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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 24 ze
dne 20. června 2022)
• schvaluje závěrečný účet města za rok
2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hradec nad
Moravicí za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2021,
a to bez výhrad,

• bere na vědomí oznámení společnosti
Sberbank CZ, a. s., o vstupu do likvidace
a schvaluje přihlášení pohledávky včetně příslušenství vůči této společnosti ve
lhůtě do 9. 9. 2022,
• stanovuje počet členů Zastupitelstva
města Hradec nad Moravicí pro volební
období 2022–2026 na 21 členů,

• schvaluje darovací smlouvu mezi městem Hradec nad Moravicí jako dárcem
a Spolkem na záchranu obchodního
domu Breda, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je darování 181 divadelních
křesel nacházejících se v sále budovy
č. p. 156 v Hradci nad Moravicí.

PŘEHLED ÚČASTI ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NA ZASEDÁNÍCH
člen zastupitelstva města (řazeno abecedně)
jméno a příjmení

volební strana

Zdeněk Bareš

ANO 2011

Mgr. Milan Bátor, Ph.D.

KULTURNÍ MĚSTO

Roman Celta

KDU-ČSL

účast při
hlasování
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (v %)
číslo zasedání zastupitelstva města

93,81
vzdal se mandátu

56,38

vzdal se mandátu

81,36

nastoupil za
Mgr. Milana Bátora, Ph.D.

Ing. Bohdan Čermák

KULTURNÍ MĚSTO

71,61

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

KDU-ČSL

79,83

Mgr. Petr Havrlant

SNK Za lepší Hradec a obce

99,26

Emil Hennig

KDU-ČSL

100,00

Ing. Drahomíra Hertlová

ČSSD

81,19

Mgr. Drahomír Hlačík

SNK Za lepší Hradec a obce

93,81

Tomáš Hoza

ANO 2011

75,99

Ing. Ivo Kolář

SNK Za lepší Hradec a obce

Martin Kowal

SNK OBČANÉ OBČANŮM

Ing. Ladislav Kříž

SNK Za lepší Hradec a obce nastoupil za Ing. Ivo Koláře

86,86

Pavel Kuzník

ODS

78,22

Michal Maroš

SNK OBČANÉ OBČANŮM

nastoupil za Martina Kowala

92,66

Jiří Mojczek

KDU-ČSL

nastoupil za RNDr. Tomáše Grima, Ph.D.

100,00

Ing. Jan Lindovský

ANO 2011

vzdal se mandátu
vzdal se mandátu

64,19
83,90

99,26

Mgr. Hana Nováková Sonnková SNK Za lepší Hradec a obce

63,37

Mgr. Patrik Orlík

SNK OBČANÉ OBČANŮM

95,54

Petr Sonnek

SNK OBČANÉ OBČANŮM

92,33

Jiří Stuchlík

SNK OBČANÉ OBČANŮM

99,50

Mgr. Jan Špička

ODS

86,14

Richard Vacula

Nestraníci

63,61

Ing. BcA. Richard Vacula

KULTURNÍ MĚSTO

Ing. Jaromír Vícha

KDU-ČSL

Josef Vícha

KDU-ČSL

8,66
nastoupil za
Romana Celtu

Legenda:
člen zastupitelstva města hlasoval u všech bodů programu jednání daného zasedání
člen zastupitelstva města hlasoval pouze u některých bodů programu jednání daného zasedání
člen zastupitelstva města se daného zasedání neúčastnil

2

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

88,99
99,50

OTEVŘENÁ RADNICE
RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 70 ze
dne 6. června 2022, č. 71 ze dne 27. června 2022 a č. 72 ze dne 18. července 2022)
• rozhoduje ve veřejné zakázce Rekonstrukce budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče První KEY - STAV, a. s.,
nabídková cena 45 124 500 Kč (bez DPH),
• rozhoduje ve veřejné zakázce Jakubčovice parc.č. 135/1, Oprava dešťové kanalizace a komunikace na základě doporučení
výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG, a. s., nabídková cena 5 993 351,20 Kč (bez DPH),
• rozhoduje ve veřejné zakázce Oprava komunikací na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče BERKASTAV, s. r. o., nabídková
cena 2 965 000 Kč (bez DPH),
• schvaluje cenovou nabídku společnosti
SIAS OPAVA, spol. s r. o., na opravu střešního pláště včetně oplechování budovy
hasičské zbrojnice v Domoradovicích,
nabídková cena 129 854,74 Kč (vč. DPH),
• schvaluje cenovou nabídku podnikající
fyzické osoby Ing. Libor Kuděla, na opravu
elektroinstalace v kapli Navštívení Panny
Marie v Jakubčovicích, nabídková cena
101 250 Kč (bez DPH),

• schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje a nabyvatelem - město Hradec nad Moravicí, jejímž
předmětem je bezúplatný převod majetku v hodnotě 410 000 Kč (osobní automobil kombi VW CADDY LIFE) za účelem
jeho využití Jednotkou SDH Hradec nad
Moravicí k zabezpečení požární ochrany
a integrovaného záchranného systému
na území obce Hradec nad Moravicí a na
území Moravskoslezského kraje,
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování nového dopravního automobilu pro
jednotku požární ochrany SDH Kajlovec
v max. výši 225 000 Kč, tj. 50 % z dotace
poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR,
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Úprava veřejného prostoru v městském parku Hradec nad Moravicí do
Programu rozvoje venkova na období
2014–2020, výzva MAS č. 6 v max. výši
87 503,20 Kč (vč. DPH),
• schvaluje darovací smlouvu mezi obcí
Branka u Opavy jako dárcem a městem Hradec nad Moravicí jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši

45 000 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí
pro první pololetí roku 2022.
Celá znění usnesení naleznete na webových stránkách města v záložce Samospráva.

PLÁN JEDNÁNÍ ZM A RM
Termín zasedání zastupitelstva města:
19. 9. 2022 (č. 25). Zasedání zastupitelstva
města jsou veřejná a probíhají zpravidla od
15 h ve společenském sále v budově Babinec (Podolská 308, Hradec nad Moravicí).
Termíny schůzí rady města:
8. 8. (č. 73), 29. 8. (č. 74), 5. 9. (č. 75),
26. 9. (č. 76) a 17. 10. 2022 (č. 77). Schůze rady města jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti
městského úřadu (Opavská 265, Hradec
nad Moravicí).
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.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
začátek úvodníku tentokrát věnuji investičním akcím města. Přestože období letních prázdnin a dovolených je
v plném proudu, stavební práce v ulicích a budovách našeho města neustaly ani přes vysoké teploty, které panovaly
v druhé polovině července. Byla dokončena rekonstrukce chodníků v ulici Bohučovická a opravy vozovek v Kajlovci
od hasičské zbrojnice směrem ke kapli Nejsvětější Trojice, v Hradci v ulici Slezská u lékařských ordinací a v ulici Opavská před budovou technických služeb. Před dokončením je rekonstrukce ulic Meleček a Mlýnská v Žimrovicích.
V srpnu bude hotova oprava vozovky a chodníků mezi č. p. 19 a 61
v Benkovicích a venkovní rekonstrukce kulturního domu v Domoradovicích. O většině ze zmíněných investičních akcí se společně
s dalšími budete moci dozvědět více na následujících stranách
tohoto vydání Hradeckých novin.
Další investiční akce jsou před zahájením. Se společností STRABAG, a.s., byla podepsána smlouva o dílo na opravu dešťové kanalizace a komunikace mezi č. p. 22 a 53, č. p. 22 a 116 v Jakubčovicích. Předpokládaný termín stavebních prací je srpen až

listopad tohoto roku. Bylo ukončeno výběrové řízení na kompletní rekonstrukci Národního domu včetně okolních ploch. Nejnižší nabídku o částce 45 124 500 Kč (bez DPH) podala společnost
První KEY - STAV, a. s., z Frýdku-Místku. Předpokládaný termín
dokončení rekonstrukce je v říjnu příštího roku a financování je
plně zajištěno naspořenými penězi. Vzhledem k tomu, že v době,
kdy píšu tento úvodník, běží lhůty pro případné podání námitek
v rámci výběrového řízení, není možné výsledky výběrového řízení komentovat.
Ne vše se daří podle plánů. Z důvodu čekání na kladné stanovisko správce vodovodního řadu, bohužel, v letošním roce nebude
zahájena rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Na Tylovách v Hradci. Projektová dokumentace je sice
už hotova a plánovaná stavba má i veškerá nutná povolení, nestihla by se však vysoutěžit a zrealizovat ještě v tomto roce. A nechávat tuto frekventovanou ulici rozkopanou přes zimu si určitě
nikdo nepřeje. Podobná situace je i v případě plánované opravy komunikace kolem hasičské zbrojnice k hřišti v Jakubčovicích, kde jsme čekali na souhlas Státního pozemkového úřadu.
Pevně doufám, že po volbách nově složené zastupitelstvo města rozhodne o provedení těchto dvou investičních akcí již v první polovině příštího roku.

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
Naše město se stejně jako české domácnosti, podniky a jiné obce
potýká s růstem inflace. V podmínkách města se jedná zejména
o růst cen energií a stavebních prací. Naštěstí, i přes dopady pandemie a dění posledních měsíců ve světě, je hospodaření našeho města v dobré kondici, tudíž není nutné přistupovat k omezení plánovaných investičních akcí pro nedostatek financí. Zároveň
není třeba hospodaření úvěrovat. Naopak. Zadluženost města
se daří trvale snižovat. To však neznamená, že by se nehledaly
úspory v provozních výdajích. Současně, stejně jako v minulých
letech, pokračujeme v úsporách energií zateplováním budov. Letos jde o celkové zateplení kulturního domu v Domoradovicích,
půdy nad kulturním domem v Jakubčovicích a v plánu je i zateplení budovy Národního domu.
Přispět ke snížení nákladů města může i každý z občanů tím, že
bude věnovat více úsilí třídění komunálního odpadu. Z rozboru komunálního odpadu, který proběhl v našem městě v červnu
tohoto roku, vyplývá, že v každých 100 kg vyhodíme v průměru
8 kg plastu, 7 kg papíru, 6 kg elektroodpadu, 4 kg skla a 3 kg kovu.
To vše může skončit, podle druhu odpadu, v některém z barevných kontejnerů, ve sběrném dvoře nebo ve sběrně druhotných
surovin. Pokud tento odpad, který lze vytřídit, skončí v popelnici,
všichni to zaplatíme. Tyto peníze v podstatě skončí na skládce
místo toho, aby se použily na něco potřebného. Podrobné informace o tom, jak správně třídit odpady, naleznete v samostatném článku na str. 9.

U likvidace odpadu však ještě zůstanu. Vzhledem k rostoucím
nákladům na likvidaci suti ve sběrném dvoře (pronájem kontejnerů, manipulace, doprava a odvoz na skládku), které činily jen
v loňském roce 1 162 Kč za tunu, nezbylo radě města než přistoupit k vybírání úhrady za uložení suti v částce 1 Kč za 1 kg. Pokud jde
o likvidaci odpadu ve sběrném dvoře, možná jste zaregistrovali,
že občané obce Branka u Opavy již nemají možnost ukládat odpad v našem sběrném dvoře. Stalo se tak poté, co zastupitelstvo
této obce rozhodlo nepřistoupit na návrh našeho města podílet
se nejen na nákladech za samotnou likvidaci odpadu, ale rovněž
i na provozních nákladech, jako jsou například platy pracovníků a energie, a na nákladech výstavby nového sběrného dvoru.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že pokud budou naši občané pomáhat odevzdávat ve sběrném dvoře odpad občanů jiných obcí, náklady spojené s jeho likvidací budou hrazeny z rozpočtu našeho města na úkor jiných potřebných věcí.
Měsíce květen, červen a červenec byly opět ve znamení hasičských oslav. Sbor dobrovolných hasičů z Hradce oslavil
150+1. výročí svého založení, hasiči z Bohučovic a Jakubčovic
oslavili 130. výročí založení. Ještě jednou blahopřeji uvedeným
sborům k jejich významným výročím a přeji hodně zdaru do dalších let. Zároveň děkuji všem členům našich sedmi sborů dobrovolných hasičů za jejich činnost, kterou vykonávají pro ostatní občany našeho města, jak v rámci zásahových jednotek, tak v rámci
pořádání různých kulturních a společenských akcí.
Počasí přálo jak dětskému dni, tak Hradecké pouti, které naše
město pořádalo v červnu. Obě akce se i díky tomu mohly těšit
hojné účasti.
Ve dnech 23. a 24. června se ve společenském sále Babinec uskutečnilo slavnostní setkání občanů našeho města, kteří oslavili
některé z životních jubileí. Letošní setkání se uskutečnilo ve dvou
dnech, neboť v uplynulých dvou letech kvůli epidemii koronaviru neproběhlo. Děkuji všem jubilantům, kteří se setkání zúčastnili, za příjemnou atmosféru.
Přeji Vám všem pěkný zbytek léta.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Slavnostních setkání jubilantů se zúčastnilo téměř
200 občanů, kteří v letech 2020–2022 oslavili životní jubileum.
Foto Jiří Hajduk
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Sbor dobrovolných hasičů Bohučovice
v květnu oslavil 130 let od svého založení.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
s nástupem léta jsme obdrželi z odboru školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje definitivní rozhodnutí, kterým se od 1. 9. 2022
oficiálně navyšuje kapacita mateřské
školy v Žimrovicích z dosavadních 34 na
49 dětí. Bude tak možné vyhovět všem
žádostem rodičů dětí starších 3 let ze
spádové oblasti Žimrovice, Domoradovice a Filipovice o umístění jejich dětí do
výše uvedeného předškolního zařízení. Zároveň bylo povoleno
zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy v budově základní školy v Žimrovicích. Toto pracoviště je určeno zejména
předškolním dětem ve věku 5–6 let.
Jak již ve svém úvodníku předeslal pan starosta, bylo ukončeno výběrové řízení na kompletní rekonstrukci Národního domu
a jeho přilehlého okolí. Chtěl bych tímto poděkovat všem zastupitelům, členům stavebně-investiční komise města a zaměstnancům kina Orion, kteří věnovali hodně času, úsilí a množství energie věcnému připomínkování připravovaného projektu. Autory
projektu rekonstrukce Národního domu jsou Ing. arch. Jiří Horák a Bc. Barbora Kurečková, na projektu úpravy přilehlého prostoru mezi ulicemi Opavská a Podolská se podílel Ing. Lubomír
Rychtar. Pevně věřím, že rekonstrukcí Národního domu (jehož
vizualizaci jsme Vám představili v minulém vydání Hradeckých
novin) získá naše město, a především Vy, občané, další moder-

ní kulturní stánek s kinem, kavárnou a spolkovým zázemím, který Vám bude dobře sloužit po následující desetiletí.
V oblasti městských sportovišť byla za pomoci místních dobrovolníků realizována stavba nového dětského hřiště v Kajlovci.
Na fotbalovém hřišti v Domoradovicích byl zrekultivován travnatý povrch a je realizována stavba venkovního WC. I v tomto
případě došlo ke spolupráci vedení města s místními dobrovolníky, kterým bych chtěl tímto ještě jednou poděkovat za jejich
úsilí a práci. Zrekultivované hřiště s novým trávníkem bude slavnostně otevřeno domoradovickými sportovci dne 27. 8. 2022.
I v naší nejmenší obci Filipovice dochází v těchto týdnech k výstavbě menšího sportoviště pro nejmenší děti. Jeho výstavba
je však součástí většího projektu, jehož cílem je vytvoření zázemí pro návštěvníky poutního místa Maria Talhof, resp. venkovního společenského prostoru pro občany Filipovic. Pro samotnou
realizaci byla získána 85% dotace z Euroregionu Silesia. Veškeré
práce ve Filipovicích provádí firma paní Olgy Šamárkové z Melče a slavnostní otevření hřiště a společenského zázemí ve Filipovicích by mělo proběhnout dne 18. 9. 2022. Více se o celém projektu dočtete na str. 8.
Mimo velké investiční akce (oprava kulturního domu Domoradovice, opravy chodníků a komunikací v Hradci nad Moravicí
v ulicích Bohučovická a Slezská, v Žimrovicích a v Benkovicích)
proběhly i drobné opravy sakrálních staveb v Kajlovci, Domoradovicích a Žimrovicích. Rovněž byla dokončena II. etapa rekonstrukcí autobusových přístřešků, včetně instalace nových laviček
a odpadkových košů. O těchto drobných investičních akcích se
více dočtete v samostatných článcích na str. 6.
Závěrem mého úvodníku se dovoluji ohlédnout za tradiční Letní slavností, která se uskutečnila v sobotu 6. 8. 2022 v městském
parku u nádraží. Letošní ročník byl zaměřen na cyklistiku, a i Vy
jste tak mohli usednout „Do sedel!“, jak zněl podtitul akce, nebo
si vybrat z dalšího bohatého programu. Do konce měsíce srpna
můžete využít možnost osvěžení a odpočinku na městském koupališti, s 50metrovým bazénem a brouzdališti pro nejmenší děti,
v krásném prostředí našeho města.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl
a šťastný návrat ze všech Vašich prázdninových cest!

Nové dětské hřiště v Kajlovci.

Na hřišti v Domoradovicích přibude nové sociální zařízení.

Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, +420 553 783 928

Opravená komunikace před zdravotními zařízeními
na ulici Slezská.
www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
AUTOBUSOVÉ PŘÍSTŘEŠKY ZREKONSTRUOVÁNY
V červenci byla na území města a v jeho
místních částech dokončena II. etapa rekonstrukcí původních autobusových přístřešků ze 70. let 20. století. Rekonstrukce
byla provedena dle návrhu a studie pana
Jiřího Januškeho ml. a paní Kristýny Adamčíkové. Zrekonstruované autobusové přístřešky v Hradci nad Moravicí, Benkovicích
a v Bohučovicích obdržely nový vzhled fasád, nové lavičky, odpadkové koše, a také
informační panely s názvy zastávek v jednotném grafickém stylu. Zednické práce
provedla firma pana Petra Volného a Martina Ruprechta z Opavy, klempířské práce
firma pana Libora Machače z Vítkova. Tesařské práce provedla firma Tesaři Kajlovec, pod vedením p. Romana Vavryse. Informační panely z tzv. dibondu (hliníkový
sendvič s potiskem), o délce 5 metrů, vyrobila firma Retis, s. r. o., z Krnova. Designové
lavičky a odpadkové koše dodala firma Kovofit, s. r. o., Praha. Instalaci panelů, laviček
a odpadkových košů provedli zaměstnanci našich technických služeb.
Chtěl bych tímto poděkovat paní Vlastě
Mrůzkové, majitelce pekařského stánku
a Hospody U rezavého rytíře, že investovala nemalé finanční prostředky do rekonstrukce těchto prostor a došlo tak
k vizuálnímu sjednocení celého objektu
autobusové zastávky a přístavků u želez-

niční stanice. Druhou etapou rekonstrukcí autobusových zastávek byla v letošním
roce dokončena oprava všech zděných
„vstupních bran“ do našeho města. Věří-

me, že opravené autobusové přístřešky
vám zpříjemní cestování a budou po dlouhá léta dobře sloužit.
Petr Havrlant

OPRAVY KAPLÍ V DOMORADOVICÍCH, KAJLOVCI A ŽIMROVICÍCH
V průběhu května a června byly provedeny drobné opravy kaplí v místních částech
města. V kapli sv. Barbory v Domoradovicích byly upraveny velmi úzké kostelní lavice, a veškeré dřevěné sochy i lavice byly
ošetřeny insekticidními a fungicidními přípravky. V kapli byl totiž zaznamenán zvýšený výskyt červotoče a bylo nutné předejít jeho dalšímu šíření. Truhlářské práce na
poškozených prvcích provedl pan Lubomír Dubový z Vítkova, insekticidní ošetře-

ní lavic, tmelení a barevné sjednocení mobiliáře pan Tomáš Oršový z Hradce nad
Moravicí. Na kaplích sv. Trojice v Kajlovci
a sv. Josefa v Žimrovicích byly firmou Natřem.to, s. r. o., z Nového Jičína nově natřeny plechové střechy, které již nesly částečně stopy koroze. Nové nátěry prodlouží
jejich životnost a zamezí dalším korozivním procesům.
Petr Havrlant

Kaple sv. Trojice v Kajlovci, kaple sv. Josefa v Žimrovicích a kaple sv. Barbory v Domoradovicích.
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OTEVŘENÁ RADNICE
ZAHÁJENÍ OPRAVY KAPLE V JAKUBČOVICÍCH
V pátek 15. 7. 2022 se v kapli Navštívení Panny Marie v Jakubčovicích sešli místní občané, aby kapli připravili k plánované výměně
elektroinstalace a sanaci vlhkého zdiva. Veškerý inventář byl postupně vystěhován, následně jsme společnými silami demontovali lavice a oklepali vnitřní omítky. Všem zúčastněným patří velký

dík. V následujících týdnech proběhne v kapli kompletní výměna
elektroinstalace, jejíž náklady ve výši 130 000 Kč budou hrazeny
z rozpočtu města, které je vlastníkem kaple. Oprava omítek bude
pokračovat po vyschnutí zdiva.
Petr Sonnek, člen zastupitelstva města

OPRAVY CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ POKRAČUJÍ
V červenci byla dokončena rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická v Hradci nad Moravicí v celkové délce 520 metrů.
V rámci stavby byly kompletně vyměněny silniční a chodníkové obruby, podloží chodníku, byla položena nová zámková
dlažba a vjezdy k nemovitostem byly do-

plněny o červenou slepeckou dlažbu. Za
zmínku stojí i skutečnost, že město pouze
za zábor části komunikace (směr Jakubčovice) po dobu realizace zaplatilo majiteli
pozemku (Správa silnic) částku 110 000 Kč
vč. DPH. Celkové stavební náklady činily
2,8 milionu Kč vč. DPH.

V současnosti probíhají také opravy komunikací, a to v Hradci nad Moravicí - před budovou technických služeb a na ul. Slezská
k č. p. 515; v Kajlovci - od č. p. 38 k č. p. 26;
v Benkovicích - od č. p. 19 k č. p. 29 a v Žimrovicích - na ul. Mlýnská k č. p. 180.
Ing. Josef Hennig

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
VE FILIPOVICÍCH
V západní části Filipovic, u pěší trasy
k poutnímu místu Maria Talhof, probíhá
čilý stavební ruch. Na základě návrhu místních obyvatel se zde upravuje veřejné prostranství, aby mohlo důstojně sloužit nejen
návštěvníkům poutního místa, ale zejména
splňovalo potřeby obyvatelů Filipovic. Jejich zástupci, společně s pracovníky měs-

ta, bedlivě kontrolují stavební práce, které
provádí firma Ing. Olgy Šamárkové z Melče, a podílejí se na návrhu konečné podoby
tohoto místa, které bude doplněno o altán
s lavičkami a stoly, ohniště, dřevník, hrací
prvky pro děti, informační tabuli a novou
výsadbu trvalek, keřů a stromů.
Tradiční pouť k poutnímu místu Maria Talhof

ČESKO-POLSKÝ POZNÁVACÍ VÝLET
Ve čtvrtek 7. 7. 2022 proběhl společný výlet se zástupci Gminy Baborów, zaměřený
na vojenskou historickou techniku, v rámci česko-polského projektu I. Branné dny
jižního Opolska, č. CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/16
_013/000287, jehož partnerem je město
Hradec nad Moravicí.
Účastníci navštívili pěchotní srub U trigonometru - jeden z mnoha objektů předválečného vojenského opevnění v Milostovicích a novou rozhlednu Šibenice
v Stěbořicích, která podobou bunkru zapadá do linie prvorepublikových vojenských opevnění. V Mladecku si pak účastníci prohlédli těžké pásové vozy, obrněné
transportéry, vojenské nákladní i osobní
vozy. Zajímavý a poučný výklad zástupce Klubu vojenské historie Opava zaujal
nejen dospělé, ale zejména děti, které si
mohly vyzkoušet, jak se sedí v tanku nebo
se něco dozvědět o technické stránce vystavených exemplářů.
Všetečné otázky dětí a jejich tatínků svědčily, že je tato problematika zajímá. Cíl výletu, kterým bylo zábavnou formou se blíže seznámit s vojenskou historií tohoto
území, se nám podařilo naplnit.
Ivana Hyklová
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se bude konat v neděli 18. září 2022, kdy zároveň proběhne slavnostní otevření nově
upraveného prostranství pro veřejnost.
Všechny tyto aktivity probíhají v rámci
projektu Doplnění infrastruktury pěších
a cyklistických tras v okolí partnerských
měst Hradec nad Moravicí a Baborówa,
č. CZ.11. 2. 45/0.0/0.0/16_013/0003095,
který byl podpořen z Programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.
Ivana Hyklová

OTEVŘENÁ RADNICE
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení občané, důsledným dodržováním níže uvedených pravidel, týkajících
se třídění odpadů v našem městě, zabráníte přeplňování nádob a sběrných míst,
pomůžete přírodě, životnímu prostředí
a ušetříte městu náklady spojené s vysokými poplatky za ukládání komunálního
odpadu na skládku, které budou do budoucna stoupat, čímž rozhodující mírou
přispějete k udržení výše místního poplatku za nakládání s odpady, resp. ke zmírnění jeho růstu.

PLASTY
KONTEJNERY ŽLUTÉ BARVY
Do plastů patří: PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, nápojové krabice od džusů, mléka, vín,
rajského protlaku apod., plechové obaly
(konzervy, plechovky od nápojů). PET láhve nezapomeňte sešlápnout! Prosíme,
nevhazujte: novodurové trubky, zahradní
hadice, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Uložené plasty, nápojové krabice a plechové
obaly jsou dále roztřiďovány na lince svozové společnosti.

SKLO
KONTEJNERY ZELENOBÍLÉ BARVY,
SBĚRNÝ DVŮR
Dvoukomorové, zvlášť na sklo čiré a zvlášť
na sklo barevné. Do skla patří: láhve od
nápojů (nemusí se odstraňovat etikety
a víčka), skleněné střepy, tabulové sklo.
Tabulové sklo větších rozměrů je možno
odevzdat do sběrného dvora. Prosíme,
nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

PAPÍR

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
(BIOODPAD)
HNĚDÉ NÁDOBY, SBĚRNÝ DVŮR
Do bioodpadu patří: travní hmota, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny,
skořápky z ořechů, slupky z ovoce a zeleniny, bramborové slupky, kávový a čajový
odpad, čajové sáčky, piliny, hobliny, plevel
(košťály i celé rostliny), seno, sláma, listí,
dřevní hmota, větve z prořezu stromů do
délky 25 cm a průměru 2 cm. Je nezbytně
nutné, aby byl bioodpad dáván do sběrných nádob volně, tj. bez igelitových pytlů, sáčků či jiných obalů. Bioodpad můžete
také likvidovat domácím kompostováním
nebo uložením na sběrný dvůr. Prosíme,
nevhazujte: sklo, plasty, nápojové kartóny, papír, kovy, potraviny, vaječné skořápky, kosti, hlínu, popel, textil, léky, směsný
komunální odpad, hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny), nebezpečný odpad,
elektroodpad, uhynulá zvířata, podestýlky domácích zvířat atd.

TEXTIL, BOTY, HRAČKY
Do bílého kontejneru můžete odložit veškeré oděvy, bytový textil, hračky, boty, kabelky, prostěradla, přikrývky, povlečení atd. Kontejnery jsou k dispozici před
sběrným dvorem, v ulicích Písecká (Na
Pastvisku) a Pod Kalvárií, vedle prodejny Hruška, v Žimrovicích před bytovkami
při vjezdu do obce vlevo, v Jakubčovicích
první odbočka vlevo ze směru od Hradce
a v Bohučovicích v dolní části obce.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nádoby na sběr jedlého oleje černé barvy s fialovým nebo oranžovým víkem jsou
umístěny v areálu sběrného dvora a v obcích. Do nádob patří použité jedlé oleje
a tuky z domácností (např. fritovací oleje)
a ztužené jedlé tuky. Použité tuky a oleje
vhazujte do nádob v uzavíratelných obalech, např. v PET láhvích. Prosíme, nevhazujte: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

PNEUMATIKY

Nebezpečné odpady odevzdejte do sběrného dvora. Mezi nebezpečné odpady patří: oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice,
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, galvanické články elektrické suché, sorbenty, filtrační materiály,
směsi obalových materiálů, sekundární
olověné akumulátory. Prošlé léky je možno odevzdat pouze v lékárně.

Sběrné místo pro zpětný odběr pneumatik je umístěno ve sběrném dvoře. Zde je
možno odevzdat veškeré druhy pneumatik od konečných uživatelů (konečný uživatel není např. pneuservis). Nebudou přijímány pneumatiky znečištěné (např. zalité
betonem).

STAVEBNÍ ODPAD
Stavební odpad v menším množství je
možno odevzdat na sběrném dvoře za
poplatek 1 Kč/1 kg.

KONTEJNERY MODRÉ BARVY
Do papíru patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nevadí papír s kancelářskými sponkami, není nutné odstraňovat
fóliové okénko z obálek. Kartonové krabice nezapomeňte sešlápnout nebo
rozložit! Prosíme, nevhazujte: mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky, kapesníky atd.

má samostatný otvor pro baterie a monočlánky.

ZPĚTNÝ ODBĚR
ELEKTROODPADU
Sběrné místo pro zpětný odběr elektrospotřebičů je umístěno v areálu sběrného dvora. Zde je možno odevzdat veškerý elektroodpad (televizory, monitory,
ledničky, mrazničky, zářivky, vysavače, vrtačky, baterie, sporáky, elektrické hračky,
videa atd.). Menší elektroodpad (mobily,
fotoaparáty, fény atd.) je možno odložit
také do červeného kontejneru v ulici Písecká u mostu (Na Pastvisku), kontejner

DALŠÍ INFORMACE:
• sběr nebezpečného odpadu mobilní sběrnou již nebude probíhat, nebezpečný odpad je možno odevzdat pouze
na sběrném dvoře,
• sběrný dvůr je určen pro občany města Hradec nad Moravicí včetně místních
částí Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec, Benkovice, Žimrovice, Domoradovice a Filipovice. Je třeba si uvědomit, že
pokud zde odevzdáte odpad občanů jiných obcí, náklady spojené s jeho likvidací jsou hrazeny z rozpočtu našeho města,
• do sběrného dvora není možno odevzdávat fasádní polystyrén,
• místo zpětného odběru elektrozařízení, jedlých olejů a textilu na ulici Opavská
v areálu technických služeb je zrušeno.
Rostislav Římský

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Nový sběrný dvůr na Žimrovické ulici v Hradci nad Moravicí je otevřen 3 x týdně: úterý a čtvrtek 10.00–17.30 h; sobota 8.00–11.30 h.
Provoz sběrného dvora zajišťují Technické služby Hradec nad Moravicí (bližší informace najdete na webu tshradec.cz).

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Volby do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 20. září 2022 (na požádání obdrží volič hlasovací lístek také ve volební místnosti).
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let a má v Hradci nad Moravicí trvalý pobyt; občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má
v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky; jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat
Městský úřad Hradec nad Moravicí a v den voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
V Hradci nad Moravicí bude opět 9 volebních okrsků: Hradec nad
Moravicí (3 volební okrsky), Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. Každá volební strana může
nejpozději do 24. 8. 2022 delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. Na neobsazená místa jmenuje členy komisí starosta města.
První zasedání OVK se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 v 16 hodin ve společenském sále Babinec, Podolská 308 (z důvodu
prázdninového termínu upozorňujeme, že účast členů OVK na
tomto prvním zasedání je nutná).
Bližší informace k volbám najdete na webových stránkách města v záložce městský úřad/volby 2022; podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra mvcr.cz v záložce informační servis/volby. V případě dotazů kontaktujte
Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor vnitřních věcí a kultury, tel.: 553 783 940, 725 666 074 (Jitka Celtová), e-mail:
jceltova@muhradec.cz.
Jitka Celtová

inzerce

DĚTSKÝ DEN
V neděli 5. 6. 2022 uspořádalo město Hradec nad Moravicí dětský den, letos na téma „přijel k nám cirkus“. Na děti čekala spousta
zábavných aktivit. Vyzkoušet si mohly žonglování, chůzi po laně,
točení talířů, hru hula hoop a další. Celým odpolednem děti provázeli balónkoví klauni, kteří jim na přání vyráběli z balónků nejrůznější zvířátka. Připraven byl bublinkový workshop, ve kterém
si děti vytvářely mýdlové bubliny, nechybělo ani opravdové šapitó, vystoupení Poppy a Adélky, dětský bleší trh, ukázka malých
hasičů a skákací hrady.
Zuzana Liliana Machurová

Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše kontaktní místo
na Poště partner

Žimrovice
Pošta
p

»

artner

Žimro

Hrade vice
cká 61

»
»
»

přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Foto Jiří Hajduk
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SPOLEČNOST A KULTURA
HRADECKÁ POUŤ PŘEDSTAVILA ŘEMESLA A UMĚNÍ
Tradiční Hradecká pouť se uskutečnila v rámci projektu Hradec
- město šikovných rukou v neděli 26. 6. 2022. Ve farním kostele
sv. Petra a Pavla proběhly slavnostní mše svaté, letos s poděkováním za 425 let od posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. V odpoledních hodinách pak byl v městském parku připraven řemeslný
jarmark s doprovodným programem - návštěvníci si mohli poslechnout Dechový orchestr Hradec nad Moravicí a taneční orchestr Baard ’s Band, pro děti byla připravena loutková pohádka

O sedmi ztracených tečkách a pouťové atrakce, nechyběl bohatý stánkový prodej s prezentací místních řemeslníků a umělců
a výborné občerstvení. S dovednostmi a uměleckým nadáním
našich občanů a řemeslníků se mohli návštěvníci seznámit také
prostřednictvím venkovní panelové výstavy.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu Hradecké pouti podíleli.
Jitka Celtová

Foto Jiří Hajduk

Potřebujete obalit knihy do školy ? Neváhejte
a stavte se s nimi
již o prázdninách!
My vám je obalíme rychle, levně
a profesionálně.
Obal od nás vydrží dlouho, je kvalitní a obalíme také netypické formáty. Knihy nelze obalovat na počkání, přineste je proto včas!Jakmile pro vás
budou připraveny, zašleme vám informační e-mail nebo SMS.

INFORMUJE

ZAŽÍT MĚSTO JINAK A DEN ČISTÉ DOPRAVY
17. 9. 2022, od 14.00 h, městský park: Bez zábran.Tak zní letošní téma festivalu Zažít město jinak. Stejně jako loni jsme se spojili
s MAS Opavsko a jejich akcí Den čisté dopravy v městském parku, který poskytuje prostor pro chvíle odpočinku, aktivní zábavy
a gastro zónu bez bariér. Těšit se můžete na tvořivou dílnu, soutěže a hry pro děti, nenechte si ujít vystoupení Ády Dudka, dětského ilustrátora, s jeho kreativním divadlem. Dobroty pro vás

připraví pojízdná kavárna Máma mele kafe, hamburgery Matadaj,
Vitaminátor, Pivotéka 13 a další. Od 18.00 h bude v sále Babinec
probíhat zážitkový degustační večer Vína Lichnovských s přednáškou o vínech, která byla ve sklepích a podávala se při různých
příležitostech v rodině Lichnovských. Kapacita omezena, místa
si můžete rezervovat na babinec@muhradec.cz.

BYLINKOVÝ WORKSHOP
6. 10. 2022, 16.00–19.00 h, Babinec: Opavská bylinkářka Renáta Jahodová vás během workshopu seznámí s přípravou domácích léčivých mastí, sběrem a sušením bylin, mícháním čajů,
vybavením domácí bylinné lékárničky. Účastníci si odnesou osobně vyrobené dvě 10 ml masti a 50 g čaje (nebo 2x25g). Cena
200 Kč. Kapacita míst je omezená. Registrovat se můžete na tel.:
778 700 071 nebo e-mailem na ic@hradec.cz.
Od září budou pokračovat setkání našich nejmladších čtenářů v rámci projektu S knížkou do života – Klubíčko. V září vyjde podzimní Hradecký kniháček, časopis pro děti, který vydává naše knihovna. Tak se pro něj stavte.

MALÁ OCHUTNÁVKA Z KNIŽNÍCH NOVINEK, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO NAŠE ČTENÁŘE
Armentrout, J.L.:
Bernatský, V.:
Brown, S.:
Cass, K.:
Di Fulvio, L.:
Dziubaková, E.:
Fuchs, K.:
Honzák, R.:
Jacobs, A.:
Lacrosse, M.:
Maas, S.:

Z krve a popela
Jak dostat tatínka do karantény
Letenka z džungle
Zrazená
Všechny touhy vedou do Říma
Stavitelé z říše zvířat
Dvě hrsti života
I v nemoci si buď přítelem
Něžný měsíc nad Usambarou
Vinařství. Osudové dny
Dvůr trnů a růží

Martinez, A.:
Riley, L.:
Sauer, A.:
Stanitzok, N.:
Steel, D.:
Treben, M.:
Tudor, C.J.:
Vondruška, V.:
Walliams, D.:
Weirová, K.:
Whitton, H.:

Psáno s nadějí
Ztracená sestra
V pekle východní fronty
Low Carb
V otcových stopách
Byliny v prevenci a léčbě
Upálené
Královražda na Křivoklátě
Bestie z Buckinghamského paláce
Kateřina Aragonská
Božská Ada

www.muhradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA / ŠKOLSTVÍ
Hmyzí pohádky z květinové zahrádky a U nás v hmyzáčkově, které napsal
hradecký rodák Rostislav Poláček a které
vás zavedou do světa hmyzích kamarádů.

V informačním centru si opět můžete zakoupit oblíbené čokolády (mléčná, hořká)
v novém zdařilém designu s motivem hradeckého zámku, které jsou krásným dárkem nebo suvenýrem.
Rovněž u nás zakoupíte nové knihy, které
jsou věnovány hlavně dětem:

Komiks Dlouhé safari z Opavy do Keni,
který je dílem autorského dua Zuzana Beranová a Oldřich Hyvnar. Slavnou ochránkyni zvířat Joy Adamsonovou není třeba
představovat. Její vztah se lvicí Elzou se
stal opravdovou kultovní záležitostí. Co už
ovšem lidé netuší je, že se jedná o opavskou rodačku. Aby se tento silný a dojemný příběh přiblížil i mladším čtenářům,
rozhodlo se město Opava vydat komiks
věnovaný nesmírně bohatému životu Joy.
Na čtyřiceti stranách najdete na 300 ko-

RODINNÁ TRADICE
Náš dědeček, ve své době všem místním
známý podolský řezník a uzenář, pan Karel
Mazur nás učil, že rodina musí vždy držet
pospolu. Na jeho počest se od roku 1976,
kdy nás opustil, každý rok pravidelně scházíme při smažení vajec. Letos se nás, z jeho
82 potomků, sešlo celkem 53. Společně
jsme v jednom hrnci usmažili 183 vajec,
snědli 9 plechů domácích buchet, uhasili
žízeň a tradičně jsme se spolu všichni vyfotografovali.
Nejstarší účastnicí našeho rodinného setkání byla paní Vlasta Kudělová, která letos v květnu oslavila krásných 90 let. Ještě
jednou jí všichni k tomuto životnímu jubileu ze srdce blahopřejeme.
Marcela Prdová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
VODÁCKÝ KURZ
V květnu vyrazili žáci 7. ročníku na vodácký kurz po řece Opavě. Rozděleni do skupin na rafty a kanoe jsme pod vedením instruktora vodáckých kurzů vyrazili na svou
první plavbu. Zpočátku jsme vypadali velmi humorně až zmateně, postupně jsme
se synchronizovali a zdokonalili natolik,
že se nám dařilo držet přímý směr i vyhýbat se překážkám. Odpoledne jsme dorazili do Lhoty u Opavy, kde jsme měli v Mlýně vodníka Slámy zajištěno ubytování
ve stanech. Druhý den jsme opět vyrazili na vodu a dojeli až do Jilešovic, kde přírodní meandry dodávají krajině osobité
kouzlo. Po náročném výkonu jsme si v restauraci Kamenec dopřáli chutný oběd
a vlakem jsme se vrátili zpět do Hradce
nad Moravicí. Všichni jsme si užili spoustu legrace. Poděkování patří provozovateli Mlýna vodníka Slámy, učitelům Monice
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Halškové, Davidovi Šebestovi a Michalovi Zajíčkovi, kteří se po celou dobu kurzu
o nás vzorně starali, a také instruktoru Radimu Čeganovi, který dbal o naši stoprocentní bezpečnost.
Mgr. Monika Halšková a žáci 7. ročníku

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

miksových ilustrací. Udělejte dětem radost krásně zpracovanou publikací.
Léto je v plném proudu, ale již nyní si u nás
můžete zakoupit stolní kalendář Rozhlednovým rájem 2023 - hradní a zámecké
věže. Z Hradce zde najdete kresbu Bílé
a Hodinové věže.
Pokud jste si oblíbili naše turistické výšlapy, rovněž nepřijdete zkrátka. Termíny
a destinace najdete v kalendáři akcí na
webu ichradec.cz nebo v Hradeckém kulturním měsíčníku.
Markéta Beyerová

ŠKOLSTVÍ
FOTBALISTKY SE VYDALY NA
SVÉ PRVNÍ TURNAJE
V pondělí 23. května se naše fotbalistky ze 6. a 7. třídy vydaly na svůj první turnaj do Heřmanova Městce, kde se konalo superfinále Školské futsalové ligy 7. Pro
naše hráčky to byl doslova „křest ohněm“.
V prvních zápasech se projevila jejich nezkušenost a soupeřky toho využily. Od třetího utkání holky pochopily, co je potřeba
změnit a jejich herní projev se zlepšil. Do té
chvíle si pochvalu zasloužily jen naše brankářky, které od začátku turnaje chytaly velmi dobře. Klíčovým zápasem bylo utkání
o 5. místo, ve kterém nám stála v cestě ZŠ
Kvasice. Utkání musely rozhodnout až pokutové kopy. Holky zachovaly klid, proměnily dvě penalty a mohly poprvé pocítit radost z výhry a konečného 5. místa. Hráčky
z 8. a 9. třídy se na svůj první turnaj vydaly
do Kylešovic, kde se konalo okresní finále
minifotbalu dívek. Stejně jako jejich mladší spoluhráčky se musely nejdříve rozkoukat a poté zjistily, co fotbalový zápas obnáší. Holky nakonec vybojovaly 4. místo,
které je pro ně možná zklamáním, ale zároveň i úspěchem.
Mgr. Michal Zajíček

DNY DĚTÍ
V pátek 3. června se konal projektový den
9. ročníku - Den dětí pro děti z mateřské
školy, předškolní třídy a žáky 1. stupně. Pro
děti byla připravena stanoviště s celou řadou zábavných aktivit, při kterých musely
prokázat své sportovní dovednosti, rychlost, přesnost, schopnost spolupracovat v družstvu, kreativitu apod. Pro děti
z předškolního oddělení mateřské školy
to bylo jejich další seznámení se školou,
do které většina z nich po prázdninách
nastoupí. Na závěr dostaly děti sladkosti, které byly hrazeny z prostředků SRPŠ.
Akce, na jejímž zdárném průběhu se podíleli žáci 9. ročníku, neměla vítěze ani poražené, ale byla velmi zdařilá a dětem se moc
líbila. Chtěl bych poděkovat panu učiteli
Mgr. Drahomíru Hlačíkovi za profesionální
organizaci i všem ostatním učitelům, kteří se podíleli na jejím úspěšném průběhu.
Mgr. Jan Vícha

Projektovému dni předcházel 1. června
Den dětí pro žáky vyššího stupně. Hlavní
atrakcí byl vodní fotbal, který sklidil obrovský úspěch. Proti sobě hrála dvě družstva,
ostatní měli k dispozici další čtyři stanoviště – tanec, stolní tenis, pohádky, které se
promítaly ve výtvarné učebně a střelbu ze
vzduchovky. Všichni žáci se shodli, že tento den byl parádní od začátku do konce.
Kateřina Teplanská, 7.A

ŽIVOT NA FARMĚ
Projektový den s názvem Život na farmě
seznámil děti s chovem zvířat na ekologické zemědělské farmě v Domoradovicích. Majitel farmy, Ing. Karel Škrobánek,
dětem vykládal o chovu domácích i užitkových zvířat a o provozu farmy zaměřené na živočišnou výrobu. Děti získaly informace nejen o zvířatech samotných, ale
také o rozdílech mezi konvenčním a ekologickým pěstováním a chovatelstvím.
Děti si mohly zvířata prohlédnout či pohladit, pozorovaly jejich chování, rozpoznávaly samice, samce a mláďata, poznávaly rostliny a hmyz na louce, prohlédly si
seník i zemědělskou techniku. Zároveň se
seznámily se základními principy ochrany
životního prostředí. Projekt vedl žáky k poznání, že člověk je součástí přírody, kterou
musí chránit.
Mgr. Irena Škrobánková,
Mgr. Eva Havlíčková

a textů společně zjednodušovaly postup
výroby papíru do sedmi kroků a prohlédly
si vzorníky papíru. Abychom proces výroby papíru viděli na vlastní oči, udělali jsme
si jiný den pěší výlet do Smurfit Kappa v Žimrovicích. Pan Karel Štěpán, tatínek žačky Emmy, nás ochotně provedl závodem
a vysvětlil postup výroby lepenky. V praktické části projektu jsme pak vyráběli roubené domečky z předem připravených
dřevěných dílků. Smirkování, sestavování
a lepení šlo dětem pěkně od ruky. Ve třídě jsme si pak postavili horskou vesničku.
Další celodenní akcí byla atletická olympiáda (více se dočtete v dalším článku).
Završením školního roku, a odměnou za
práci, byla noc ve škole. Tu zahájila soutěž smíšených družstev dětí a jejich rodičů. Po vyhodnocení soutěže, kterou vyhrál
tým ve složení Šimon Hrbáč, Sára Beinhauer a jejich rodiče, zazpívaly děti své
oblíbené školní písničky a poslaly rodiče
domů. Následovalo občerstvení, trocha
sportu, pořádná večeře, pohádka Jak dostat tatínka do polepšovny (vybíraly děti
ze tří možností) a konečně nocování na žíněnkách. Snídaně byla královská. Maminky napekly tolik dobrot, že jsme pohostili
celý nižší stupeň i deváťáky, jako dík za jejich pěkná vystoupení. Na památku dostaly děti pamětní listy i s fotografiemi z vydařené akce.
Mgr. Radka Očadlíková

OSLAVA 1. TŘÍDY
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ MĚSÍC
Poslední měsíc školního roku bývá naplněný aktivitami všeho druhu. Druháci se nejprve vydali na výlet do ZOO Olomouc a na
zpáteční cestě se rozhlédli po kraji z rozhledny v Blahutovicích. Po výletu následoval Den dětí, který pro nás připravili deváťáci. Marek Valušek byl ve sportovních
disciplínách tak dobrý, že posbíral vítězství v rámci třídy a v rámci celého nižšího stupně byl třetí. Desátého června se
běžná výuka změnila v projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání s tématem „dřevo“. V teoretické části děti prokazovaly čtenářskou gramotnost - hledaly
v textu odpovědi na otázky, podle obrázků

A je to tady! Nedávno usedli poprvé do
školních lavic, a najednou jsme slavili konec školního roku. Naučili se číst, psát, počítat… udělali velký pokrok ve svém životě.
Naši prvňáčci spolu se svými rodiči oslavi-
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ŠKOLSTVÍ
li závěr školního roku vystoupením nazvaným Oslava 1. třídy. Děti předvedly pásmo
básniček a zatančily mazurku. Na závěr
publikum pobavila humorná pohádka ze
školního prostředí.
Mgr. Irena Škrobánková,
Mgr. Eva Havlíčková

OZDRAVNÝ POBYT
Pro ozdravný pobyt žáků 4. a 5. ročníku
jsme letos zvolili Rožnov pod Radhoštěm,
malebné městečko plné zajímavostí a historie, obklopené krásným pohořím Beskyd. Vyrazili jsme 16. května a počasí nám
opravdu přálo. První den jsme navštívili
Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, po
jehož prohlídce jsme se přesunuli do kempu v Rožnově. Ubytování v chatkách bylo
pro děti něco nového, ale předešlé obavy
byly brzy rozptýleny. Děti byly ubytovány v útulném a čistém prostředí a za své
chování v kempu si zaslouží opravdu velkou pochvalu. Nic se nedalo vytknout ani
zdejší kuchyni. Snídaně formou švédských
stolů i chutný oběd a večeře připomínaly hotelové služby. Ještě téhož dne jsme
stihli navštívit rozhlednu známého architekta Dušana Jurkoviče. Druhý den jsme
se probudili do deštivého rána a v pláštěnkách jsme vyrazili prozkoumat okolí. Nemohli jsme uvěřit, že jsme v poklidné a veselé atmosféře urazili 14 km. Středu jsme
celou věnovali návštěvě Valašského muzea v přírodě. Dopoledne jsme si prohlédli
Dřevěné městečko a po obědě Valašskou
dědinu a Mlýnskou dolinu. Děti se seznámily s nelehkým životem na Valašsku v minulých stoletích. Ve čtvrtek jsme se vypravili na Pustevny, kde jsme se, po prohlídce
opraveného Libušína a Maměnky, vydali
kolem sochy pohanského boha Radegasta
na Radhošť. Týden utekl jako voda a v pátek nezbývalo nic jiného, než se s příjemným prostředím rozloučit. V nohách jsme
cítili nachozených 55 km a u srdce nás hřály nové zážitky. Ráda bych touto cestou
poděkovala svým kolegyním Mgr. Monice Bryjové, Mgr. Lucii Škrobánkové a Silvii
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Procházkové, DiS., za pomoc s organizací
ozdravného pobytu.
Mgr. Lenka Hlačíková

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
V červnu se po dvou letech konala tradiční
atletická olympiáda pro žáky přípravného
ročníku a nižšího stupně. Akci jsme zahájili v hale školy, kde se odehrála první disciplína - šplh. Po vyrovnaných výkonech
soutěžících jsme se společně přesunuli na fotbalový stadion, kde soutěžní klání pokračovalo. Sportovci měli možnost
ukázat se hned v několika disciplínách sprint na 50 metrů, skok z místa, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh a štafeta.
Odměnou těm nejlepším bylo ocenění diplomy na stupních vítězů. Po celou dobu
olympiády nás provázelo letní počasí, panovala dobrá nálada a bylo vidět, že děti
si tento den, strávený mimo školní lavice,
opravdu užily.
Mgr. Monika Bryjová

PROJEKT HRANICE DOKOŘÁN
Žáci sedmých ročníků se ve dnech
20.–22. června zúčastnili druhé, polské
části projektu Hranice dokořán, financované Euroregionem Silesia. Ve spolupráci s třídními učiteli bylo vybráno 20 žáků
a s radostí mohu konstatovat, že naše
výjimečná skupina sportovců, výtvarníků, pohodářů a v neposlední řadě komiků excelovala. První den jsme bodovali ve
sportovních aktivitách, zatančili si tradiční školní tanec a zvítězili v silové soutěži. S humorem bylo konstatováno, že jsou
naši žáci zvyklí v pracovních činnostech
místo štětců používat lopaty (Baborówská
škola je více zaměřená na výtvarnou tvorbu.) Odpoledne jsme si prohlédli pohádkový zámek v Mošně a navazovali přátelské vztahy na večerní obchůzce „sklepů“
i na diskotéce v hotelu.
Druhý den děti obdivovaly opolský skanzen v Bierkowicích. Po historickém výkladu
nás čekal výtečný oběd v restauraci Bida.
Odpolední aktivity nás zavedly do stáje

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

v Glubczycích. Děti jezdily na koních, hrály integrační hry, střílely z luku, skákaly do
sena a moc dobře se bavily.
Poslední den jsme malovali nádherné skleněné vitráže, které si výtvarníci mohli odvézt domů jako suvenýr. Odpoledne jsme
ještě navštívili Ratibořský hrad, aquapark
H2O a nastal čas loučení. Jak říkají naši
polští kolegové „všechno dobré rychle končí“. Věřím, že účel projektu stmelit
kolektiv, navázat přátelství a poznat nové
možnosti byl splněn nad naše očekávání.
Polské realizační vedení projektu, stejně
jako moje kolegyně Ing. Katarína Čermáková, bylo úžasné a já velmi děkuji za možnost být součástí týmu, který dává prostor
novým přátelstvím a třeba jednou i pracovním vztahům mezinárodní integrace.
Petra Tomanová, DiS.

HRADECKÝ SOVÍK
Dne 29. 6. 2022 jsme ocenili nejlepší žáky
naší školy. K těmto oceněním patřila i výjimečná cena pro žáka, který byl škole vý-

ŠKOLSTVÍ
znamně nápomocný. Tuto cenu, nazvanou Hradecký sovík, obdržela za pomoc
při komunikaci s ukrajinskými uprchlíky Yelizavieta Smetanská. Toto ocenění
vzniklo díky školnímu parlamentu, který
vyhlásil výtvarnou soutěž na maskota školy. Žáci 1. a 2. stupně vytvořili kresby, ze
kterých pak školní parlament vybral jednu
nejzdařilejší od Adélky Novákové ze 4. B.
Sovíka pak dále výtvarně zpracoval pan
učitel Mgr. Peter Soos. Vytvořil sochu sovy,
která stojí na podstavci z knih.
Aby škola mohla tuto cenu udělovat každý
rok, bylo potřebné vytvořit formu, ze které
je pak možné odlévat další kusy. U vytváření formy a odlitku pomáhali Tomáš Bečka
a Tomáš Oršový z hradecké firmy REART.
Ještě jednou gratulujeme Yelizavietě Smetanské a děkujeme firmě REART za pomoc
a cenné rady.
Mgr. Peter Soos

PO STOPÁCH LOVCŮ MAMUTŮ
A ŘÍMANŮ
Pro žáky 6. ročníku byla ve dnech
7.– 9. června připravena dějepisná exkurze na jižní Moravu. Naší první zastávkou
se stal břeclavský zámek, poté jsme pokračovali do Valtic, kde jsme navštívili Národní zemědělské muzeum. K večeru jsme
se ubytovali v penzionu Na Rozcestí v obci
Bulhary. Druhý den jsme vyrazili do Pavlova, kde jsme navštívili archeopark se zajímavou expozicí archeologických nálezů
z období pravěku a vystoupali na zříceninu hradu Děvičky. Odpoledne nás čekalo
další muzeum, Brána do Římské říše, v Pasohlávkách, kde jsme si prohlédli originály
předmětů z období markomanských válek, nalezené na našem území. Poslední
den jsme se jeli podívat do Lednice a příjemnou procházkou v nádherném zámeckém parku jsme došli až k Minaretu. Tím
naše exkurze skončila a čekala nás cesta
domů vlakem z břeclavského nádraží. Tento výlet nám dal spoustu krásných zážitků
a poznali jsme krásy jižní Moravy.
Valerie Režnarová, 6. B

kralovaly Diovy dcery ve složení Amálie
Byrtusová, Valentýna Špičková, Jana Šubová, Yelizavieta Smetanska a Valerie Režnarová.
Mgr. Michal Zajíček

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Poslední dva měsíce školního roku měli
žáci obou devátých tříd napilno. Již od
května navštěvovali taneční lekce pod
vedením tanečního mistra Přemysla Hladíka, na kterých se učili nejen společenským tancům, ale i společenskému chování. Slavnostní rozloučení se školou se pak
konalo v úterý 28. června v hotelu Belaria. Sál byl slavnostně vyzdoben květinami
a na stolech bylo bohaté občerstvení, které připravily maminky žáků (moc všem děkujeme). Program zahájila slavnostní polonéza, a celý sál utichl úžasem. Místo jindy
rozverných deváťáků nastoupili na parket
mladé slečny a mladí pánové s růží v ruce
a prvním tancem, kterým byl waltz, zahájili taneční odpoledne. Po úvodní části programu následovalo překvapení v podobě taneční soutěže a poté slavnostní akt
šerpování - dojemná a důstojná chvíle pro
všechny zúčastněné. Každý žák byl představen, byla mu předána šerpa a dárek na
rozloučenou. Žáci se s naší školou rozloučili zpěvem, poděkovali třídním učitelům
Mgr. Drahomíru Hlačíkovi a Mgr. Romaně
Přibylové, řediteli školy Mgr. Jiřímu Kupčíkovi a všem rodičům. Velké poděkování

patří hlavním organizátorkám paní Denise Dočkalové a paní Ireně Marošové, které
na svá bedra vzaly tíhu celé akce a podaly žádost o finanční příspěvek z grantového programu města Hradec nad Moravicí.
Za taneční pokrok žáků děkujeme Bc. Přemyslu Hladíkovi a jeho taneční partnerce,
za finanční podporu a spolupráci vedení města - starostovi Mgr. Patriku Orlíkovi
a místostarostovi Mgr. Petru Havrlantovi.
Ve středu 29. června se naši deváťáci, již
s šerpami na hrudi, rozloučili na slavnostním zakončení školního roku také s mladšími spolužáky.
Ve čtvrtek 30. června, po předání vysvědčení, se pro naše nejstarší žáky rozezněl
školní zvonek naposledy. Tuto chvíli si deváťáci užili za bouřlivého potlesku mladších žáků. Po devět let školní docházky se
žáci učili různým vědomostem a dovednostem napříč obory, našli si kamarády
na celý život, poznali opravdová přátelství
a naučili se vnímat věci srdcem. Nezbývá
nám nic jiného, než našim milým deváťákům popřát hodně štěstí v dalším životě.
Mgr. Romana Přibylová,
Mgr. Monika Halšková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Letošní školní příměstský tábor jsme si
všichni užili nejen díky našim vedoucím
Petře Tomanové, Kláře Motyčkové a Elišce
Motyčkové, ale také díky nabitému programu. Hned v pondělí jsme navštívili zábavní park Skalka. Náš zrak uchvátily atrakce jako například Dragon, což je horská
dráha se vzhledem draka, obří trampolíny, vodní sporty a také místní kontaktní
ZOO. Spoustu zábavy nám dopřála i autíčka, na nichž jsme se nakonec projeli,
a vůbec se nám nechtělo domů. Všichni účastníci tábora dostali jako dárek náramek, na kterém mají nahranou peněžní hotovost na příští návštěvu. Na Skalce
jsme určitě nebyli naposledy. V úterý nás

ŘECKÝ DEN
Téma „starověké Řecko“ vyvrcholilo ve
shrnujícím projektu nazvaném Řecký den.
Během tohoto dne uplatnili žáci 6. B třídy
nabyté znalosti z řeckých dějin a dotkli se
tajů řecké kultury a myšlení. Žáci se rozdělili do čtyř pracovních týmů (Diovy dcery,
Sparťané, Athéňanky a Řekové), které čekala tři témata: Olympijské hry - běh na
192,27 m, řecká kuchyně a řecká keramika. Odborná porota žasla jak nad připravenými jídly, tak nad uměleckými výtvory
žáků. Nakonec ve všech třech disciplínách
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navštívily netradiční koloběžky a jezdítka.
Všichni jsme se projeli na velkých koloběžkách kolem Hradce, rýžovali zlato a drahé kamínky. Velkým lákadlem byly i motocrossy, které si děti také vyzkoušely. Po
obědě (celý týden jsme měli výborná jídla)
následoval odpočinek a pak navazoval volnější program. Hráli jsme například detektivní hru Městečko Palermo. Další den byl
dnem kreativním. Pískovali jsme obrázky
a navlékali minerální korálky. Paní vychovatelka Klárka dětem vykládala o významu
různých druhů kamenů a každý si tak vytvořil náramek na míru. Čtvrtek byl výletnický den. V Jeseníku jsme navštívili muzeum ve Vodní tvrzi, konkrétně geologickou
expozici, kde jsme bádali nad horninami
a minerály, nad vznikem a vývojem světa.
Prošli jsme se po městě, vyjeli do lázní, vyzkoušeli procedury balneoparku a objevili
pramen zdraví. K obědu jsme měli místní
specialitu - výbornou polévku a plněný borůvkový knedlík s vanilkovým přelivem. Následně jsme se podívali do muzea lega. Pak
už byl čas odjet zpátky do školy, kde děti
trávily poslední noc a kde nás čekalo noční
dobrodružství. Ráno jsme posnídali výbor-

né „kamahajské“ koláče, sbalili se a vyrazili na pěší túru do Údolí klidu v Žimrovicích.
Po návratu do školy jsme si ještě pohráli s kamarády, po obědě si rozdali diplomy
a zhodnotili tábor jako „suprovní“. Všichni
máme spoustu krásných zážitků, známe
nové hry a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Kolektiv malých táborníků byl
úžasný. Z nejmladších účastníků mohu vy-

zdvihnout statečnost a přátelskou náladu
Vojtíška Kunerta, veliké sportovní nadšení
Aničky Müllerové, zručnost Amelky Schreierové, dobrou náladu Viktorky Urbanové
a Zoinky Černé. Účel tábora – v pohodě
a radosti si vše maximálně užít – se naplnil. Krásný zbytek prázdnin a zase příště…
Víťa Toman, pomocný instruktor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
BADATELÉ POZNÁVAJÍ
ŘEMESLA
V rámci kroužku Badatelé jsme v květnu podnikli zajímavé exkurze do sedlářství a ke včelaři. Návštěvu sedlářské dílny
v Hradci nad Moravicí nám umožnil pan
Víťa Toman. Děti se alespoň krátce seznámily s náročností jeho práce. Pan Toman
také předvedl ukázku ručního šití postroje
na koně a předvedl několik dalších výrobků. Jeho syn Víťa nám také představil svou
práci. Nejvíce děti zaujala vlastnoručně
vyrobená peněženka. V průběhu návštěvy
si děti mohly zhotovit kožený přívěsek na
klíče, což je velice potěšilo. Možná tato návštěva někoho inspiruje a bude se tomuto
náročnému řemeslu v budoucnu věnovat.
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V době, kdy byly stromy v plném květu,
jsme se vydali do Hradce nad Moravicí ke
včelaři panu Janu Hrbáčovi. Tento den
bylo velmi horko a slunečno, proto byly
včely klidné a my jsme si mohli bez obav
užívat exkurzi u úlu. Pan včelař měl pro děti
připraveno krásné vyprávění o životě včel
a samozřejmě také ukázky včelího úlu. Děti
si vyzkoušely i včelařské obleky a ochutnaly med. Pan Hrbáč nám také věnoval krásné obrázky, zachycující ukázky ze života
včel, které nyní zdobí naši třídu.
Velmi děkujeme oběma řemeslníkům za
pozvání a za cenné zkušenosti a nabyté vědomosti, které si děti z návštěv odnesly.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

EXKURZE DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Ve čtvrtek 23. června jsme se vydali do
mateřské školy v Hradci nad Moravicí, kam
jsme byli pozváni na prohlídku školní kuchyně. Cestou jsme se zastavili na zmrz-
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lině a pohráli si na dětském hřišti. V 11 hodin jsme měli ve třídě Medvědů připravený
oběd. Potom nás paní vedoucí Jana Křížová provedla kuchyní (moc to tu vonělo připravovaným moučníkem) a sklady potravin. Někteří z nás mohli dokonce pomoci
s vybalováním mouky a brambor. Na závěr
dostal každý malý džusík, ovocnou tyčinku a na ochutnání rohlík s medovým máslem. Moc děkujeme za pozvání, za dobrotky a za milé setkání!

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Na úterý 21. června jsme připravili projektový den se zaměřením na dopravní výchovu, konkrétně na cyklisty. Zhlédli jsme
výuková videa o pravidlech pro cyklisty, vyplnili krátký test a vydali se na školní zahradu, kde jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti
na kolech. Na zahradě bylo také stanoviště zdravovědy, kde jsme zkoušeli obvazovat různá poranění. Na dalším stanovišti
jsme si postavili silnici, stezku pro chodce
a trénovali přecházení a projíždění aut podle semaforů. Bylo to zábavné dopoledne,
něco jsme se naučili a moc jsme si to užili!

OZDRAVNÝ POBYT
V MALÉ MORÁVCE
Náš pětidenní pobyt probíhal v hotelu Neptun, který poskytoval dětem bezvadné zázemí. Nechyběla malá tělocvična ani společenská místnost, okolí chaty jsme pak
využívali k herním aktivitám. Na děti čekal
opravdu nabitý program. Denně jsme se věnovali turistice, nechyběl výlet na Praděd,
do Karlovy Studánky a také náročná turistická trasa údolím Bílé Opavy, kde k překonávání přírodních nástrah slouží lávky
a žebříky. V průběhu pobytu probíhala soutěž skupin, ve které šlo nejvíce o vzájemnou
spolupráci všech dětí. Při společných úkolech se seznámily s Morseovou abecedou,
zahrály si šipkovanou, vytvářely si skupinová trička, vlastní vlajky i pokřik. Po čtyřdenním klání zvítězily hned dvě skupiny. V závěru pobytu nesměl chybět maškarní karneval
a také večerní stezka odvahy, která se setkala s velkým ohlasem. Pro některé děti
to byl vůbec první delší pobyt bez rodičů.
Překonaly spoustu překážek, osamostatnily se a poznaly se navzájem i z jiné stránky, než jen ze školní lavice. Jsme rádi, že se

ozdravný pobyt dětem líbil, snad si odnesou
jen pozitivní zážitky a v příštím roce vyrazíme opět v plném počtu. Děkujeme Klubu
rodičů za odměny pro děti a za spolupráci.

DEN DĚTÍ
Letošní Den dětí jsme se rozhodli oslavit
formou aktivního pěšího výletu. Po propršené noci jsme se ve středu 1. června
ráno sešli plni očekávání, jaké počasí nás
bude provázet cestou do Hradce. To už
však nesměle vykukovalo sluníčko a obavy z deště se pomalu rozplynuly. Posilněni malou svačinou jsme se vydali na cestu.
Prošli jsme vesnicí a dále se vydali voňavým lesem, kde jsme pozorovali lesní život.
Cesta nám ubíhala svižně a zanedlouho
jsme si udělali první zastávku u hradeckého „stonehenge“, po které nás čekal výšlap
strmou lesní cestou k zámku. Po krátkém
odpočinku, při kterém jsme si zopakovali znaky uměleckých slohů a prohlédli si
kašnu Doubravku, jsme se vydali do centra Hradce, kde jsme v Hradečance doplnili zásoby pití a laskomin. Další zastávkou
bylo dětské hřiště Vodní hrad, kde děti vyzkoušely houpačky a prolézačky, nebo jen
v klidu rokovaly se svými spolužáky. Následoval stěžejní cíl našeho výletu a tím byla
točená zmrzlina, kterou dětem financoval Klub rodičů. Děti si pochutnaly na vanilkové, čokoládové a sušenkové, a některé
se osvěžily i ledovou tříští, protože počasí nakonec vyšlo výborně a sluníčko hřálo
opravdu hodně. Poté jsme se už vydali na
zpáteční cestu, která nám při společných
rozhovorech rychle uběhla.
Základní škola Žimrovice
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. LUDMILY
WESTERNOVÝ DEN
Jako na Divokém západě si mohli připadat žáci prvního stupně
v úterý 7. června. Školní družina ve spolupráci s učiteli a žáky druhého stupně pro ně totiž přichystala Westernový den. Jednotlivé
třídy vyrobily totemy a poté ve skupinkách absolvovaly tematická stanoviště, na kterých se všichni dozvěděli spoustu informací o Divokém západě.
Žáci si, jako správní indiáni, vyzkoušeli vystopovat zvířata, vyrobit
náhrdelník, mohli ochutnat indiánskou specialitu či střílet z luku.
Jako kovbojové pak měly děti možnost střelby ze vzduchovky,
samozřejmě pod odborným dohledem, mohly se projet na koni
či poníkovi, vyzkoušet si hod podkovou či rýžování zlata jako na
Klondiku. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.
Bc. Martina Němcová

let do zahraničí atd. A také, jak jinak, různé vtipné situace ve třídě.
Chceme samozřejmě vzpomínat jenom na to dobré a všem našim absolventům popřát, ať se jim v životě daří, dosáhnou svých
cílů a jsou šťastni. Nevnímáme je jen jako produkty vzdělávacího procesu, ale jako partnery a přátele, se kterými se v budoucnu velmi rádi opět setkáme. Ať už náhodně, nebo nás přijdou
navštívit do školy, jak už to někteří starší absolventi dělávají. Během času, který jsme společně prožili na naší škole, jsme se podle slov Dona Boska snažili nevychovávat metodou cukru a biče,
ale „mírností a láskou“. Každý z nich je jiný a jedinečný, a každý
dostal do vínku schopnosti a nadání, které si s sebou ponese životem, a my jim všem přejeme, aby je využívali k dobrému. A tak
přeji jim, ale i nám všem, abychom zůstávali „nohama na zemi,
ale srdcem v nebi.“
Mgr. Milan Vícha

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ V ŽILINĚ
V rámci partnerské spolupráce s církevní školou Královnej pokoja se žáci devátých tříd vydali na Slovensko. V Žilině poznali školu, seznámili se s místním prostředím a navázali kontakty se slovenskými žáky. Poté, při společném putování Žilinou, poznávali
historické osobnosti, společné dějiny Československa a další zajímavosti z historie. Nakonec si zahráli česko-slovenské utkání ve
fotbale. Moc pěkně prožitý den na Slovensku byl známkou toho,
že přestože nás rozdělují hranice, máme společné zájmy a dokážeme zavzpomínat na společnou historii.
Mgr. Antonín Hennig

DĚTSKÝ DEN

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Tak nám zase v červnu po roce odešli další deváťáci. Někteří byli
s námi celých devět let, jiní přišli až později, nebo se v šesté třídě připojili z naší pobočky v Jaktaři. Vytvořili pěknou partu a zažili jsme s nimi mnoho krásného – výlety, vystoupení, soutěže, vý-

Ve spolupráci s Aktovkou, z.s., jsme v rámci oslav Dne dětí připravili odpoledne pro děti. Děti si mohly vyzkoušet tradiční i netradiční disciplíny, vystoupat na horolezeckou věž, nechat si pomalovat obličej, nabarvit si sádrový odlitek či poslechnout vystoupení
školní kapely. K tomu všemu si mohly dát skvělé občerstvení a zadovádět si se svými kamarády. Přestože počasí nebylo úplně stoprocentní, prožily děti a jejich rodiče pohodové odpoledne a poznali prostředí školy i z jiné stránky.
Mgr. Antonín Hennig

DRUHÉ MÍSTO V NÁRODNÍ LIZE TAEKWONDO 2021
Vynikajících výsledků dosáhl náš školní oddíl taekwonda, který za
rok 2021 obsadil 2. místo mezi nejlepšími oddíly České republiky.
To je skutečně krásný výsledek, když si uvědomíme, že jsme porazili velké oddíly z Prahy, Mělníku, Havířova… Na tomto umístění
mají největší podíl Zuzana Hoňková, Matyáš Pracný, Matěj a Markéta Beinhauerovi, Barbora Jandíková, Petra a Natálie Maňákovy,
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Nela Jarošová a Štěpánka Skotnicová. Nejlepších výsledků dosáhli Zuzana Hoňková a Matyáš Pracný, kteří ve svých kategoriích zvítězili a stali se vítězi Národní ligy taekwondo ve svých kategoriích.
Ing. Tomáš Honěk

CO SE PODAŘILO, CO NÁS ČEKÁ
Máme za sebou 29. rok působení naší školy. Krásná historie, která se zapisuje do života našeho města. Letos jsme se rozloučili hned se dvěma třídami deváťáků. Dnes už chodí do školy děti
našich žáků. Dokonce už u nás naši absolventi pracují. Je to krásná vizitka naší práce. Před námi je jubilejní 30. rok. Moc se těšíme.
Ing. Tomáš Honěk

cházejí v prostoru Horního a Dolního náměstí. Začátek byl před
Domem umění u Běžící dívky Kurta Gebauera, rodáka z Hradce
nad Moravicí. U kašny „u koule“ zhlédli model sluneční soustavy,
v prostorách ulice Mezi Trhy diskutovali nad významem domovních znamení. Na Dolním náměstí žáci zjistili, že se tam nacházejí
nejstarší měšťanské domy v Opavě, vystavěné v době renesance. Další zastávkou byla nedávno zrekonstruovaná socha Panny Marie v blízkosti kostela svatého Vojtěcha. Navštívili také kašnu v Janáčkových sadech, jejímž autorem je Josef Maria Olbrich,
opavský rodák. Ani zde nechyběla aktivita zaměřená na výtvarnou tvorbu. Obě animace byly velkým obohacením vyučovacích
hodin nejen výtvarné výchovy.
Bc. Martina Němcová

VÝTVARNÁ ANIMACE V DOMĚ UMĚNÍ V OPAVĚ
Žáci 7. třídy navštívili v opavském Domě umění výstavu současných autorů Šimona Szaba a Jakuba Čušky s názvem Imaginárium. V rámci animačního programu si vyzkoušeli výtvarnou tvorbu
v duchu surrealismu, kde mohli popustit uzdu fantazii. U obrazů
Jakuba Čušky se žáci pozastavovali nad výtvarným ztvárněním,
neboť vybízejí k hlubšímu zamyšlení nad jejich obsahem. Jeho
postavy jsou záměrně nedomalovány a působí velmi tajemně.
Prostřednictvím kreativní dílny k danému tématu si vyzkoušeli výtvarnou techniku frotáže. V rámci druhé animace se s lektorkou vydali po stopách známých opavských soch, které se na-

OBLÍBENÉ TŘÍDNÍ VÝLETY
Minulý školní rok jsme konečně mohli zase bez obav vyrazit na
správný školní výlet. ZOO Lešná, Stará Voda v Jeseníkách, Olomouc, Praha, Stará Ves nad Ondřejnicí, Archeopark Chotěbuz…
To všechno jsou místa, kde naše děti společně s třídou zažívaly
pěkné chvíle i sbíraly zkušenosti a zážitky. Třída 9.A se dokonce
odhodlala strávit noc pod širákem! Tak hezké prázdniny a v září
zase vzhůru za novým dobrodružstvím!
Mgr. Lucie Víchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PĚVECKÝ SBOR SOUČÁSTÍ SLUNOVRATU
Přestože festival Slunovrat již od letošního roku není „hradecký“, započatá spolupráce i nadále pokračuje. Na jaře letošní-

ho roku vznikla zajímavá
myšlenka hudební spoluúčasti se známým
českým písničkářem
Petrem Linhartem, která 24. 6. 2022 vyústila
v kostele sv. Janů v Opavě
v nevšední hudební zážitek. Pan
Petr Linhart velmi ocenil propojení pěveckého sboru ZUŠ v Hradci nad Moravicí s jeho autorskou tvorbou
v písních Johanngeorgenstadt a Oči Viléma Pellyho. Vůbec poprvé tak zazněly písně v jeho podání s dalšími sborovými vokály a vícehlasy v úpravě učitelky Olgy Golhové. Byl to zároveň milý dárek
ke kulatým narozeninám Petra Linharta. Součástí této zdařilé akce
byla také vernisáž fotografií s názvem Dvojité vidění šéfa festivalu
Vaška Müllera. Děkujeme pořadatelům za laskavé pozvání a budeme se i v následujících letech těšit na další spolupráci hradecké ZUŠ s festivalem Slunovrat.
Olga Golhová
www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
KONCERT VÍTĚZŮ POPRVÉ V MINORITU
Koncert vítězů, který každoročně organizuje vedení ZUŠ Hradec
nad Moravicí, se uskutečnil v úterý 7. 6. 2022. Stejně jako v minulých letech se tak událo ve spolupráci s festivalem ZUŠ Moravskoslezského kraje Muziáda 2022 a také v rámci festivalu Beethovenův Hradec, i když v nových prostorách Minoritského kláštera
v Opavě (na nové místo byla akce přestěhována z důvodu plánované rekonstrukce Velké dvorany Červeného zámku, který je
dlouhodobě uzavřen). I přes tuto změnu se Koncert vítězů nesl
v příjemné atmosféře a představil posluchačům žáky ZUŠ Moravskoslezského kraje, kteří se umístili na stupních vítězů v celostátních kolech soutěží Ministerstva školství.
Úvod koncertu patřil Cimbálové muzice Vonička z Havířova, další vystupující se prezentovali sólově hrou na flétny
a zpěvem, neboť právě tyto
obory byly v letošním roce vyhlášeny Ministerstvem školství jako soutěžní. Hradecká
ZUŠ dostala na tomto prestižním koncertě velký prostor
a v programu mělo možnost
vystoupit šest sólistů: flétnisté Šimon Bátor, Barbora Bohmová, Natálie Dorko, Markéta
Jedličková, Apolena Víchová
a zpěvák Jonáš Slovák. Velkolepý závěr koncertu patřil Školnímu smyčcovému orchestru
z Havířova, který, za klavírního doprovodu, nadchl všechny posluchače. Po doznění posledních tónů bylo jasné, že tento koncert patřil ve své historii k těm nejpovedenějším, a to také díky
skvělé spolupráci se ZUŠ Opava, organizátorem Beethovenova
Hradce. Nemalou zásluhu na tomto úspěchu nese také řád minoritů za umožnění koncertu ve Sněmovním sále Minoritského
kláštera, ZUŠ Vladimíra Vančury v Háji ve Slezsku za přípravu Pamětních listů a sdružení MÚZA, které věnovalo všem účinkujícím
malé dárky. V neposlední řadě děkujeme za podporu festivalu
Muziáda 2022 náměstkům hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi, Mgr. Stanislavu Folwarcznému a náměstku primátora města Ostravy Ing. Zbyňkovi Pražákovi.
Marta Scholzová

solventský koncert, tentokráte výlučně žáků kytarové třídy, dne
28. 6. 2022 ukázal, že kytara je nástroj, který má široké uplatnění. Absolventi Daniel Škrobánek, Daniel Montag a Antonín Dušek
spolu se svými spoluhráči excelovali ve skladbách, jejichž kořeny bychom mohli hledat v rockové, hardrockové i metalové hudbě. Začalo se ovšem folkem a populárem, který něžně rozezněl
Antonín Dušek. Potom nastoupila razantně na scénu školní rocková kapela, která zahrála nejznámější pecky kapel Deep Purple, Red Hot Chilli Peppers, Rammstein apod. Publikum si přišlo
na své a podporu z jeho strany bylo zřetelně slyšet a vidět. Je téměř jisté, že kytaristé, kteří uzavírali absolventský ročník prvního
stupně, nebo koncertem uzavřeli studium, mají po celý život na
co vzpomínat. A že své nástroje na hřebíček jen tak brzy nepověsí.
Milan Bátor

OHLÉDNUTÍ ZA ZUŠKAŘENÍM
Ve čtvrtek 9. června proběhla oblíbená celoškolní akce s názvem
Zuškaření, která přinesla všem zúčastněným mnoho hezkých
chvil. Návštěvníci si mohli poslechnout koncerty v kostele sv. Petra a Pavla a v sále školy, ve druhé části programu se pak mohli zúčastnit vernisáže absolventů výtvarného oboru a prohlédnout
si výtvarnou výstavu. Nakonec následoval neformální koncert
školních kapel a netradičních hudebních seskupení, který završil
pestrý program celé akce. Velké poděkování patří Spolku rodičů
a přátel při ZUŠ za zajištění skvělého občerstvení a vedení města Hradec nad Moravicí za vyjádření své podpory žákům a všem
zaměstnancům školy.
Marta Scholzová

VZPOMÍNKA NA ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
Nic není v životě lidském navěky. Také v hudebním vzdělávání přijde někdy chvíle, kdy je čas se rozloučit a jít dál vlastní cestou. Pokud možno s odvahou a hromadou zkušeností, aby to ani trochu
nebolelo. Takový absolventský koncert pak bývá okořeněn hořkosladkou příchutí. Člověku se chce trochu smutnit a také být trochu veselý, protože něco hezké končí, ale určitě taky něco pěkného začíná. Podobné pocity jsem měl během koncertu absolventů,
který se odehrál 13. 6. 2022 v nádherných snubně bělostných prostorách obřadní síně Bílého zámku. Daniel Beck, Ludmila Rosenbaumová, Jonáš Slovák, Viktorie Řemelková, Nela Beinhauerová,
Barbora Víchová a jejich hosté ukázali, že hudba zaujala v jejich životech nezastupitelné místo. Že jim dávala po celou dobu studia
nejen příjemné chvíle, ale i sílu překonat obtížné životní události
a posunout vlastní limity. Úroveň koncertu byla opravdu mimořádná, jakoby hráli absolutní profesionálové. Kdyby někdo z diváků
viděl vnitřním okem do zákulisí, byl by překvapen pohodou, skvělou náladou a soudržností těchto šikovných mladých lidí. Další ab-
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Foto:
Zdeněk Kamrla,
Václav Müller,
Veronika Bátorová,
Jiří Hajduk.

VZPOMÍNKA
MGR. LADISLAV SONNEK
– UČITEL, KRONIKÁŘ A PATRIOT NAŠEHO MĚSTA
Výborný kantor, brilantní kronikář, hradecký a slezský patriot, a především dobrý
člověk - to byl Mgr. Ladislav Sonnek. Po celý
svůj život, doslova od kolébky až ke hrobu,
byl bytostně spjat se svým milovaným rodištěm, Hradcem nad Moravicí.
Narodil se 12. října 1928 v Hradci manželům Josefu a Alžbětě Sonnkovým. Vyrůstal
se čtyřmi sourozenci v malém domku na
Městečku, v těsné blízkosti majestátního
zámku. Hned po ukončení měšťanské školy v Podolí byl od srpna 1942 až do sklonku války nuceně nasazen na práci v Německu, konkrétně v krejčovských dílnách
v Bischofswalde a Głuchołazech. Teprve
po osvobození mohl v letech 1945–1949
vystudovat reálné gymnázium v Opavě
a následně dějepis a český jazyk na pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Na výzvu ministerstva školství odešel koncem března 1951 učit na národní školu do
Slavkova u Opavy, od nového školního
roku pak na osmiletou střední školu v Háji
u Opavy. Studium na pedagogické fakultě dokončil externě v roce 1952. Když se
v srpnu 1955 oženil, bylo mu umožněno
přejít na osmiletou střední školu v Hradci. Podmínkou ovšem bylo převzetí všech
hodin ruského jazyka. Vzpomínal, že zpočátku měl před svými žáky jen pár lekcí náskok. Na hradecké základní škole působil
dlouhých 42 let! Vyučoval dějepis, ruštinu
a němčinu. Do paměti několika generací
žáků se vryl poutavý výklad „pana učitele
Sonnka“ doplněný o názorné papírové tabule s důležitými pojmy, letopočty či slovíčky. Sám si je doma připravoval. Žákům
pomáhaly zapamatovat si právě probírané
učivo. Mládež z Hradce a okolí vedl i mimo

katedru, například
v dějepisném či fotografickém kroužku.
Značnou část svého volného času
věnoval Ladislav
Sonnek službě
svému milovanému rodišti a jeho
obyvatelům. Do
služeb obce vložil
i svou velkou zálibu - fotografování.
Již od roku 1961 vydával obecní fotonoviny, které dokumentárními snímky informovaly o veškerém
zdejším společenském, kulturním a stavebním ruchu. V roce 1974 neodmítl žádost tehdejšího městského národního výboru a převzal vedení kroniky Hradce nad
Moravicí. Zpětně zpracoval události v našem městě od opětovného udělení městských práv v listopadu 1971 a dále rok co
rok, až téměř do svého skonu, svědomitě a pečlivě zaznamenával na stránkách
kroniky život města včetně okolních integrovaných obcí v jeho pestrosti - od fungování městské správy a volených orgánů
přes stavební rozvoj, podnikání, zemědělství, kulturní a spolkový život, sport až po
medailonky místních osobností. Textovou
část kroniky obohacoval o obsáhlou a historicky neméně hodnotnou fotokroniku,
výstřižky článků z tisku a soubory dalších
dokumentačních příloh. Ladislav Sonnek
byl dlouhá léta také kronikářem hradecké základní školy, zemědělského družstva
a místní organizace chovatelů.
S oblibou a zaujetím se vydával do minulosti Hradce nad Moravicí a jeho okolí. Nesmírně hodnotné jsou jeho návštěvy starých pamětníků z celého Hradecka
- písemné záznamy jejich vyprávění zprostředkovávají mladším generacím minulé
epochy a příběhy jejich aktérů. Bezpočet
hodin strávených v archivech a s pamětníky přetavil v množství novinových článků, časopiseckých studií a knih. Připomeňme například Nástin dějin města Hradce
nad Moravicí a sloučených obcí (1995),
Z dějin římskokatolické farnosti v Hradci
nad Moravicí (1997), Vzpomínky pamětníků na dny osvobození (2000), Jak se žilo
v Hradci nad Moravicí na počátku 20. století (2003) či monografie mapující dějiny Domoradovic, Jakubčovic a Žimrovic.

Jako dopisovatel desítky let přispíval do
okresního tisku, Učitelských novin a různých dalších periodik. Během čtyř desítek let vyšlo tiskem okolo tisícovky jeho
článků!
Tím ovšem ještě přehled všestranných aktivit Ladislava Sonnka nekončí. V mládí zpíval v Pěveckém sdružení slezských učitelů,
v Háji byl obecním knihovníkem, na Hradci hrál ochotnické divadlo. V našem městě řadu let působil ve sboru pro občanské
záležitosti, pracoval také v radě osvětové
besedy či v kulturní komisi, v důchodovém
věku dělal průvodce na zámku. Byl hrdým
členem Matice slezské, a to jak při obnovení matiční existence v roce 1968, tak po
opětovném rozvinutí činnosti tohoto slezského vlastivědného spolku v polistopadovém období.
Za své pedagogické, novinářské, kronikářské a společenské působení obdržel řadu
ocenění. Jeho kroniky dosáhly na přední
umístění v republikovém měřítku včetně
příčky nejvyšší.
V nabitém programu svých aktivit si Ladislav Sonnek našel čas pro rodinu, starost o dům a zahradu i na cestování. Rád
poznával krásy naší vlasti, třeba zpoza řídítek motocyklu. Po sametové revoluci
se vydal obdivovat památky i do zahraničí. Lásku k rodnému kraji, zájem o historii, hudební a literární nadání, to vše Ladislav Sonnek předával svým třem dcerám
a posléze také vnoučatům. Zemřel 5. prosince 2004 ve věku 76 let. Z jeho obsáhlé
pozůstalosti, která je uložena ve Státním
okresním archivu Opava, čerpají zájemci
o historii Hradecka i v současnosti, a nejinak tomu nepochybně bude i nadále.
Martin Sosna

www.muhradec.cz
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VZPOMÍNKA
DĚTSTVÍ PROŽITÉ U ZÁMKU (VLASTNÍ VZPOMÍNKA LADISLAVA SONNKA)
Narodil jsem se a prožil své dětství v domě
naproti vchodu do nynější zámecké restaurace. V přízemí levé vstupní věže Červeného zámku tehdy bydlel kastelán Gabriel Volný, hubený, úslužný panský sluha
drobné postavy, jehož jsme my, hradecké děti, často doprovázely po schodech
vpravo nad bránu a pomáhaly mu točit
těžkým kolem rumpálu, jímž se vytahovala těžká mříž vstupní brány. Jednou přijel
kníže ve svém kabrioletu, zřejmě hodně
spěchal, před spuštěnou branou troubil
na kastelána. My děti jsme zanechaly her
a přiběhly okukovat nablýskané auto s plátěnou střechou. Kastelán pomalu sám vytahoval bránu. Lichnovský, který ani motor nevypnul, se rozjel – a špice mříže mu
probodly plátěnou střechu jeho auta. Musel pak couvnout a vyvléci se z nabodnutých špic.
Často jsme si hráli u stromu před tehdejší farní budovou na schovávanou. Mnohokrát jsme přitom prolezli mezi mřížemi
spuštěné brány a schovali se buď ve věžích vstupní brány, kam se dalo vylézt po
hromosvodu, nebo jsme oběhli celý Červený zámek a vrátili se ke stromu od Kolonie. To jsme věru k nalezení nebyli. Běda
však, zpozoroval-li nás pan Volný, že pobíháme ve věžích. Dovedl nás dlouho prohánět.
Když měl dobrou náladu a zapomněl na

naše minulé nezbednosti, dovolil nám vejít
do knížecí kočárovny, nynější Velké dvorany. Stálo tam snad osm nebo i více nádherných kočárů, téměř všechny byly nablýskané, černé. Jeden z nich nás obzvláště
přitahoval, když nám pan Volný sdělil, že
v něm jezdíval kníže Lichnovský jako pruský velvyslanec po Londýně.
V roce 1934 byl zpřístupněn zámek veřejnosti. Kníže se snažil touto formou získat
další finanční prostředky na údržbu budov, které si vynucovaly stále více oprav.
Vstupenky do Bílého zámku byly na tehdejší dobu dosti drahé, dospělí platili 5 Kč,
děti 1 Kč. Prodával je kastelán Volný oknem
svého pokoje v levé zámecké věži, k němuž byly zhotoveny dřevěné schůdky se
zábradlím.
Můj otec a František Korbel vykonávali
o nedělích službu strážných v zámeckém
parku. Chodili v parádní uniformě, čepice
vojenského tvaru měla knížecí znak. Od
jara do podzimu se oba v době tuším od 9
do 19 hodin procházeli v prostoru od Bílého zámku až po „Fanny-baudu“, tj. dnešní
Bezručovu vyhlídku, a dbali, aby návštěvníci nešlapali po trávníku, nechodili mimo
cesty, neodhazovali papírky.
Protože do Hradce začalo o nedělích přijíždět stále více návštěvníků, měli jsme
v chodbě našeho domku úschovnu jízdních kol. Poplatek byl jen dobrovolný. Ob-

vykle nám strčili do ruky desetník, nebo
také nic, jen poděkovali.
Když se za války celá rodina Lichnovských
do zámku natrvalo přestěhovala, byla východní strana u Bílého zámku uzavřena a vyhrazena knížecím dětem. Občas
jsme vídali starší Kristýnu a mladšího Felixe s vychovatelkou si v parku hrát. Lucie byla ještě v kočárku. Lákalo nás, chudé děti z „městečka“, podívat se, jaké mají
boháči hračky. Věděli jsme, že v létě pobývají v zahradním sále v severovýchodním
křídle budovy a že někdy odcházejí se starou kněžnou Mechtilde na Mariánské louky. Leželi jsme ukryti pod větvemi rozložitého tisu u hradeb a pozorovali odtud, jak
opouštějí hernu a vydávají se kolem hlavní brány pomalu na louky. Když jsme měli
jistotu, že zašli dosti daleko, vnikli jsme do
zahradního sálu a dychtivě si tam prohlíželi hračky, autíčka i panenky apod. Nejvíce se nám zalíbila dlouhá skluzavka, vystupovalo se k ní po žebříku a v sedačce
se pak sjíždělo dolů a po dlažbě až k proskleným dveřím. Několikrát se každý z nás
na ní projel. Stále jsme měli obavy, že budeme přistiženi.
Mírně zkráceno a v detailech upraveno;
originální znění vzpomínky uloženo
ve Státním okresním archivu Opava
v osobním fondu Sonnek Ladislav, Mgr.

Město Hradec nad Moravicí si Vás dovoluje srdečně pozvat
na slavnostní odhalení pamětní desky učiteli, kronikáři a patriotu města Hradec nad Moravicí

Mgr. Ladislavu Sonnkovi
*12. 10. 1928 †5. 12. 2004
čtvrtek 1. září 2022 v 17 hodin před budovou Základní školy Hradec nad Moravicí
Po slavnostním odhalení bude následovat ohlédnutí za činností Mgr. Ladislava Sonnka
ve společenském sále v budově Babinec.

ZVEME VÁS NA MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Využijte poslední prázdninové týdny k návštěvě městského koupaliště, které bude
v provozu do konce měsíce srpna. Koupaliště je otevřeno denně od 9 do 19 hodin
(v případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno - provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu).
Vstupné na koupaliště: celodenní vstup dospělí 60 Kč; celodenní vstup děti do 15 let
40 Kč; vstup po 16. hodině dospělí 40 Kč;
vstup po 16. hodině děti do 15 let 30 Kč.
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Při vstupu do areálu obdrží návštěvníci
vstupenku a kontrolní pásku na zápěstí.
Páska je nepřenosná a slouží k opakovanému vstupu do areálu v průběhu jednoho dne.
Provozovatel: Technické služby Hradec
nad Moravicí, příspěvková organizace,
Opavská 228, tel.: 725 666 090, webové stránky tshradec.cz. Telefonní spojení do areálu koupaliště (na pokladnu) je
777 485 398.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

OKÉNKO DO ZAHRADY
O POKLADECH V ZEMI
Možná jsem čtenáře nadpisem trochu
zmátla, nebude řeč o zlatu ani stříbru, ale
o tom, co to vlastně roste pod zemí a jíme
to. Dočtete se o kořenové zelenině a dalších plodinách, které pro zdraví a výživu
člověka často cenu zlata mají.
Při procházce přírodou nebo třeba jen
na zahrádce se kocháme kytkami, stromy nebo třeba i zeleninou, ale napadlo
vás někdy přemýšlet o tom, co mají rostliny pod zemí a co nevidíme? Jsou tam kořeny rostlin. Díky kořenům získávají rostliny živiny a vitalitu a člověk tuto sílu kořenů
od pradávna využívá ve svém jídelníčku
nebo k léčebným účelům. Kořeny obsahují řadu minerálních látek, vitamínů a velké množství vlákniny, jsou to opravdu poklady v zemi.
Když se řekne kořenová zelenina, určitě
každého, i když není zkušený zahradník,
napadne petržel, celer, mrkev. A každý milovník dobrého jídla ví, že bez této zeleniny by dobrá svíčková nebyla. A nejen svíčková. Avšak do škatulky kořenové zeleniny
patří daleko více druhů než jen mrkev, petržel a celer. Co všechno se vlastně do kořenové zeleniny řadí? Patří sem pastinák,
sladší bratr petržele, ale též červená řepa,
ředkev, ředkvička. Někdo by si ještě vzpomněl na tuřín, možná známější pod lidovým názvem kvaka, dnes dost opomíjenou zeleninu. Tuřín přitom byl v minulosti
jednou ze základních plodin. Před objevením Ameriky byl využíván jako příloha
k pokrmům místo dnes daleko běžnějších
brambor. Škoda, že se tuřín bere spíše jako
krmná plodina, svým složením je velice
prospěšný pro lidské zdraví. Tuřín má větší
bulvy výrazně vyčnívající nad zemí. Jemu
podobná vodnice má bulvy více pod zemí.
Má velmi jemnou chuť, která se dá přirovnat k nepálivé ředkvičce nebo kedlubně.
Její předností je, že má výrazně kratší vegetační dobu. Někdo si možná řekne, že
ředkev, ředkvička nebo tuřín – to nejsou
žádné kořeny, ale bulvy. Ano, jsou to bulvy,
ale jedná se vlastně o ztloustlý kořen přecházející v ztloustlou dolní část stonku.
Pod zemí můžeme také najít hlízy, jedná se
rovněž o přeměněné kořeny. Řada hlíznatých rostlin je využívána k jídlu, i když už
je neřadíme ke kořenové zelenině. Brambory asi nemusím představovat, známé
jsou i topinambury, lidově zvané židovské brambory. Nebo batáty, nazývané též
sladké brambory, i když s brambory nemají kromě původu z Ameriky nic společ-

ného, protože se jedná o povijnici jedlou,
rostlinu příbuznou se svlačcem. Když jsem
u těch cizokrajných druhů, měla bych zmínit zázvor a kurkumu, koření, které se už trvale usídlilo v kuchyni většiny domácností. V tomto případě se nejedná o hlízy, ale
o oddenky, což vlastně ani nejsou kořeny,
ale zásobní část rostliny vzniklá přeměnou
stonku – tzv. podzemní stonek.
Vraťme se ale ještě k těm pravým kořenům. Co by nemělo chybět ve výčtu kořenové zeleniny, je určitě křen selský, zvaný
pro své zdravotní účinky český žen-šen.
I když přiznávám, že než křenovou placku, která se má přikládat při bolestech zad
nebo při revmatických potížích, raději použiji nastrouhaný křen k uzenému nebo
promíchaný s jablky. K velice opomíjené
kořenové zelenině patří černý kořen. Dostal se k nám ze Španělska už v 17. století a byl využíván jako léčivka proti hadímu
uštknutí a moru, proto se mu také říká hadí
mord španělský. Přitom je to velice zdravá zelenina s chutí po oříšcích a v kuchyni
má široké uplatnění. Dříve u nás byl hojně
pěstován. Z jižní Evropy k nám přišla i kozí
brada fialová, která je dodnes oblíbenou
zeleninou v Itálii, Francii, Německu. U nás
je známá jako ovesný kořen. Je to dvouletka s krásně fialovými květy, kromě kořene
se dají konzumovat i mladé listy a stonky.
Řadu rostlin neřadíme ke kořenové zelenině, i když jejich kořeny je možné využívat.
Jedná se o léčivky jako třeba pampeliška,
čekanka nebo hořec.

Říkají vám něco názvy jam, oka, zemní
mandle, jakon? Že ne? Nedivím se, jsou
to málo známé druhy rostlin, které se dají
u nás pěstovat a jejichž hlízy lze konzumovat. Jam je škrobnatá hlíza smldince, zasyrova jedovatá, před konzumací je nutné
hlízy tepelně upravit. V tropech je to běžná plodina, vyprodukuje se jí přes 70 miliónů tun ročně. Oka neboli šťavel hlíznatý
pochází z Peru, ale daří se mu i u nás. Hlízy
se dají jíst buď syrové nebo uvařené či pečené jako příloha. Zemní mandle je název

pro hlízky šáchoru jedlého, který byl pěstován už ve starověkém Egyptě jako kulturní rostlina. Hlízky šáchoru mají příjemnou
oříškovou chuť a jsou vhodnou náhradou
ořechů pro ty, kteří na ořechy mají alergii.
Dají se běžně koupit v prodejnách zdravé
výživy jako tygří ořechy. A známé jsou určitě i mezi rybáři, povařené jsou výbornou
návnadou především pro kapry. Jakon je
zajímavý tím, že tvoří dva druhy hlíz; krátké stonkové hlízky sloužící k vegetativnímu rozmnožování a ztloustlé, kořenové
hlízy, pro které se jakon pěstuje, ke konzumaci. Hlízy obsahují poměrně vysoké
množství inulinu, jsou vhodnou potravinou pro diabetiky. Mohou se jíst jak syrové, tak je lze i tepelně zpracovat vařením
nebo pečením. Výživné a lehce stravitelné
hlízy, připomínající bílé baculaté housenky, má čistec hlíznatý. Vzhled by vás neměl
od konzumace odradit, chutí připomínají květák. V Japonsku a Číně docela rozšířené, dají se smažit, vařit nebo jíst syrové.

Ne vše, co najdeme pod zemí a jíme to, je
pravý kořen, hlíza, bulva nebo oddenek.
Název podzemnice olejná vám možná
nic neříká, ale arašídy nebo burské oříšky určitě ano. Přitom se nejedná o oříšky,
ale o luštěninu. Podzemnice olejná kvete drobnými kvítky a po opylení se semeník na dlouhé stopce zavrtá do země, kde
se vyvine nám už známý lusk s oříšky. Takže arašídy se vlastně sklízí jako brambory,
musí se vykopat.
O těch jedlých pokladech pod zemí by se
dalo napsat ještě daleko více. Ale raději připojím k tomuhle článku už teď pozvánku
na výstavu, která se bude právě kořenovou
zeleninou a dalšími rostlinami s oddenky, hlízami a bulvami zabývat. Zahrádkáři
v Jakubčovicích chystají 8.–9. 10. 2022 na
toto téma výstavu. Udělejte si čas a přijďte. Většina zeleniny a rostlin zde popisovaných bude vystavena. Budete překvapeni,
jak pestrá dovede kořenová zelenina být.
Lenka Klementová

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. 9. 2022 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. 3/2022:
Strach staví zdi, láska staví mosty. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stal Jiří Černý, Domoradovice.
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. 4/2022 je 6. 8. 2022. Odpovědný redaktor
Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Jazyková korektura Mgr. Petra Teplíková. 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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