hradci nad Moravicí, na hlavní silnici u přechodu před základní školou, se začátkem srpna stala závažná autonehoda, při které došlo
ke srážce motocyklisty s osobním autem. Jelikož jsem byl havárii přítomen, viděl jsem také

Cílem informační linky je poskytovat široké
spektrum zdravotnických a dalších informací
netísňového charakteru. Se stavy ohrožujícími život by se měli občané samozřejmě obracet na tísňové linky a použít číslo 155.
Text a foto: Stanislav Hendrych

Za SDH Kajlovec Jan Schulz

AGENTURA TOMINO
V sobotu 8. 9. 2018 byla u příležitosti začátku
školního roku uspořádána akce pod názvem
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Počasí
nám přálo, a také i proto tuto akci navštívilo
přes 1000 účastníků, nejen z města Hradec
nad Moravicí, ale i z přilehlých obcí. Pro děti
bylo připraveno plnění úkolů na stanovištích,
nafukovací hrady a spousta dalších atrakcí. Dospělí si mohli prohlédnout či se projet
nejnovějšími vozy značky Škoda. Kdo chtěl,
poseděl a poslechl si kapely nebo vystoupení Elvis Presley tribute. Touto cestou chceme
poděkovat firmě SB Logistik Transport s. r.o.,

www.muhradec.cz

15

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRADEC NAD MORAVICÍ
s odloučenými pracovišti Bohučovice,
Jakubčovice a Kajlovec
Vážení rodiče,
přeji vašim dětem, vám a také všem svým kolegům šťastné vykročení do nového školního roku 2018/2019. Dětem přeji co nejméně
slziček, hodné paní učitelky a spoustu krásných zážitků a milých dětských přátelství. Vám rodičům přeji důvěru v nás - v celý tým profesionálů, kteří dělají vše pro bezpečnost, radost, pohodu, krásné a čisté
prostředí, plná bříška a také pro veselé a zábavné vzdělávání vašich
dětí. Náš tým byl obohacen o nové paní učitelky, které se na vaše
děti i na vás, milí rodiče, velmi těší.

Včeličky MŠ Kajlovec
Naše třída Včeliček se tento rok více zaměří na život včel v úle a na
spolupráci s místními včelaři, abychom dětem připomněli, jak jsou
pro nás včelky důležité. Letošní školní rok jsme se rozrostli do plného
počtu, z čehož máme velikou radost. Nový školní rok jsme zahájili na
zahradě mateřské školy společně s rodiči. Děti se svými rodiči plnily
úkoly na šesti stanovištích, za což všichni obdrželi sladkou odměnu.
Společné odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo a celou akci jsme
zakončili kávou a napečenými dobrotami od našich maminek. Všem
moc děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

Rekonstrukce v mateřských školách
V letošním roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce MŠ Bohučovice. Bohužel, došlo k problémům na stavbě a celá oprava školy se protáhla
až do konce měsíce září. Všichni jsme se snažili a usilovali o otevření
mateřské školy nejpozději začátkem října. O všech změnách informuji rodiče na webu mateřské školy www.mshradec.eu v záložce
aktuality. Úspěšně a v termínu proběhla rekonstrukce celé třídy
Veverek v MŠ Hradec nad Moravicí (odstranění obložení, oprava
elektroinstalace, oprava podlah, položení nových linoleí a koberců,
výmalba, nová výdejna stravy, nový nábytek ve třídě). Dále proběhla oprava a rekonstrukce části střechy na budově MŠ Hradec a byla
vyměněna plechová vrata v garáži pro auto na rozvoz obědů. Vše
v celkové výši cca 600 000 Kč. Toto bylo hrazeno z rozpočtu MŠ Hradec nad Moravicí.

Vzdělávání v mateřských školách, logopedie
Úspěšně dokončujeme projekt Modernizujeme vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí a pouštíme se do dalšího projektu Modernizujeme
vzdělávání v MŠ Hradec nad Moravicí II, kde již máme schváleno z EU
více než 700 000 Kč, a to na proškolení všech pedagogů – program
Začít spolu - a na chůvy, které pracují již od září v MŠ Kajlovec a v MŠ
Hradec. Od září také probíhá v MŠ Hradec nad Moravicí, a od října
v MŠ Bohučovicích, logopedie pro děti předškolního věku. Paní logopedka bude u nás působit jednou týdně po dobu jednoho roku.
Vše je zajištěno s MAS Opavsko a pro rodiče a jejich děti bude vše
zdarma. Rodičům jsme se snažili pomoci především proto, že víme,
že musí za logopedickou péčí dojíždět do jiného města a logopedka
v naší škole jim může mnohé usnadnit.
Mateřská škola Hradec nad Moravicí se stala inspirací ke změně ve
výukových metodách. Naše pedagogické pracovnice se stanou po
dobu dvou let lektorkami a povedou ukázkové hodiny pro učitelky
z jiných mateřských škol. Smyslem celého projektu je snaha vytvořit výchovně vzdělávací procesy v MŠ jak pro děti, tak pro učitele,
zábavné, smysluplné, propojené, rozvíjející logiku, kritické myšlení,
čtenářskou gramotnost a také práci s interaktivními pomůckami.
Jsme zapojeni do sítě Menzy české republiky, pracujeme s prvky
programu Začít spolu a H-mat. Společně se chceme se všemi učiteli
o tomto bavit, hledat způsoby a možnosti. Diskuze, předávání zkušeností a také konstruktivní kritika jsou pro tento proces nesmírně
důležité. Jedna ukázková hodina bude probíhat v MŠ Hradec, druhá
ukázková hodina v MŠ Jakubčovice a třetí ukázková hodina ve vybrané třídě základní školy, a to proto, aby byla viditelná návaznost
a smysluplnost práce učitelek v mateřských školách s těmito metodami.

Kolektiv MŠ Kajlovec

Všichni společně
V letošním školním roce navštěvuje MŠ Jakubčovice 10 dívek
a 11 chlapců. Věkový průměr dětí navštěvujících MŠ se značně snížil,
proto se začátek školního roku neobešel bez slziček. Naštěstí jsou
tady starší kamarádi, kteří malým dětem pomáhají stesk po domově
překonat. A pomáhají nejen starší děti, pomáhá také želvička Editka,
která si s námi každý den hraje, a všem je pak hned veseleji. Na školní
zahradě jsme Editce natrhali různé dobroty, přivítali broučky v broukovišti, zkontrolovali, jak nám povyrostly jablůňky, ochutnali první
jablíčko, … A kdyby nám bylo přece jen trošku smutno? Chytneme
kamaráda za ruku, protože my víme, že ve dvou se to lépe táhne.
A co se stane, když se chytneme za ruce všichni společně? Slyšíš? To
se už slzičky proměnily v úsměv.
Přejeme dětem, aby tento nový školní rok byl pro ně plný radosti,
přátelství i nových poznatků.

Všechny rodiče prosím o spolupráci s námi. Velmi o to stojíme a vaše
spolupráce s námi je cenná nejen pro nás, ale i pro vás a vaše děti.
Děkuji vám.
Bc. Gabriela Lacková, ředitelka školy
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Kolektiv MŠ Jakubčovice

PROJEKT „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“ BYL ZAJÍMAVĚ PREZENTOVÁN V POŘADU SAMA DOMA
V televizním pořadu Sama doma, který odvysílala ČT 1 dne 7. 9. 2018, byla kromě jiných zajímavých hostů přítomna také p. Alexandra
Košťálová, koordinátorka projektu „Zdravá školní jídelna“, a jedna z autorek receptur na mírně slané a bezmasé pokrmy. Tento projekt
vznikl v roce 2014, v současnosti je v něm zapojeno 216 škol a 86 školních jídelen má již udělené certifikáty. Cílem projektu je nejen to,
aby ve školních jídelnách byla strava pestrá, vyvážená a chutná, ale aby se do procesu zapojily i děti. Také proto vznikla metodická příručka (manuál) Děti v kuchyni vítány, ve které jsou doporučovány kroužky vaření na školách, kde děti mají možnost při přípravě jídla rozvíjet
své smysly i samostatnost. Paní Košťálová se také zmínila o potravinách, které dětem nechutnají, o důvodech proč je odmítají a jak najít
dobrý způsob naučit děti tyto potraviny neodmítat. Již v mateřských školách se také děti učí co je to Výživová pyramida a motivují se
k tomu, aby se uměly v potravinách orientovat. Tato metodika je na internetu volně přístupná, proto ji mohou použít i rodiče a s dětmi
také doma pracovat. Zajímavá byla také praktická ukázka zdravých pokrmů, které ve studiu připravily děti. Pokud budete mít zájem,
určitě se na pořad podívejte, získáte tak spoustu cenných rad a nápadů.
Alena Hložková, vedoucí jídelny

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
Slavnostní zahájení
školního roku
V pondělí 3. září 2018 jsme ve spodní učebně naší malotřídní školy za
účasti pana starosty Josefa Víchy, rodičů a dalších hostů slavnostně za-

Nové učebny v Žimrovicích
Během prázdninových měsíců dokončila stavební firma Ing. Pekárka
rekonstrukci bývalých garáží, ze kterých díky dotačnímu programu
z MAS Opavsko a financím Města Hradec nad Moravicí vznikly učebny
pro polytechnickou a přírodovědnou výuku. K učebnám přibylo navíc
ještě sociální zázemí, které usnadňuje využití nově vzniklých prostor.
V současné době se učebny vybavují novým nábytkem, který základní
škole pomohly uhradit nemalými částkami firmy Smurfit Kappa Morava Paper a Smurfit Kappa Žimrovice. Část nákladů na vybavení poskytl
i zřizovatel školy.

hájili školní rok 2018/2019. Akce byla započata zpěvem české hymny,
k dětem i ke všem účastníkům promluvil pan starosta a ředitel školy.
Vrcholem této slavnosti bylo uvítání 8 prvňáčků, které pozdravila i vedoucí učitelka Mateřské školy Žimrovice paní Renáta Melecká.

Prvňáčci dostali od zřizovatele školy Města Hradec nad Moravicí v upomínku na první školní den krásné dárky, školní potřeby pro všechny
žáky školy financovala firma Smurfit Kappa Žimrovice.
Přejeme všem dětem úspěšný a velmi zábavný školní rok 2018/2019.

Jsem vděčný za finanční pomoc i realizaci celého díla nejen všem
uvedeným firmám, ale především zřizovateli školy Městu Hradec nad
Moravicí. Všichni zastupitelé města na svém loňském zasedání podpořili výstavbu učeben, po celou dobu přípravy i samotné realizace
přicházela podpora ze strany pana starosty Josefa Víchy i místostarosty Patrika Orlíka. Poděkování patří i zaměstnankyni města paní Ivaně
Hyklové za vytvoření úspěšné dotační žádosti.
Nové učebny již začaly sloužit žákům školy, od měsíce října budou polytechnickou učebnu, jejíž součástí je i keramická dílna, navštěvovat 1x
týdně děti naší mateřské školy.
David Šrom, ředitel ZŠ a MŠ Žimrovice

www.muhradec.cz
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OKÉNKO DO HRADECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Slavnostní zahájení školního roku
Tak jako se v přírodě střídají roční období jaro, léto,
2018/2019
podzim a zima, tak se v žákovském a učitelském životě
střídají dvě období, a to období prázdnin a období
školního roku. To první období, období prázdnin,
právě skončilo a začíná čas práce, čas učení.

www.zshradec.cz

První skutečné školní zvonění přivítalo
v pondělí 3. září 2018 nejmladší školáky v kinosále Národního domu. Taneční
vystoupení žáků 6. ročníku odstartovalo slavnostní zahájení. Tradiční ceremoniál nazvaný „tričkování“ byl tentokrát inovován a novým žáčkům byly
předány kšiltovky s logem školy.

Paní ředitelka Mgr. Radka Očadlíková a pan místostarosta ních lavic, prohlédly si své učebnice a dárečky. První školní den
Mgr. Patrik Orlík pozdravili rodiče a popřáli dětem do prvního uzavřely svým osobním uvítáním paní třídní učitelka Mgr. Moškolního roku radostné prožívání všeho, co ve škole zažijí. nika Bryjová v 1. A třídě a Mgr. Lenka Hlačíková v třídě 1. B.
V krásně nazdobených třídách pak dě zasedly poprvé do školFoto: p. Hajduk, p. Michelová

Černobílé variace (9. ročník)

Pohled do 1. B

Pohled do 1. A

Stránku č. 1 připravily Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová, Základní škola Hradec nad Moravicí, září 2018
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OKÉNKO DO HRADECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
www.zshradec.cz/zajmove-vzdelavani-sd-sk
Příspěvky připravila Petra Tomanová, DiS.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Volnočasové ak vity bezesporu
patří ke škole stejně tak jako pohár se šlehačkou. Bez ní by byl
chutný, ale šlehačka jej dělá chuťově výraznějším. Právě tak i družina s klubem by měly být tou
opravdovou šlehačkou jako bonus
k základnímu vzdělávání.

Družinu i klub by dě měly navštěvovat rády,
s chu a určitou dávkou elánu, ale i pokory.
O správné vedení jednotlivých oddělení se
postarají paní vychovatelky Petra Tomanová,
Dagmar Vavrečková a Zuzana Curylová.
Dě však bývají často spontánní. Jejich radost
z činnos nabízených mimoškolními ak vitami je pro nás neustálou mo vací k vymýšlení
a plánování nových líbivých dovednos .
V letošním roce máme mnohé akce spojené
pro mladší i starší žáčky. Budeme pokračovat
s tradičními programy, dě se mohou těšit na
výlety a tvořivé dílny zaměřené na tema cké
okruhy, ze kterých si jistě vybere každý. Čekají
nás ovšem i novinky, které za m prozrazovat
nebudu. Vím jistě, že je na co se těšit!
V rámci školní družiny i školního klubu je možné navštěvovat volnočasové kroužky. Jsou jimi
hra na zobcovou flétnu, „Družináček“, „Rychlé
nožky“, oblíbení „Šikulové“, kteří spojují vaření, výlety a složitější tvoření, a „Judo“ pod
odborným dohledem Daniela Tatarina. Novinkami v letošních kroužcích jsou „Lukostřelba“
s paní trenérkou Vladislavou Tomanovou,
„Deskové hry“ v režii pana Zdeňka Týna

Kryšpín z hájovny Doubravy
První střípek připravované publikace pohádek
situované k Hradci nad Moravicí (PROJEKT ŠIKULOVÉ).

Na hájovně Doubravy bydlel mladý a pohledný hajný Kryšpín.
Chodil vždy čistě oblečený v zelené kamizolce, s kloboukem,
které zdobilo sojčí pírko. Za pasem nosil připoutanou sekeru.
Miloval lesy v zámeckém parku. Hlídal, aby se každé zvířátko
mělo dobře a aby v lese rostly jen zdravé silné stromy bez
parazitů. Nikdy nikomu neublížil. Postupem času si na něj zvířátka zvykla natolik, že se přiblížila do jeho bezprostřední blízkos . Ptáčci ho doprovázeli zpěvem na každou obhlídku a při
setmění procházelo okolo hájovny stádo daňků, které jej hlasitě zdravilo.
Jeden večer se stalo něco nevídaného. U hájovny stála v plné
kráse nádherná laň. Okolo ní byla zvláštní záře. Kryšpín se zprvu vylekal, ale odvaha a zvědavost ho táhly blíže. Laň neutekla. Stála a tajuplně se na něj dívala kouzelnýma očima. Měla je
tak krásné a třpy vé jako noční obloha. Chviličku se v nich
Kryšpín ztrácel. Poznal, že laň něco trápí.
Znenadání si Kryšpín všiml, že je laň zraněná. Před dvěma dny
se v zámeckých lesích konal hon. Byli na něj pozváni střelci
z různých koutů země. Kryšpín tento lov nesnášel. Připadal mu
tak krutý! Často zvířátka ukryl ve stodole, jen aby je ochránil.

a „Výtvarný kroužek“ s paní učitelkou Barborou Čvančarovou působící i na místní základní
umělecké škole. Máme v plánu pokračovat ve
spolupráci s Městskou knihovnou Hradec nad
Moravicí, HRAcím DEskovým Centrem Legie
a s Hradeckým dechovým orchestrem.
Budu ráda, když se všechny akce i ak vity
vydaří, neboť spokojené dě jsou naším největším krédem.
Petra Tomanová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

Laň měla postřelenou nožku. Kryšpín neváhal, zlehka ji pohladil a pobídl, aby jej následovala.
Společně došli ke kouzelné studánce. Říká se, že kdo se ze
studánky napije, vyléčí ihned veškeré své neduhy a bolístky.
Jenže zjis li, že obrovská sucha a horké dny bez deště studánku úplně vypražily. Kryšpín neváhal a se vší sílou začal studnu
holýma rukama čis t od suchého lis , trávy, kamínků, hrabal
hlínu, pak písek, až se mu rozbolavěly celé dlaně. S první kapkou krve ze zranění, které si způsobil hloubením studánky, se
objevil pramínek zázračné vody. A bylo vyhráno.
Laň pila plnými doušky lesní minerálku, Kryšpín jí ránu ještě
očis l namočeným kapesníčkem. Než se objevilo na obloze
slunce, byla laň v pořádku.
Záře okolo laně se zvětšovala. Náhle se objevila i všechna zvířátka. Bylo to jako neskutečné představení lesního jeviště. Vtom přišlo kouzlo. Laň se proměnila
v nádhernou dívku. Měla
dlouhé blonďaté vlasy, světle zelenkavé dlouhé šaty,
krásné střevíce a stále tak
kouzelné a tajuplné oči, do
kterých se Kryšpín okamžitě
zamiloval.
A tak měl Kryšpín pomocnici
na celý život a spolu se starali o zámecký les okolo háFoto: Petr Janeček
jovny Doubravy.

Stránku č. 2 připravily Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová, Základní škola Hradec nad Moravicí, září 2018.

www.muhradec.cz

19

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SV. LUDMILY
Nový školní rok v plném běhu

Prázdninové tábory
O prázdninách jsme pro děti připravili 4 příměstské tábory. Hudební,
výtvarný, sportovní taekwondo a fotografický. Táborů se zúčastnilo
přes 90 dětí. Program byl nabitý a děti si odnesly mnoho dojmů.

Při slavnostních mších svatých v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři i v Hradci nad Moravicí jsme vyprošovali požehnání do nového
školního roku pro všechny zaměstnance školy, žáky i jejich rodiče.
Připravená škola se 3. září otevřela rekordnímu počtu žáků, nově ve
třech budovách. Do doby dokončení přístavby máme k dispozici
mimo hlavní budovu a prostory opavské školy také prostory bývalé
Národní školy. Rozrostl se také tým zaměstnanců. Přivítali jsme mezi
sebou nové pedagogické posily i správní zaměstnance. Zaměstnanci
ocenili zrekonstruované prostory i vybavení školní sborovny, starší
žáci uvítali uzamykatelné šatní skříně. O prázdninách proběhly také
zásadní práce ve stávajících prostorách školy na zlepšení konektivity.
Vybudovala se nová IT síť, pracuje se na novém elektronickém zabezpečení školy, budujeme školní rozhlas s novou časomírou a školním zvoněním, to vše díky projektu IROP a také podpoře našeho
biskupství.

Prostory Národní školy znovu ožily
Nemalý údiv zažívají mnozí občané, když procházejí kolem budovy
Národní školy na Zámecké ulici a vidí v ní po letech probíhající školní výuku. Někteří dokonce nakukují dovnitř a vzpomínají na dobu,
kdy tuto školu sami navštěvovali. Z důvodu velkého nárůstu počtu
žáků, a zatím nedokončené přístavby, jsme si pronajali tyto prostory
a znovu v nich zprovoznili činnost školy.

V novém školním roce jsme pro žáky připravili tradičně pestrou nabídku zájmových útvarů. Své vědomosti a dovednosti si mohou děti
rozšířit v kroužcích: matematický, zajímavé pokusy, divadlo, sborový
zpěv, výtvarné tvoření, keramika, programujeme ARDUINO, kapela,
volejbal, futsal, tanec a sebeobrana. V opavské pobočce v letošním
školním roce budou pracovat kroužky: výtvarné tvoření, keramika,
sborový zpěv a čtenářský klub. Práce v zájmových útvarech přispívá
k prevenci negativního chování. U žáků je rozvíjeno zdravé sebevědomí, ale zároveň také pocit sounáležitosti, tolerance i další pozitivní charakterové vlastnosti. Pro tento školní rok jsme zvolili téma
duchovního programu školy Setkávání. Chceme si více uvědomovat
důležitost setkávání nejen při vyučování nebo volnočasových aktivitách, ale především také setkávání s Ježíšem ve školní kapli a při
mši svaté.

Tomáš Honěk, ředitel školy
Foto: Jiří Hajduk a archiv školy
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SPORT
MAŽORETKY CHARLIE SE PYŠNÍ TITULEM
PRVNÍ VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2018
Předposlední srpnový týden patřila sportovní hala Královka v Praze po celých pět dní mažoretkám. Konal se zde již šestý ročník mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Na startu se vystřídalo přes
tři tisíce mažoretek, soutěžilo se ve dvaceti disciplínách a čtyřech
věkových kategoriích.
Mažoretky Charlie se MS zúčastnily s plným nasazením, snažily se
i v letošním roce, aby byly úspěšné a probojovaly se nejhůře do
desátého místa, a taktéž aby obhájily loňský titul z pochodového
defilé. Jeden z úžasných úspěchů slavily naše kadetky, které považujeme za skokanky roku. V rámci MČR se v B třídě staly mistryněmi
ČR a posunuly se do A třídy, kde získaly titul druhé vicemistryně
ČR, a zajistily si postup na MS. Ve veliké konkurenci se umístily na
osmé příčce s hodnocením, které je řadí do první desítky nejlepších
týmů světa. Předposlední soutěžní den patřil, mimo jiné, velkým
formacím a pochodovému defilé. Naše seniorky zde bojovaly nejen o umístění na předních příčkách, ale také obhajoba loňského
titulu byla pomyslným závazkem a motivací. A právě motivace byla
to, co seniorky natolik táhlo, že se svým pochodovým defilé nejenže obhájily přední pozici, ale navíc se posunuly o příčku výš, získaly
stříbrnou pozici a pyšní se titulem první vicemistryně světa.

O víkendu se v Praze pořádalo 27. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě, kde se naši lukostřelci umístili: Aneta na 9. místě, Denisa na 5. místě a Adam na
17. místě. V družstvech
se děvčata umístila na
krásném 3. bronzovém
místě. Všem zúčastněným gratulujeme ke
krásným výsledkům a držíme jim palce k dalším
úspěchům.

Mistrovstvím světa jsme uzavřeli úspěšnou sportovní sezónu 2018.
Všem našim mažoretkám děkujeme za jejich sportovní nasazení se
skvělými výkony. Trenérkám děkujeme za perfektní přípravu a naprostou odhodlanost dovést celý tým až na nejvyšší vrchol, jakým
je MS.
Všem příznivcům mažoretkového sportu děkujeme za podporu.
Úspěchy mažoretek Charlie můžete sledovat na našich internetových stránkách v sekci úspěchy www.mazoretky-charlie.cz, přenos
již proběhlých kol MČR a MS můžete zhlédnout na
www.vysilamezive.cz.
Vedení spolku mažoretek Charlie

Vladislava Tomanová

AHOJ V PŘÍŠTÍM ROCE!
V sobotu 22. 9. 2018 se konal poslední letošní sjezd řeky Moravice.
Zamykání Moravice se zúčastnily stovky příznivců vodáckého sportu. Není divu, okolí řeky Moravice patří k nejkrásnějším říčním údolím
v celé republice. Všichni vodáci věří, že příští rok nebude takové sucho
a vody bude více než letos. Tak ahoj zase v příštím roce!

LUKOSTŘELBA
Čtyřkolové závody v lukostřelbě, pořádané v LO TJ Opava v roce 2018,
byly ukončeny. Naši mladí lukostřelci bojovali proti šesti lukostřeleckým oddílům o celkovém počtu 155 střelců. Přitom si Adam Beinhauer
vybojoval krásné 3. místo, Aneta Tomanová 4. místo a Denisa Tomanová 6. místo.

Foto: Jiří Hajduk

www.muhradec.cz
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PROCHÁZKA PŘÍRODOU
Svatý obrázek v údolí Bukovinského potoka
Hory a lesy jsou nejkrásnější v podvečer před setměním. Lidé odejdou, příroda se zklidní a na sklonku slunečného dne začne překrásná hra
světla a stínů. Když jdete fotit do přírody v tuto dobu, je to mnohdy vzrušující lov, podmínky se mění v minutách, krásné pohledy se světlem,
barvami a stíny se rychle ukazují a mizí. Silný zážitek je to pak na místech se speciální atmosférou.
Takovým místem je bezesporu údolí Bukovinského potoka chráněné svatým obrázkem, který letos nádherně zrekonstruovali dobrovolníci
Matice slezské a nadšenci kolem Ing. Marka Wolfa. Patří jim za to velké poděkování, snad bude svatý obrázek chránit údolí i nadále. Je to
duchovní místo prosté šumu civilizovaného světa, aut, je bez mobilního signálu. Takových míst bude čím dál méně. Do údolí se dostanete
pěšky nebo na kole po žluté od Žimrovic údolím Moravice přes rozcestník Pod Kaluží nebo od zámeckého parku přes Půlles po modré a pak
dolů po žluté.
Na svazích údolí se rozkládají suťové bukové lesy, Bukovinský potok i v suchém období krásně zurčí, zahlédnout zde můžete, zvláště po dešti,
vzácného mloka skvrnitého a v letním období na bujných porostech a květech sadce konopáče (Eupatorium cannabinum), nepřebernou paletu motýlů a vzácných brouků. Když se vydáte z údolí do kopce po lesní cestě k vrcholu Lůžkovec (453 m n. m.), dostanete se na okraji přírodní
rezervace Kaluža do kontaktu s jednou z přírodních perel údolí řeky Moravice.
Zažijete zde pravou a nefalšovanou bučinu, která je krásná v každém ročním období, a je přírodním symbolem našeho kraje.

Stranu připravil Mgr. Tomáš Volný
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KŘÍŽOVKA

Inzerce
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. listopadu 2018 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. 4/2018: Bohaté kulturní
léto na Hradci. Vylosovaným výhercem poukázky do
knihkupectví se stal pan Jindřich Hrbáč.

DETOXIKACNÍ MASÁŽ MEDEM
rozšírená o masáž dolních koncetin a velkých kloubu,
obohacená o obklad lávovými kameny.
Obnovuje prirozenou detoxikacní schopnost organismu.
Iva Harbichová
Tel. 605 298 864
Žimrovice 158, Hradec nad Moravicí

www.masaze-doterra.kvalitne.cz
www.muhradec.cz
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Inzerce

OPERÁTOR NC A CNC
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prace@hon.cz

Děkujeme všem za příspěvky do tohoto vydání
Hradeckých novin. Uzávěrka podkladů pro další vydání (6/2018) je ve čtvrtek 15. listopadu
2018 (distribuce do domácností na začátku měsíce prosince 2018). Příspěvky a inzerci zasílejte

na adresu: Městský úřad Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, 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, Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová; odpovědný redaktor: Jitka Celtová; vychází jako dvouměsíčník
v nákladu 2 100 výtisků; datum vydání 8. 10. 2018; výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za obsah externích příspěvků. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Grafické zpracování a tisk: Optys, spol. s r. o.
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