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Městský úřad Hradec nad Moravicí srdečně zve všechny na přednášku

JOY ADAMSONOVÁ - OSOBNOST NAŠEHO KRAJE

HONZÍKOVA CESTA

Koná se ve čtvrtek 7. února v 17.30 h. v kinosále Národního domu.

Přednáška je spojená s autogramiádou životopisu o opavské rodačce Joy Adamsonové, která své
dětství i mládí prožila v údolí Moravice v osadě Na Stoupách. Světoznámá spisovatelka a ochránkyně přírody, která je známá především díky své knize „Příběh lvice Elsy“, se narodila v Opavě v roce
1910 a zemřela v Keni v roce 1980. V rámci přednášky bude připomenuto, že Joy Adamsonová pocházela ze známého podnikatelského rodu Weisshuhnů, který provozoval i papírnu v Žimrovicích.
Na besedě budou zmíněny
nevšímala a otec ji týral. Po
i méně známé aktivity Joy
rozvodu rodičů o ni ani jeden
Adamsonové, které jí také
z nich nejevil zájem. Kvůli
vynesly světovou proslulost,
nešťastnému dětství Joy celý
například portréty příslušníků
život hledala absolutní lásku,
keňských kmenů. Přednáška
kterou jí však nemohla nabídbude doplněna obrazovým
nout lidská bytost a našla ji padoprovodem, který předradoxně až u lvice Elsy. Knížka
staví i místa v Keni, kde Joy
také líčí, jak se Joy dostala do
Adamsonová v době své slávy
Keni a jak těžko se v náročném
působila.
africkém prostředí prosazovaSamotný životopis má název
la. Popisuje její život v drsné
„Setkání se smrtí“, s podtitubuši a rozebírá, proč byla Joy
lem „Příběh opavské rodačky
v roce 1980 v rezervaci Shaba
Joy Adamsonové“. Kniha je
brutálně zavražděna.
unikátní v tom, že se jedná o
Přednášet bude Zuzana Beraprvní životopis Joy Adamsonové zaměřený na nová z Opavy, která se odkazu slavné spisovatelky
její kořeny na Opavsku. V knize jsou vůbec po- věnuje více než sedm let a která nedávno vydala
prvé zveřejněny fotografie vztahující se k dětství životopis o Joy Adamsonové. Po besedě proběhne
i mládí Joy Adamsonové. V knize je popsáno, že autogramiáda této knihy, kterou si zájemci budou
dětství Joy nebylo šťastné. Chladná matka si jí moci zakoupit přímo na místě.
Jitka Kotačková

„Honzíkova cesta“ začala v pátek 18. ledna. Ne
ta, kterou napsal Bohumil Říha, ale ta, kterou
píše sám život. V ten den totiž překročilo 47 dětí
předškolního věku poprvé práh Základní školy
Hradec nad Moravicí a mezi prvními byl Honzík
Štencl (na snímku nahoře). V doprovodu rodičů
a pohádkových postaviček (děvčata z 9. ročníku) směřovaly děti k zápisu, kde si popovídaly
s paní učitelkou nebo panem učitelem a předvedly, co vše se už stačily naučit. S úsměvy na
tvářích a s dárečky od starších spolužáků se již
teď těší na září, kdy usednou do školních lavic.

Text a foto: Radka Očadlíková a Karel Stuchlík

TURNAJ MALÝCH FOTBALISTŮ
Klub žen Jakubčovice ve spolupráci s Městským úřadem Hradec nad Moravicí pořádají
v sobotu a neděli 16. a 17. února v kulturním domě v Jakubčovicích výstavu fotografií

HISTORIE JAKUBČOVIC OČIMA JANA BEINHAUERA
Vernisáž je v sobotu 16. února ve 14.00 h.
V kulturním programu vystoupí žáci Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí.
Výstava bude otevřena v sobotu do 17.00 h. a v neděli od 10.00 do 16.00 h.
Na fotografiích možná poznáte sebe nebo své příbuzné či blízké a připomenete si,
jak Jakubčovice vypadaly a žily před léty. Přijďte si zavzpomínat na staré časy!
Všechny srdečně zvou autor Jan Beinhauer a pořadatelé!

Již 5. ročník mezinárodního turnaje „O pohár
Městského úřadu v Hradci nad Moravicí” pořádá
9. února (mladší žáci) a 16. února (mini žáci) fotbalový oddíl Hradec nad Mor. spolu s Městským
úřadem. Zájem je veliký a na jubilejní ročník je
přihlášeno v každé kategorii 9 týmů. Jsou mezi
nimi i obhájci loňského prvenství FC Vítkovice a
SK Kravaře. Chybět samozřejmě nebude domácí
TJ Hradec nad Mor. V hale hradecké základní školy
začíná turnaj v obou termínech v 8.00 h. Přijďte se
podívat a povzbudit naše fotbalové naděje! (ks)

TÉMA, O KTERÉM SE DISKUTUJE: POPELNICE A POPLATKY
Nová obecně závazná vyhláška, která v našem městě platí od 1. ledna 2008 (její znění jsme přinesli
v minulém čísle Hradeckých novin), vyvolala řadu dotazů, se kterými se občané obracejí na pracovníky Městského úřadu v Hradci nad Moravicí. Pokusili jsme se nejčetnější otázky zobecnit a odpovědět
na ně. Bude-li potřeba, vrátíme se k tomuto tématu i v příštím čísle Hradeckých novin.
Proč město k této změně vůbec přistoupilo?
Jak se mám zachovat, když mám popelnici se
Čistota Hradce nad Moravicí je naší prioritou. V postávajícím čipem. Musím to někde nahlásit?
sledních několika letech nutil dřívější systém někte- Vás se nový systém nějak zvlášť nedotkne. Do konce
ré naše občany ušetřit platbu za výsyp popelnic a února přijdou pro každého člena vaší domácnosti (ti,
zbavovat se odpadů jakýmkoliv jiným způsobem, kteří dle matriky mají v domácnosti trvalé bydliště)
jen ne tím běžným. Každý den se odpadkové koše složenky vyzývající k úhradě poplatku za rok 2008.
ve městě plnily domovním odpadem a také třeba Splatnost této složenky je do 30. 6. 2008. Pokud
kontejnery na hřbitovech sloužily pro mnohé jako budete chtít zaplatit hromadně např. za všechny
dobrý způsob zbavení se domovního odpadu. členy domácnosti, musíte vyplnit formulář a doručit
Okolí našich obcí je plné černých skládek, stačí ho na Městský úřad Hradec nad Mor. k rukám Lenky
se projít těmito okrajovými částmi a uvidíte sami. Firlejové. Ale na to je čas až v březnu 2008, tedy po
O spalování v kamnech, které drasticky ničí naše obdržení složenek na jednotlivce. Samotný způsob
životní prostředí, není třeba hovořit. To cítí každý odvozu popelnic se pro vás nemění. Formulář je
a každý na to nadává. Je neuvěřitelné, že více než možné vyzvednout v Informačním centru (přízemí
třetina obyvatel dosud vůbec popelnici neměla! Městského úřadu Hradec nad Mor.) a nebo na www
Co asi s tím odpadem dělali? V některých částech stránkách muhradec.cz.
města popeláři spíše popelnice hledali, než je vysyCo mám dělat, když nemám popelnici?
pávali. Tvrzení, že někdo odpad nevytváří, je, mírně Musíte si ji koupit a nechat opatřit čipem. Abychom
řečeno, úsměvné.
vyšli vstříc našim občanům, je možné si popelnici
koupit i na Městském úřadu Hradec nad Mor. u
Rostislava Římského. Plechová o obsahu 110 l stojí
kolem 750 Kč, plastová s obsahem 120 l kolem
1 150 Kč. Přesná cena závisí na dodavateli. Prodej
Městský úřad Hradec nad Moravicí se po obdržené organizujeme bez jakékoliv přirážky. Když už
dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINT zapojil
novou popelnici máte, je nutné ji opatřit čipem.
do celostátního projektu „Úřad na cestě k lidem“.
Tento poždavek oznámíte rovněž R. Římskému a
Projekt zabezpečuje soustředění agendy, která je
ten zajistí instalaci Technickými službami Opava při
vyžadována v rámci stavebního, majetkoprávního
svozu opadu. Instalace čipu je bezplatná.
a personálního řízení na jedno místo.
Kolik na novém způsobu placení odvozu město
Na Městském úřadu v Hradci nad Moravicí obdrží
vydělá? Je pravda, že tak chce financovat nově
občan ověřené výstupy z informačních systémů:
založené Technické služby Hradec nad Mor.?
KATASTR NEMOVITOSTÍ (výpis z listu vlastnictví
podle čísla LV, podle čísla popisného, podle čísla V žádném případě na tom město nevydělá. Ani
nový způsob placení odvozu popelnic není schoparcely, částečný výpis)
OBCHODNÍ REJSTŘÍK (úplný výpis, výpis platných pen uhradit zvyšující se náklady na odvoz odpadu.
Z rozpočtu města budeme hradit více než získáme
údajů k aktuálnímu dni)
z plateb od občanů. Je reálný předpoklad, že měsŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (výpis z veřejné části)
to bude dotovat odvoz odpadu částkou kolem
REJSTŘÍK TRESTŮ (výpis z rejstříku trestů)
Cena výpisu je v rámci projektu stanovena na 50 Kč 750 000 Kč ročně, tzn. přibližně kolem 150 Kč na
za jednu stranu a platí se před vydáním výpisu v ho- každého obyvatele Hradce nad Moravicí bez výjimky. Technických služeb města Hradce nad Moravicí
tovosti přímo na dále uvedeném pracovišti.
Pracoviště CZECH POINT se
se prodej popelnic a ani jejich odvoz netýká. To
nachází ve 2. patře Městskézajišťuje smlouva mezi Městským úřadem Hradec
ho úřadu, kancelář č. 24, odnad Mor. a Technickými službami města Opavy.
povědný referent Rostislav
Mezi hlavní činnosti Technických služeb města
Římský. Výpisy se budou vydávat zejména v úřední Hradce nad Moravicí budou patřit práce související
dny (pondělí a středa). Mimo úřední dny doporuču- s úklidem veřejných prostranství, likvidace odpadjeme telefonickou dohodu.
ků z košů veřejných prostranství, odstraňování
Případné dotazy vám zodpoví Rostislav Římský, černých skládek a další práce s odpady.
telefon 553 783 929, 725 666 07 nebo Ing. Václav
Kdo a jak přišel na částku 400 Kč? To si může zaŽampa, telefon 553 783 934, 725 666 070.
stupitelstvo města určit, kolik se mu zachce?
Ing. Václav Žampa, tajemník

CZECH POINT

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ

Jak už jsme vás informovali byly od 1. ledna 2008 zřízeny TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ
(TS HnM). Sídlí v přízemí bývalé budovy městského úřadu na Opavské 228. TS HnM jsou servisní, příspěvkovou organizací města a pevně věříme, že si své postavení vybudují ke spokojenosti všech občanů. Zatím
největší změnou v oblasti svozu a likvidace domovního odpadu je obecně závazná vyhláška, která spolu
s funkčností TS HnM je platná také od 1. ledna. Změnou je hlavně přechod na paušální poplatek. Tato vyhláška se funkce TS HnM dosti dotýká a to především v oblasti možných nejasností s vývozem, tříděním odpadu
resp. odvozem komunálního odpadu, který provádí Technické služby Opava. TS HnM nebudou disponovat
s paušálními poplatky za vývoz komunálního odpadu v popelnicích. Tento poplatek je v plné výši příjmovou
položkou rozpočtu města. Přesto, že poplatek 400 Kč na osobu a rok se zdá některým občanům vysoký, je
nutno uvést, že v žádném případě neuhradí náklady spojené s vývozem komunálního odpadu. Rozdíl bude
opět hrazen a dotován z rozpočtu našeho města. Je však cesta, jak udržet tyto náklady na spodní hranici
- poctivě odpad třídit a s vytříděnými odpadky dále hospodařit. I proto byly TS HnM zřízeny. Další nutností
je vybudování sběrného dvora na území města, kam se bude separovaný odpad vozit. Letos budou učiněny
kroky ke zlepšení výše uvedené problematiky a tak vás žádáme o stálou pozornost, trpělivost a vůli se tímto
zabývat. Likvidace domovního odpadu ale není jedinou činností TS HnM. Bude rozšířena nabídka služeb pro
obyvatelstvo hlavně v oblasti dopravy, zimní údržby, údržby zeleně, úklidu veřejných ploch ap. Veškeré připomínky, požadavky a náměty můžete podávat osobně přímo v sídle TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC NAD
MORAVICÍ nebo telefonicky na číslo 553 650 791. Velmi rádi budeme s vámi vše konzultovat.

Stanislav Ovčačík, ředitel Technických služeb Hradec nad Moravicí

Samospráva města obecně je vázána zákony a
vyhláškami. V tomto případě se vycházelo ze znění
zákona 565/1990 Sb., ve kterém je sazba tvořena
součtem dvou částek. Tou první je až 250 Kč za
osobu a kalendářní rok a druhá až 250 Kč za osobu
a kalendářní rok dle skutečně vynaložených nákladů
předchozího roku. Maximálně by to mohlo být až
500 Kč na osobu ročně a mnohá města a obce na
tuto maximální částku přistoupily. Jen pro srovnání
Hlučín 500 Kč, Kravaře 450 Kč, Dolní Benešov 440 Kč,
Vítkov 420 Kč, Budišov n. Bud. 500 Kč (částky převzaty z Opavsko-hlučínského deníku).
Co třídění odpadů? Není nový způsob náhodou namířen proti této bezesporu prospěšné
činnosti? Město má navíc z třídění příjem.
Příjmy za třídění odpadu město dostává a jsou zahrnuty do bilance celkových nákladů za likvidaci odpadů. Např. za rok 2006 to bylo 732 000 Kč. Kdo je zvyklý odpad třídit, bude pokračovat a to nejen proto, že
je to povinnost daná obecně závaznou vyhláškou.
Komu se třídit nechce, může se vymlouvat na cokoliv,
třeba i na nový způsob, o kterém hovoříme. Netřídit
odpad by znamenalo mj. zvýšení nákladů pro město
a tedy zpětně i zvyšování poplatků pro nás všechny.
Plošný poplatek poškodí poctivé třídiče a majitele popelnic. Má na to vedení města jiný názor?
Jednoznačně se na to nedá odpovědět. S jedním občanem, který měl podobné obavy, jsme to probírali
s tužkou a papírem v ruce. Třídí papír, sklo a plasty,
popelnici dává zpravidla jednou za dva týdny k odvozu, v době svátků je odpadů více, tedy ročně mu
28krát poplenici vysypávají. Při loňském poplatku za
jednotlivý výsyp popelnice 56 Kč zaplatil ve starém
systému 1 568 Kč. V jeho domácnosti jsou čtyři členové a tak dle nové vyhlášky zaplatí 1 600 Kč. Je to pro
něj prakticky stejné. Je to svým způsobem typický
příklad, který asi více či méně potvrdíte. Každopádně
ve vedení města po roce nový způsob plateb vyhodnotíme a zastupitelstvo města rozhodne, jak dále.
Kdo bude kontrolovat obsah a naplnění
popelnic?
Zaměstnanci Technických služeb města Opavy
při výsypu popelnic. Nedostatky budou hlásit na
Městském úřadu Hradec nad Moravicí. Tak je to
zakotveno ve smlouvě. Dle závažnosti zjištěných
nedostatků budou přijímána opatření.
Proč se rozhodlo o změně plateb zrovna teď,
v době všeobecného zdražování?
Způsob plateb za odpady bylo téma, o kterém se diskutovalo nejméně dva roky. Sbíraly a vyhodnocovaly
se zkušenosti jiných měst a obcí. Způsob, který byl
schválen zastupitelstvem, vyvolává hodně otázek a
debat mezi občany. Problematika likvidace domovních odpadů je velmi složitá. Stačí připomenout jen
nedávnou situaci v italské Neapoli, kterou musela nakonec řešit vláda. Diskutovat o problematice domovních odpadů také znamená, že si ji uvědomujeme, což
je určitě dobře. Ale samozřejmě sebehlasitější diskuze
nám domovní odpad ani neodveze, ani nezlikviduje.
Kdo vymyslí lepší řešení, než jaké přijalo zastupitelstvo, je se svým názorem vítán. To, že nový způsob
placení přichází v době všeobecného zdražování, není
náhoda. Zdražování nafty a energií má za následek
třeba zdražování rohlíků a málokdo se diví, že když
ČEZ bohatne, tak provoz elektrických pecí se výrazně
prodražuje. Odpad se odváží vozy, které na naftu jezdí
a také jeho likvidace je energeticky náročná.
Dočká se Hradec sběrného dvora pro velkokapacitní odpad, elektroodpad, nebezpečný
a jiný odpad?
Vedení města má vytipováno umístění takového
sběrného místa, zjišťují se podmínky provozování
a připravuje se projektový záměr. Bylo by dobré,
kdybychom na jeho vybudování mohli využít některý z dotačních fondů Evropské unie.
Připravil: Ing. Karel Hanák

PODĚKOVÁNÍ VAROVÁNÍ
PRO ŘIDIČE

Loni na podzim zakoupilo Město Hradec nad
Moravicí nové hasičské zásahové vozidlo MAN,
které stálo více než 5 miliónů Kč. V současné
době již slouží veřejnosti a jeho technické vybavení umožňuje záchranářské zásahy nejen u
požárů, ale také u dopravních nehod, přírodních
katastrof a dalších mimořádných událostí, které
mohou kohokoliv z nás denně potkat. Městu se
podařilo získat státní dotaci ve výši 2 mil. Kč.
Zbývající 3 mil. Kč se zastupitelstvo zavázalo
uhradit do konce roku 2010. Aby se snížila zátěž
na městský rozpočet, oslovilo vedení města 72
podnikatelských subjektů působících na jeho
území se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na toto vozidlo.
K 15. lednu jsme obdrželi na základě uzavřených darovacích smluv 297 500 Kč. Nejvyšší
částkou 100 000 Kč přispěly KAMENOLOMY ČR
s.r.o. a Smurfit Kappa Czech s.r.o. Dále přispěli
Pavel Vlček - JUGLANS, Lubomír Bilík - Servis
požární ochrany, LDF Rožnov a.s., CARMAN-WOOD s.r.o., Pavel Kuzník s.r.o., Kamil Štencel
- SCHTEBOSTAV, DEM-SUR, nakládání s odpady,
Jaroslav Demel, Jan Vícha-VIJAN, Pavel Březina,
Věra Kolovratová-STAVEBNÍ HMOTY a Marcela
Vavřínková. Vedení města děkuje všem, kteří potřebnost finančního daru pochopili a finanční dar
poskytli. Další podnikatele, kteří poskytnutí daru
zvažují, ubezpečuji, že se jedná o záležitost obecně prospěšnou a že vozidlo slouží také k ochraně
jejich majetku.
JUDr. Karel Valušek

HLÁŠENÍ PORUCH OSVĚTLENÍ

Od 1. ledna dochází ke změně ve správě veřejného
osvětlení v Hradci nad Moravicí a v Žimrovicích. Případné poruchy hlaste na bezplatnou poruchovou
linku 800 101 109 firmě ELTODO - citelum s.r.o. Veřejné osvětlení v ostatních městských částech mají
ve správě TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ. Poruchy hlaste řediteli Stanislavu Ovčačíkovi
na telefon 725 666 090.
Ing. Karel Hanák

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městský úřad v Hradci nad Moravicí připravil
1. prosince a 5. ledna na zámku slavnostní
vítání občánků, kterého se zúčastnilo 63 dětí
s rodiči. S programem vystoupily děti z mateřské školy v Kajlovci pod vedením Jany Černínové a slavnostní projev přednesla Marie
Dušková.
Marie Vladařová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Na prosincovém jednání zastupitelstva navrhl
místostarosta Ing. Karel Hanák, aby byl zakoupen radar, který bude měřit rychlost a ukazovat
řidičům „kolik“ právě jedou. Návrh byl schválen
a radar byl instalován už 8. ledna při vjezdu do
Hradce nad Moravicí od Kajlovce. Ing. Karla Hanáka jsem se zeptal:
Co vás k tomuto návrhu vedlo?
Neustálý růst zejména tranzitní dopravy přes naše
město přináší stále větší rizika obyvatelům. Měřením
intenzity přepravy již v roce 2005 byl zjištěn provoz
více než 10 000 vozidel za 24 hodin. I když má město
připraveno řešení na tzv. humanizaci průjezdem
města, vlastník komunikace Ředitelství silnic a dálnic
k jeho realizaci přes mnohé urgence nepřistoupil.
Jak bylo vybráno umístění radarové značky?
Nejrizikověji se jeví právě úsek při vjezdu do města
od Kajlovce. Řidiči zde jezdí velkou rychlostí a ohrožují zejména chodce na přechodu před obchodem
„OKO“ a dále na přechodu u základní školy. Toto
riziko má nová radarová značka alespoň snížit.
Co na to říkají lidé?
První reakce obyvatel jsou velmi kladné. Řidiči na
značku reagují a průjezdní rychlost snižují. Účinnost
zařízení chceme do budoucna zvýšit tím, že sledováním a vyhodnocením chování řidičů se vytipují
časové úseky, kdy je přestupků nejvíce a v té době je
možné ve spolupráci s Policií ČR řidiče kontrolovat a
postihovat. Až bude radar vybaven kamerou, bude
možno řidiče postihovat i následně.
Text a foto: Karel Stuchlík

NPOR. RADIM KOTALA
V HRADCI NAD MORAVICÍ

Novým vedoucím obvodního oddělení Policie České republiky v Hradci
nad Moravicí je od 1. ledna letošního roku npor. Ing. Radim Kotala. Přichází k nám z funkce vedoucího obvodního oddělení ve Velké Polomi,
kterou vykonával od roku 1998. U Policie České republiky je od roku 1991.
Zajímá-li vás, co dělal předtím, pak můžeme prozradit, že Ing. Radim Kotala je zemědělským inženýrem se specializací na agrotechniku. Do roku
1991 pracoval v zemědělském družstvu v Pusté Polomi, kde také se svou
rodinou bydlí. Je ženatý, má dvě dospělé děti.
S jakým vědomím nastupoval do funkce v našem městě? „Pochopitelně vím, že Hradec je historicky
střediskovou obcí s bohatou kulturní tradicí a že v současné době se dynamicky rozvíjí. Je zde celá řada
významných podnikatelských subjektů a už i za krátkou dobu svého působení jsem nabyl dojmu, že vedení
města velmi záleží na tom, aby Hradec byl moderním městem, ve kterém by se lidem dobře žilo. Škoda jen,
že bývalému vedení města se nepodařilo získat pro Hradec nad Moravicí statut města s rozšířenou působnosti, což by bylo pro jeho zázemí i rozvoj velmi přínosné. Z hlediska bezpečnostní situace patří hradecký
obvod, který zahrnuje vedle Hradce nad Moravicí s jeho městskými částmi i další řadu obcí v okolí, k těm
méně problematickým. Je určitě klidnější, než jaký jsem zažil ve Velké Polomi. Vím, že se tu loni stala závažná dopravní nehoda, při které zahynuli čtyři mladí lidé, vím také, že hlavně kamionová doprava přes Hradec
hodně komplikuje situaci lidem a že město se snaží řešit rychle narůstající počet projíždějících vozidel novým obchvatem, který by Hradci a okolním obcím velmi ulehčil. Hradec je rekreačním zázemím hlavně pro
Opavu, ale chatová oblast tu není tak koncentrovaná jako ve Velké Polomi, kde na katastru pěti obcí bylo
zhruba 1 500 chat dostupných městskou dopravou. Vykrádání rekreačních objektů samozřejmě hrozí, ale
myslím si, že nedosáhne rozměrů, které jsem zažil v polovině devadesátých let ve Velké Polomi.“
Npor. Ing. Radim Kotala vystřídal ve funkci vedoucího hradeckého obvodního oddělení Policie
České republiky npor. JUDr. Jaromíra Kožiaka, který tuto funkci vykonával dlouhou řadu let. Před jeho
odchodem do důchodu se s ním v závěru loňského roku rozloučil za vedení města starosta JUDr. Karel
Valušek. Poděkoval mu za jeho osobní přínos klidné bezpečnostní situaci v Hradci nad Moravicí a okolí
a popřál mu do dalších let mnoho zdraví a osobní spokojenosti.
Text a foto: Karel Stuchlík

MALÉ VÍTÁME, RODIČŮM BLAHOPŘEJEME!
Eva Seidlová
Tereza Moravcová
Ondřej Beran
Nancy Novotná
Karolína Bílková
Veronika Čechová
Lenka Marošová
Daniel Mainuš
Mateo Gracin
Šimon Pracný
Nikol Curylová

Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí
Domoradovice
Domoradovice
Hradec nad Moravicí
Benkovice
Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí
Bohučovice 62
Bohučovice
Hradec nad Moravicí

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI!
Arnošt Tůma
Ján Hronec
Jiřina Kudělová
Růžena Freiová
Karel Černý
Helena Jašková
Václav Vladař
Drahoslava Matůšová
Růžena Fusová
Karel Müller
Josef Heinz
Milan Blažej
Jan Hertel
Božena Stoklasová
Marie Pěničková

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let

Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Jakubčovice
Hradec n. Mor.
Jakubčovice
Bohučovice
Domoradovice
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Jakubčovice
Hradec n. Mor.

ŠŤASTNOU SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM!
Milena Valentová - Jan Vícha
(Hradec nad Moravicí)
Kateřina Víchová - Roman Jasenek
(Domoradovice)
Miluše Ulitzková - Luděk Burdík
(Žimrovice)
Jana Piwowarská - Alexander Stařinský
(Hradec nad Moravicí)

BUDEME NA VÁS VZPOMÍNAT ...
Alžběta Häckelová
Jakubčovice
Marie Nováková
Hradec nad Moravicí
Anna Kolečková
Benkovice
Antonín Štencel
Žimrovice
Oto Červený
Žimrovice
Marie Šulcová
Hradec nad Moravicí
Adela Heidrová
Hradec nad Moravicí
Hedvika Michalcová Hradec nad Moravicí
Ludmila Pracná
Bohučovice
Vlasta Hynarová
Bohučovice
Štěpánka Černohorská
Žimrovice
Jiří Ohnheiser
Benkovice
Marie Blahutová
Hradec nad Moravicí
Nemáte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice,
sdělte to na evidenci obyvatel Marii Vladařové, Městský
úřad Hradec nad Moravicí (telefon 553 783 920).

SLOVNÍK
PONAŠEMU
Už dlouho tvoří návštěvníci našich
webových stránek „Slovník ponašemu“. Každý do něj může přispět a
navštívíte-li naše stránky na adrese
muhradec.cz - „Slovník ponašemu“,
budete určitě překvapeni, jak už
je dnes rozsáhlý. Věříme, že se při
jeho čtení pobavíte i poučíte. Malou
ukázku vám dnes přinášíme:

nenafackuje
dobroty
záda
zelí
knedlík
prase
on řekl
nádoba na pečení
břicho
slepičí polévka
nekomandovala
zelenina
brousek
nádobka na brousek
nádobí
nádoba na mléko
ovar

něnachlusta
paskudy
řbet
zele
halečka
bravek
un pravěl
brutvaň
břuch, sotorek
kurska polevka
nekumirovala
gryncajk
oselka
klubík
čepaně
bandaska
podhrdli

DOPIS DO PRAHY

Enem sem Vam chcel řeknuč, že abyste nas z tej Prahy tolik nekumirovali, bo už včil nas z teho sotorek
boli. Kaj su ty doby, kdy nas bolel enem z feta, zela a halečkuv. A něni to o životospravě, bo dněskaj se dam
trochu gryncajku do brutvaňky, z masa enem kursku polevku a břuch stejně boli. Sušed se stravuje tak, že se
vezme oselku do klubika a idě na ščudlek. Trochu da kralikom a trochu s babinou požužlaju. Na je to zdrave,
cholesterol němaju, za jídlo ušetři, aby měli penize na doktora, ale stejně kopidol na ně čeka! Eli neni lepši
dat se kusek podhrdla nebo presvuřtu, zrobit se černu luru a baj kreple se k temu dač? Ale ať zim, co zim, jak
se pustim klimpr a poslucham, jaky mrnik tu je, tak mě břuch rozboli. Chcu řeknuč, robčte se tam ty hlupoty
a klebety, ale enem pro sebe. Firhaňku se zadělejte, ať vas nikdo něvidi! S děvuchama se šmajchlujtě, male
něpodary se robtě, vladnim fligrem na lyžovačku zalečtě, miliony do kancionalku se davajte, ty, co vas ve
frontě na socialni davky předbihaju z města vyžeňtě, enem nam peklo na zemi nerobtě! Oto mi roba pravěla, že Vy stě najlepši z nas, bo jinak bysče u korytka něleželi a Vašik pravěli, že tak fajně sme se ešče nikdy
něměli. Tož Vy v tej Praze určitě! No nic. Idu se chlevek vysmičič a před vlastnim prahem pozametač, bo
jinak by mě hanba vychlustala, kdybych i doma měl taky mrnik, jak o něm furt v tym klimpru pravju.
S otevřenum klapačkum a prazdnum šrajtovflum Vas pozdravuje
stryk Okravčák
P. S.: Jak bystě čemu něrozuměli, tak se zapnitě internet a na strankach muhradec.cz je taky fajny slovnik
po našemu. Čitať snad umitě.

hrobník
místo za domy
koblihy
truhlice na obilí
zástěra
nevěřící
hlava

kopidol
zahumeni
kreple
kosňa
fortuch
něznaboh
pala

Nepřidáte také něco? Stačí jen otevřít na internetu muhradec.cz, najít
„Slovník ponašemu“ a psát.
(ks)

Pro koho jsou Vánoce jenom řízky
a šlehačka, ten už dnes ani neví, že
nějaké svátky byly. (Pokud ještě neléčí svůj žlučník.) Ti, kteří o Vánocích
chtěli zažít něco pěkného a koledy
pro ně nejsou jen „odrhovačky“
v různých kauflandech ap., si nenechali ujít VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla. Dechový orchestr Hradec nad Moravicí vedený
kapelníkem Karlem Müllerem připravil pro všechny mimořádný kulturní zážitek. Posílený orchestr pod taktovkou Štefana Revaje (na horním snímku) navodil sváteční atmosféru známými koledami a vánočními písněmi. Své místo
v programu ale měly i další skladby jako například orchestrálka Petra Hapky
Hrající fontána, Wykrentova píseň Lásko voníš deštěm či Sonáta verspentina
P. J. Vejvanovského, ve které sólo na dvě trubky zahráli Matěj Hanák a Karel
Müller (na dolním snímku). Jako zpěváci se na koncertu představili Blanka
Prášilová, Zuzana Pastyříková, Jiří Stříbný a Jan Beinhauer. Posluchači v zaplněném kostele tleskali nejen krásné hudbě ale i mluvenému slovu, když o
Vánocích hovořil P. Antonín Kolář. Jeho promluva a následná Tichá noc v podání Jiřího Stříbného jen umocnily slavnostní náladu a v mnohých vyvolali
zamyšlení. Loňský VÁNOČNÍ KONCERT hradecké dechovky bude žít v paměti
posluchačů hodně dlouho!
Text a foto: Karel Stuchlík

NÁŘEČÍ V JAKUBČOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
Jakubčovice se řadí k západní skupině slezských nářečí, která jsou hojně
rozrůzněna. Ještě užším vymezením je oblast středoopavského nářečí.
Dialektologové Adolf Kellner a jeho žák Arnošt Lamprecht tento termín
použili pro území vymezené zhruba obcemi Opava, Hradec nad Moravicí,
Jakubčovice, Hlubočec, Pustá Polom, Hrabyně, Suché Lazce a Komárov.
Zcela patrným slezským jevem je bohatá nářeční rozdílnost nedaleko od
sebe vzdálených obcí. V praxi to vypadá tak, že určitý nářeční prvek se
vyskytuje jen v jedné vesnici a ve druhé už ne. Slovo hamovat, zapsané do
slovníku ČESKY - PONAŠEMU na webových stránkách Hradce nad Moravicí,
se v tradičním nářečí Jakubčovic objevuje jako hemovač.
Může jít taktéž o rozdíly generační. Význam některých slov typických pro tradiční nářečí mladší lidé mnohdy neznají. Například melšpas (zákusek). Tento
výraz je v jazykovém povědomí už jen u nejstarších obyvatel Jakubčovic.
Dnešní jazyk slezských nářečí je výsledkem působení různých činitelů, kteří
v minulosti měli vliv na jeho utváření. Nejdůležitějšími z nich jsou geografická poloha, poměry politické, kulturní, správní, církevní a hospodářsko-sociální. Slezsko se totiž po staletí stýkalo s oblastmi tří jiných jazyků (čeština,
polština, němčina), které jistě ovlivnily slezská (lašská) nářečí.
Ve využívání prvků a slov místního dialektu hraje velkou roli také vzdělání a
společenské postavení. Platí, že čím vyšší vzdělání a postavení v zaměstnání
člověk zaujímá, tím větší má snahu zbavit se nářečních znaků.
U některých povolání (učitelé, úředníci ap.), je zbavování se nářečních prvků
nejintenzívnější. Zřejmá je také tendence mluvit nářečím pouze „mezi svými“, v rodině, při rozhovoru se staršími obyvateli Jakubčovic. V jiném prostředí, v kontaktu s cizími osobami lidé potlačují užívání nářečí nebo užívají
jenom některé jeho prvky.
Mgr. Anna Víchová

HRÁLA CELÁ RODINA
Národní dům patřil v listopadu Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí a oblíbenému koncertu HRAJE CELÁ RODINA. Na pódiu se představilo
šedesát účinkujících ve skupinách sestavených ze členů rodiny. Vystupovali
sourozenci, bratranci a sestřenice, ale mnohdy se svými ratolestmi také
maminky a tatínkové. Jedna maminka se dokonce naučila hrát na akordeon pouze kvůli tomuto koncertu! Nejpočetnější skupinu vytvořily rodiny
Hrudových, Mludkových a Dosbabových, které tři skladby hrály a zpívaly
společně ve dvanácti lidech. Nejvíce netradiční vystoupení předvedli Tomáš
Valušek s dcerou spolu s kamarádem a jeho dvěma dětmi - děti totiž přijely
a pak zpívaly v traktoru z kartonu.
Také tentokrát koncert HRAJE CELÁ RODINA naplnil svůj hlavní cíl: v rodinách
si dokázali děti i dospělí najít čas k tomu, aby si společně zahráli na hudební
nástroje nebo zazpívali. Tím trávili svůj volný čas společně a jistě lépe než kupříkladu vysedáváním u televize nebo počítače.
Martin Sosna

VÁNOČNÍ DÍLNA SE VYDAŘILA
Od předvánočním shonu si mohli děti a rodiče odpočinout při 2. ročníku
VÁNOČNÍ DÍLNY, kterou připravil Městský úřad v Hradci nad Moravicí a
Agentura Tomino. Děti měly možnost si vyrobit drobné vánoční dekorace
nebo ozdoby na vánoční stůl. Z jejich snažení vznikaly třeba jednoduché
svícny z živých větviček, papírové stromečky, hvězdičky, zvonečky a jiné dekorace. Každý den se dětem věnovali Tomáš Židek, vedoucí agentury, a Iveta
Mlčochová. První dva dny dílnu navštívilo vždy čtyřicet dětí, ve středu přišlo
dětí třicet, ve čtvrtek a v pátek opět čtyřicet.
Martin Sosna

MĚSTSKÁ GALERIE HRADEC NAD MORAVICÍ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
VÝSTAVU HRADECKÉHO RODÁKA, AKADEMICKÉHO MALÍŘE JANA SAMKA:

„VZHŮRU NA STAROU POŠTU, ANEB MALÉ RETRO“
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 29. února v 17.00 h. v Městské galerii Hradec nad Moravicí.
Pro veřejnost bude otevřena od soboty 1. března do neděle 30. března, vždy v soboty, neděle a svátky,
od 10.00 do 18.00 h. Po domluvě na tel. 725 666 074 je možno výstavu navštívit mimo i uvedenou dobu.

AKADEMICKÝ MALÍŘ JAN SAMEK
Narodil se 27. ledna 1958
v Hradci nad Moravicí. V letech 1973 - 1977 studoval na
Střední umělecko-průmyslové
škole v Praze, v letech 1977 1983 na Akademii výtvarného
umění v Praze, v ateliéru prof.
Karla Součka a prof. Radomíra Koláře. V jeho malbě jsou
patrná kubistická východiska,
od nichž dospěl k osobité
autorské výpovědi. Výtvarnou
inspiraci nachází nejčastěji
v městském prostředí - ve
vinárničkách, kavárnách a klubech. Zachycuje „hospodská“
témata a nejrůznější životní
situace - komické - i ty vážnější. Jeho tvorba se však soustřeďuje na figurální kompozice a portrét. Četné náměty
čerpá také v přírodě, zejména
v okolí rodného Hradce nad Moravicí. Jeho tvorbu
charakterizuje cit pro barevnou harmonii.
V rodném městě měl autor dosud tři samostatné výstavy. V roce 1990 v Červené bráně (dnes restaurace
U Kunhuty), v únoru roku 2002 v Národním domě na
Podolské ulici a v srpnu roku 2005 opět v Červené
bráně Státního zámku Hradec nad Moravicí. V říjnu
2000 a v září 2004 se účastnil malířského sympozia
Jantarová cesta pořádaného
v Hradci nad Moravicí.
Společným
jmenovatelem
výstavy v Městské galerii
jsou právě figurální kompozice. Najdete zde samozřejmě
také volné motivy vázající se
k návštěvám oblíbené Staré
pošty - to nakonec napovídá i název celé výstavy.
Podtitul „Malé retro“ ovšem
není vůbec zanedbatelný,
právě naopak. Výstava totiž
prezentuje ve větší míře
autorovu kresbu. Jde o díla
vzniklá ve druhé polovině
80. let, v době, kdy autor
hledal útěchu právě v kresbě,
a upřednostňoval techniku

KAM DO SPOLEČNOSTI.

kresby před malbou. Z tvorÚNOR
by je patrná autorova fixace
2.
2.
V.
REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA HRADEC NAD MOR.
na klasickou modernu. Jeho
Hrají JIŘÍ URBÁNEK BAND se zpěvačkou D. Vrchovskou,
dílo vzniká z čistých lidských
ORIENT EXPRES a zpěvačkou E. LEIBLOVOU a cimbálovka
emocí, které vnímavého
diváka zcela jistě osloví, poVÝHONEK. Červený zámek, slavnostní zahájení 20.00 h.
zná je a pochopí. Je patrné,
pořádá Město Hradec n. Mor.
že právě probíhající emoce 2. 2. VODĚNÍ MEDVĚDA V KAJLOVCI
převyšují nad intelektuálními
Sraz masek v 9.00 h. u hasičské zbrojnice, pochování
strukturami. „Dílka“ vzniklá
basy v 19.00 h. v hasičské zbrojnici. Pořádá SDH Kajlovec.
na Staré poště tvoří autorův
3.
2.
VODĚNÍ MEDVĚDA V JAKUBČOVICÍCH
„deník“ nálad - soubor zaSraz masek je ve 13.00 h. u hasičské zbrojnice. Pořádá
chycených okamžiků, kde je
SDH Jakubčovice.
vliv momentálního autorova
rozpoložení naprosto zřetel- 3. 2. VODĚNÍ MEDVĚDA V DOMORADOVICÍCH
ný. Je patrné, že Jan Samek
Sraz masek je ve 13.00 h. u kulturního domu. Pořádá
je vnímavým pozorovatelem
SDH Domoradovice.
života, momentů a atmosféry
a jeho díla jsou toho zázna- 7. 2. JOY ADAMSONOVÁ - OSOBNOST NAŠEHO KRAJE
Národní dům, 17.30 h. (více na str. 1)
mem. Návštěvníky výstavy
zaujme určitě i autorův zcela 8. 2. TRADIČNÍ PLES
jasný instalační záměr. BaKulturní sál Domoradovice, 19.30 h., pořádá Sdružení
revné zóny se střídají s monochronní černobílou
rodičů a přátel školy ZŠ Žimrovice.
a výstava má tak svůj osobitý rytmus. Celková
koncepce výstavy tvoří harmonický celek, výběr 9. 2. „O POHÁR MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HRADCI NAD MOR.”
5. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších
z tvorby sestavil autor v půvabnou a působivou
žáků. Sport. hala ZŠ Hradec n. Mor., začátek v 8.00 h.,
kompozici. Konkrétně zde nelze nezmínit aspoň
pořádá TJ Hradec n. Mor. a Městský úřad Hradec n. M.
cyklus nazvaný „Věšáčky“, kde vnímáme dozvuk
surrealistických tendencí, postmoderní grotesku 16. 2. „O POHÁR MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HRADCI NAD MOR.”
a pocit parodie a ironie v autorovi. Jan Samek
5. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mini žáků.
s okolím prostě umí mluvit,
Sport. hala ZŠ Hradec n. Mor., začátek v 8.00 h., pořádá
umí si povídat a odpovídat
TJ Hradec n. Mor. a Městský úřad Hradec n. M.
životu stylem sobě vlastním
- prostřednictvím svých 16. a 17. 2. HISTORIE JAKUBČOVIC OČIMA JANA BEINHAUERA
Kult. dům Jakubčovice, vernisáž 14.00 h. (více na str. 1)
obrazů. Je to komunikace
tichá, beze slov a přitom tolik 22. 2. PLES TJ ŽIMROVICE
vypovídající. Komunikace neZámek Hradec n. Mor., pořádá TJ Žimrovice.
smírně zajímavá, která zcela
23. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
určitě osloví i vás.
Kulturní dům Domoradovice, 14.00 h., pořádá SDH
Jan Samek před pár dny oslaDomoradovice.
vil kulaté narozeniny. S infantilností sobě vlastní tvrdí, že
BŘEZEN
dosáhl plnoletosti. My Honzovi srdečně gratulujeme a 9.3. VYNÁŠENÍ MAŘENY A VÍTÁNÍ JARA V KAJLOVCI
Průvod vyjde v 15.00 h. od mat. školy a u kravína Mařepřejeme hodně inspirativních
nu a Mařáka spálí. Pořádají mat. škola a SDH v Kajlovci.
podnětných okamžiků, které
dokáže zachytit a ztvárnit na 15. a 16. 3. VEPŘOVÉ HODY V AREÁLU DOBRÉ POHODY
své malířské plátno.
Přijďte na pochoutky domácí zabíjačky do Areálu dobré
Připravila: Jitka Kotačková

V dubnu se v Městské galerii Hradec nad Moravicí představí

AKADEMICKÝ SOCHAŘ OLBRAM ZOUBEK,
který svou uměleckou kariéru začínal právě v Hradci nad Moravicí,
kde se v roce 1970 uskutečnila jeho první výstava. Dnes je tento
nejvýznamnější žijící český sochař známý po celém světě.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. dubna v 17 h. za účasti autora.
Pro veřejnost bude prodejní výstava otevřena od soboty 5. dubna.

pohody Žimrovice!

17. - 21. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
Malování vajíček, výroba jarních dekorací. Zdarma od
13.00 do 18.00 h. v Národním domě. Pořádá Agentura
Tomino s Městským úřadem Hradec n. Mor.

DUBEN
5. 4. OTVÍRÁNÍ JARA A TURISTICKÉ SEZÓNY
Zahájení turistické sezóny. Připraveny tři turistické trasy
a bohatý program pro děti i pro dospělé na Marián
ských loukách a v Areálu dobré pohody v Žimrovicích.

PRVNÍ POLOLETÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOL
BEZ SOUCITU (práce odeslána do literární soutěže DANIEL)
Minulou středu mi zazvonil budík ve 4.45 ráno.
Otevřela jsem oči a pomalu mi začalo docházet, že
zřejmě na středu 10. října nikdy nezapomenu. Rychle jsem na sebe navlékla svršky, umyla se a vyrazila.
Cestou jsem se psychicky připravovala na výlet
s velkým V. Cesta autobusem ubíhala pomalu. Když
jsme dorazili na místo, nevnímala jsem nic jiného
než tlukot svého srdce. O s v ě t i m !
U brány s lživým a drzým nápisem „Práce osvobozuje“ nejen na mě, ale i na všechny ostatní dolehla
pořádná dávka deprese, smutek, strach a bolest
tamního okolí. Uvažuji, jak muselo být rodinám,
které ztratily své příbuzné. Matkám, které přišly o své
milované děti. Otcům, kteří už nemohli spatřit, jak
jim jejich dcery rostou před očima. Jak hrozné bylo
poznání, že už v životě nebudou moci obejmout
člověka, kterého milují. Muselo jim být tak, jako je

na podzim stromům, když přicházejí o své listy. Nikdo z nás si
tu hrůzu nedokáže představit.
Rozdrásané šatičky malinkých
dětí, utrápené, smutné a zoufalé
pohledy nevinných lidí... Běhá mi
mráz po zádech, když si uvědomím, jak člověk dokáže nenávidět. Kam až je schopen zajít.
Jak dokáže zfanatizovat tolik
dalších lidí. Z každé stěny dýchá
zlá, bolestivá a nekonečná smrt.
Nejhůře na mě zapůsobila plynová komora - ve stísněném prostoru a všude kolem
se vznášela mračna zoufalství.
Lidé, kteří šli do Osvětimi s tím, že se na nějaký čas
zabydlí v pracovním táboře, odevzdávali Němcům

NA NÁVŠTĚVĚ VE SLEZSKÉ TVORBĚ
V listopadu se žáci a žačky 2. až 5. tříd ve Slezské tvorbě v Opavě dozvěděli, jak se vyrábí křehké
vánoční ozdoby. Starší děti napsaly slohové cvičení, mladší se pokusily tento skoro zázračný
proces vyjádřit výtvarně.

Jak se dělá baňka?

Vojta Švaniga, 2. A
Saša Hájková, 2. A

Ve středu 14. listopadu jsme jeli do Slezské tvorby
v Opavě. Nejprve jsem šli do prodejny, kde jsme si
mohli koupit baňky různých tvarů i velikostí. Byla
tam i paní malířka, která na přání na baňky maluje
různé vánoční obrázky a k tomu věnování.
Pak jsme šli do dílny, kde jsme viděli, jak se baňky
vyrábějí. Pracovnice je vyfoukly, uložily do krabic a
opatrně přenesly do další místnosti.
Zde nalila pracovnice do baněk čarovný roztok,
zaštěrkala s nimi a šup do horké vody ve velkém
kotli. Baňka se najednou zevnitř nastříbřila. Bylo
to jako kouzlo.
V další dílně se na baňky lepidlem namalují ornamenty a obrázky. Lepidlo se posype barevnými
střípky, nakonec se připevní koneček na zavěšení
baňky a je to.
Vendula Schulzová, 5. A

své děti. Nic netušící odcházeli rovnou do plynových
komor nebo za tvrdou, nelidskou prací. Nastávaly
nejsmutnější, nejhorší a nejdelší dny jejich života.
Přinesli si s sebou kufry, kartáčky, hřebeny, hrnce,
zkrátka to nejpotřebnější. Věci jim však byly zabaveny. Hned první den muselo být všem jasné, že se
živí odtud nedostanou. Kdo stanul za bránou zla a
nebyl dostatečně silný, nepřežil. Jen některé z nich
z koncentračních táborů zachránil příjezd Rusů,
před kterými Němci utekli. Ale tento otřesný zážitek
je pronásledoval celý život. Na rukou nebo na nohou
jim zůstala vytetovaná čísla. Jejich prostřednictvím
si Němci o každém vedli záznamy. Dříve mladé,
krásné ženy vypadaly na šedesát.
Z tolika lidí přežila jen hrstka!
A o tři kilometry dál se nachází další místo hrůzy, další tábor - Březinka. Tento byl však úplně vyhlazovací.
Od konce války už uplynulo šedesát let, ale myslím
si, že tato událost se zapsala do dějin navěky. Určitě
se na ni nesmí zapomenout!!!
Opouštěli jsme tábor a já jsem byla ráda, že se konečně můžu nadechnout čistého vzduchu. Vzduchu
s v o b o d y a v o l n o s t i.
Lucie Lišková, žákyně 9. ročníku

PÁŤÁCI V OSTRAVĚ

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ

Žáčky z 1. až 3. tříd navštívil jako každý rok nefalšovaný Mikuláš s jemným a hodným andělem a se
třemi rohatými pomocníky z pekla. Dříve než se tato pětice objevila ve dveřích, zhlédly děti tři moc
pěkné pohádky z divadelních dílen tříd 6. B (O hladovém vlkovi), 7. B (Sněžnice) a 9. tříd (O Popelce).
Poté přišla chvíle pravdy, kdy někteří „skuteční
hříšníci“ poznali pekelný pytel zevnitř. Básnička či
písnička čerty obměkčila, ti se slitovali a podmíněně jim odložili pekelnou převýchovu na prosinec
2008. Všechny děti si pak o přestávce pochutnaly
na dobrotách z mikulášského balíčku.
Text a foto: Mgr. Radka Očadlíková

Autobus nás zavezl k ostravské radnici. Tam jsme
postupně vyjeli výtahem až na vyhlídkovou terasu.
Měli jsme štěstí, protože bylo jasné počasí. Viděli
jsme nejen na celou Ostravu, ale ještě mnohem dál.
Ve vstupním prostoru radnice jsme si dali svačinu,
potom nás autobus přepravil do Miniuni, kde jsou
zmenšeniny významných evropských staveb, například řecká Akropolis, šikmá věž v Pise, nizozemské
mlýny ap. Nejvíce se mi líbila Eiffelova věž a některé
ze sedmi divů světa. K pobavení jsme v areálu mohli
využít i houpačky a prolézačky.
Poslední naší zastávkou bylo planetárium Jana Palisy. Nejprve jsme se dívali na pořad „UFO na Marsu“,
a pak jsme zhlédli na velkoplošné obrazovce film o
budování vesmírné základny. Do Hradce jsme se
vrátili ve 14 hodin.
Výlet se mi velice líbil, získal jsem nové informace o
vesmíru, který mě velmi zajímá.
Petr Sosna, 5. B

LE HRADEC NAD MORAVICÍ

Vánoční show TĚŠÍME SE NA VÁNOCE zaplnila ve
čtvrtek 13. prosince školní sportovní halu. Na ploše se usadili všichni účinkující - žáci a žákyně prvních až pátých tříd, na tribuně a všude, kde se dalo,
se tísnili diváci. Celé odpoledne mělo dva hlavní
průvodce - školní rockovou kapelu IN MEMORIAM
a paní učitelku Mgr. Radku Očadlíkovou. Ta nejen
všechny přivítala, ale mohu prozradit, že tato
podoba vánoční show byla jejím nápadem, takže
k jejímu jménu lze bez nadsázky přiřadit i námět,
scénář, produkci i režii této nevšední podívané.
Jednotlivá vystoupení se střídala v rytmu rockové
hudby a neustále se bylo na co dívat a co poslouchat. Očividně se dobře bavili účinkující i diváci a
odpoledne nemělo hluchých míst. Uznání patří
všem učitelům, kteří s dětmi program svých tříd
nacvičili.
Text a foto: Karel Stuchlík

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
USNESENÍ Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADCE NAD MOR.
ZE DNE 18. PROSINCE 2007

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROZHODLO:

1) Neprodat pozemek parc. č. 1008 (zast. pl. a nádvoří)
a na něm stojící budovu Na Potůčku 50 v Hradci n. M.
2) Odkoupit pozemek parc. č. 252 (ostatní plocha)
o výměře 310 m2 a pozemek parc. č. 8 (zahrada) o
výměře 169 m2 vše v k. ú. Filipovice.
3) Neodkoupit část pozemku parc. č. 579/1 (zahrada) o výměře asi 100 m2 a pozemku parc. č. 579/2
(zastavěná plocha) o výměře 31 m2 a na něm stojící
hospodářské budovy bez čp. vše v k. ú. Hradec n. M.
4) Neprodat část pozemku parc. č. 581/1 (zast. pl. a nádvoří) v k. ú. Hradec n. M. pro zřízení parkovacích míst.
5) Prodat část pozemku parc. č. 1848/1 (ostatní plocha) o výměře asi 2400 m2 za cenu 30,- Kč/m2, pozemek parc. č. 1848/3 (zast. plocha) o výměře 361 m2 a
pozemek parc. č. 1848/4 (zastavěná plocha) o výměře
58 m2 vše v k. ú. Hradec n. M.
6) Směnit část pozemku parc. č. 1848/1 (ostatní plocha)
a pozemek parc. č. 1848/2 (zastavěná plocha) v k. ú.
Hradec n. M. ve vlastnictví města, za pozemky parc.
č. 659/18 (zastavěná plocha), parc. č. 659/24 (ostatní
plocha) a parc. č. 659/16 (zastavěná plocha).
7) O změně katastrální hranice u pozemku parc. č. 287/2
(orná půda) a u pozemku parc. č. 287/5 (zast. pl. a nádvoří) ve Vendelíně a u pozemku parc. č. 287/3 (orná
půda) a u pozemku parc. č. 287/6 (zast. pl. a nádvoří) ve
Vendelíně z k. ú. Benkovice na k. ú. Štáblovice.
8) Odkoupit pozemek parc. č. 258 (zahrada), pozemek parc. č. 256 (zahrada) a pozemek parc. č. 257
(ostatní plocha) vše v k. ú. Žimrovice.
9) Vykoupit pozemek parc. č. 664/1 (ostatní plocha)
od vlastníka - Lesy ČR, s. p.
10) Vykoupit pozemek parc. č. 662/1 (trvalý travní
porost) od vlastníka - Pozemkový fond ČR.
11) Zařadit pozemek parc. č. 1808/13 v k. ú. Hradec n.
M. do změny č. 1 územního plánu města Hradce n. M.
12) Přijmout nemovitý majetek TJ Hradec nad Moravicí do majetku města.
13) Uplatnit pro Zadání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje: potvrzení podaného požadavku
ohledně silnice I/57 - přeložka dvoupruhové směrově
nedělené silnice I. třídy v úseku Hradec n. M. - Kajlovec,
varianta „D“ podle studie fy UDI Morava, s.r.o.
14) Přijmout do majetku města vozidlo AVIA 21.F pro
používání SDH Benkovice.
15) Přijmout finanční dary v objemu 84 700 Kč. Dary
budou přijaty na základě darovacích smluv.
16) Vykoupit části pozemků v k. ú. Bohučovice po dokončení výstavby chodníku podél cesty od vlastníků.

9) Zprávu tajemníka úřadu o kontrole činnosti a hospodaření dobrovolného svazku obcí „ČOV a kanalizace Hradec n. M. - Branka u Op. provedené odborem
kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
10) Vyřazení majetku Města Hradce n. M. v celkové
hodnotě 413 989,60 Kč.
11) Plán zasedání Zastupitelstva města Hradce n. M.
v roce 2008.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VZALO NA VĚDOMÍ:

1) Informace o průběhu jednání se Správou železniční dopravní cesty, s.o. Praha ve věci zkrácení zhlaví.
2) Zprávu o připojování objektů na plynovodní síť
v Benkovicích, Bohučovicích a Jakubčovicích.
3) Zprávu o nabídce na rekonstrukci veřejného
osvětlení na ulici Opavská, Písecká, Bezručova, Fučíkova a Komenského.

USNESENÍ Č. 14 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA
HRADCE N. MOR. ZE DNE 13. 11. 2007

RADA MĚSTA ROZHODLA:

1) Prodloužit pronájem bytu č. 4 na Hradecké 61

v Žimrovicích na dobu určitou do 31. 12. 2008 za
stávajících podmínek s inflační doložkou.
2) Pronajmout pozemek parc. č. 8/2 (zast. plocha),
pozemek parc. č. 7 (ost. plocha) a část pozemku
parc. č. 5 (trvalý travní porost) vše v k. ú. Žimrovice.
3) Pronajmout část pozemku parc. č. 659/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Hradec n. M. firmě
Stavebniny RAMIKA s.r.o.
4) Změně způsobu činnosti Sboru pro občanské
záležitosti (SPOZ) při MěÚ Hradec n. M.

RADA MĚSTA SCHVÁLILA:

1) Záměr pronajmout nebytový prostor v budově
čp. 61 na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Žimrovice (dvě
bývalé garáže).
2) Záměr města prodat nebo směnit pozemky parc.
č. 1848/1 (ost. plocha), parc. č. 1848/2 (zast. plocha),
parc. č. 1848/3 (zast. plocha) a pozemek parc. č.
1848/4 (zast. plocha) vše v k. ú. Hradec n. M.
3) Nové Ujednání o ceně dodávaného tepla firmou DALKIA ČR, a.s.
4) Aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění majetku a povinného ručení uzavřené mezi Městem
Hradec n. M. a pojišťovnou GENERALI, a.s. prostřednictvím makléře, RESPECT Ostrava, s.r.o. č.
poj. smlouvy 1515771150 a to včetně pojištění
příspěvkových organizací zřízených městem.
5) Smlouvu o dílo na opravu výzdoby kaple sv. Jana
Nepomuckého.
6) Smlouvu o dílo na zhotovení kopií soch dvou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVÁLILO:
1) Záměr prodat pozemky parc. č. 1500 (orná půda), puttů z kaple sv. Jana Nepomuckého.
parc. č. 624/2 (orná půda), parc. č. 1498/1 (orná půda), 7) Záměr zpracování projektu „Podpora obce při
parc. č. 1498/2 (ost. plocha) vše v k. ú. Bohučovice a po- čerpání finančních prostředků ze SF EU.
zemek parc. č. 1228 (ost. plocha) v k. ú. Jakubčovice.
2) Úpravu rozpočtu v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 131 000 Kč.
3) Rozpočtové provizorium Města Hradec n. M. na leden a únor 2008 pro měsíční čerpání rozpočtu ve výši
1/12 za každý měsíc původně schváleného rozpočtu
na rok 2007 ve výši 49 616 129 Kč, ve stejné výši poskytnout příspěvek příspěvkovým organizacím města
(ZŠ Hradec n. M., ZŠ Hradec n. M. - Žimrovice, MŠ Hradec n. M., Městská knihovna a IC Hradec n. M.).
4) Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2007.
5) Smlouvu na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Hradci n. M. mezi Městem Hradec n. M. a MSEM, a.s.
6) Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí
Branka u Op. a Město Hradec n. M. pod názvem „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravici“.
7) Stanovy dobrovolného svazku obcí pod názvem
„Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravici“.
8) Smlouvu o sdružení finančních prostředků Obce
Branka u Op. a Města Hradec n. M. na financování investice „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravici“.

RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ:

1) Mandátní smlouvu mezi Městem Hradec n. M.
a s.r.o. Technické služby Opava, kterou je mandatář zplnomocněn k nakládání s odpady.
2) Informace o postupu v přípravných pracích na
realizaci investiční akce města „ČOV a kanalizace
Hradec n. M. - Branka u Opavy“.
3) Postup při přechodu na nového dodavatele veřejně dostupných mobilních telekomunikačních služeb.

USNESENÍ Č. 15 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA
HRADCE N. MOR. ZE DNE 4. 12. 2007

RADA MĚSTA ROZHODLA:

1) Prodloužit pronájem bytu s pečovat. službou č. 3
v budově MěÚ čp. 265 na Opavské ul. v Hradci n. M. na
dobu určitou do 31. 12. 2008 za stávajících podmínek.
2) Prodloužit pronájem bytu č. 1 Na Tylovách 715 na
dobu určitou do 31. 12. 2008 za stávajících podmínek.

3) Pronajmout nebytový prostor v budově čp. 61 na
pozemku parc. č. 1 v k. ú. Žimrovice.
4) Postoupit pohledávku Města Hradec n. M. ve výši
5 811 Kč za cenu 5 811 Kč.
5) Prodloužit smlouvu o poskytování pečovatelské
služby v DPS města Hradec n. M. Charitě Opava.
6) Zřídit věcné břemeno, spočívající ve strpění plynárenského zařízení, na pozemku parc. č. 1274 (ost. plocha) v k. ú. Hradec n. M. pro s.r.o. SMP Net Ostrava.
7) Podat žádost o dotaci na MO ČR na opravu pomníku I. světové války na pozemku ZŠ Hradec n. M.
8) Zrušit s platností k 31. 12. 2007 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) Odbor životního
prostředí a dopravy Městského úřadu v Hradci n. M.

RADA MĚSTA SCHVÁLILA:

1) Udělení výjimky ze stavební uzávěry na akci „Výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. 705 a
706 vše v k. ú. Žimrovice“.
2) Pronájem části pozemku parc. č. 353 (ostatní plocha) o výměře 440 m2 v k. ú. Žimrovice.
3) Pronájem části pozemku parc. č. 353 (ostatní plocha) o výměře 450 m2 v k. ú. Žimrovice.
4) Záměr města pronajmout nebytové prostory na
Podolské 156 (Národní dům) v Hradci n. M.
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
01161/2007/ŽPZ uzavřené 19. 7. 2007 mezi Městem
Hradec n. M. a Moravskoslezským krajem.
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 808J uzavřené
mezi Městem Hradec n. M. a s.r.o. IP IZOLACE POLNÁ.
7) Smlouvu o poskytnutí daru od Moravskoslezského kraje ve výši 15 000 Kč na podporu projektu „Intenzifikace odděleného sběru komunálního odpadu
včetně jeho obalové složky“.
8) Dodatek č. 2 smlouvy mezi Městem Hradec n. M. a
SEYSSECURITY s.r.o., na zabezpečení Národního domu.
9) Přílohu č. 1 Knihovního řádu městské knihovny a
IC Hradec n. M. s účinností od 1. 1. 2008.
10) Organ. řád Městského úřadu v Hradci n. M. zpracovaný v souladu s ustanovením § 110, odst. 4, písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně personálního obsazení, s platností od 1. 1. 2008.
11) Počet zaměstnanců Městského úřadu v Hradci
nad Moravicí na 20.
12) Zapojení Hradce n. M. do systému CZECH POINT.
13) Plán schůzí Rady města Hradce n. M. v roce 2008.

RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ:

1) Informaci o přípravných pracích pro realizaci díla
„Splašková kanalizace Hradec n. M., Branka u Opavy“.
2) Informaci o postupu při zpracování územního plánu Hradce n. M. a o vypsání nového výběrového řízení
na zpracovatele územně plánovací dokumentace.
3) Žádost ve věci vybudování záchytného příkopu
Z2 k odvedení srážkových vod v lokalitě Pod Hanuší
v souvislosti s výstavbou pěti rodinných domů.
4) Výzvu k uplatnění požadavků k zadání Zásad územního rozvoje Moravskosl. kraje ze dne 3. 12. 2007.
4) Zprávu o záměru ořezání 2 stromů lípy srdčité
v majetku města na Gudrichově ul.
5) Zprávu o nájmu světelné vánoční výzdoby.
6) Nabídku na odkoupení nebo pronájem pozemku
parc. č. 258 (zahrada), pozemku parc. č. 256 (zahrada) a
pozemku parc. č. 257 (ost. plocha) vše v k. ú. Žimrovice.
7) Žádost o změnu katastrální hranice v osadě Vendelín z k. ú. Benkovice na k. ú. Štáblovice.
8) Návrh na dělení pozemků v majetku Hradce n. M.
parc. č. 1500 a parc. č. 624/2 vše v k. ú. Bohučovice.
9) Zprávu místostarosty města o vyúčtování dotace
na vodácké sjezdy v roce 2007.
10) Možnost získání dotace na opravu vybraných
pomníků.

Text těchto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
pro tisk. Plná znění jsou k dispozici v kanceláři č. 14 na
Městském úřadu Hradec n. M., Opavská 265.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KAJLOVCI
Na počátku roku se konal v hasičské zbrojnici MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI, pak následovalo VÍTÁNÍ
JARA spojeno s vynášením Smrtky a Mařáka. Děti
se také zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu
hotelu Belaria. V květnu předvedly děti program
básní a písní ke DNI MATEK, jak v mateřské škole,
tak i následně pro seniory v hasičské zbrojnici
v Kajlovci a také v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) na Opavské ulici. V červnu jely děti na výlet
do ZOO Ostrava, kde se jim moc líbilo. Koncem
školního roku se děti i s rodiči sešly na dětském dni
a následovalo slavnostní rozloučení se školáky.
Začátkem září přišly do mateřské školy nové děti,
které se začlenily do kolektivu. Mimo jiné se děti
z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže
HASIČI, ve které získal první místo za svůj výkres
Matěj Švaniga. V další výtvarné soutěži MOJE
KOLO měly úspěch tři výtvarné práce, které byly
hodnoceny v Ostravě, bohužel na první místa
nedosáhly, ale nikomu z nás to nevadilo.
Děti vystupují s programem také při vítání občánků do života. Při mikulášské nadílce dostalo
každé z dětí malé překvapení a čerta se bál málokdo. Před Vánocemi jsme potěšili srdce seniorů
v Kajlovci i v DPS na Opavské ulici svým vánočním
programem a společným zpěvem koled.
V mateřské škole jsme vytvořili ozdoby pro
společný vánoční strom města, prohlédli jsme si
výstavu obrazů v Městské galerii a shlédli jsme
výstavu betlémů v zámeckých prostorách.
Opravdu krásné bylo společné VÁNOČNÍ ODPOLEDNE, kdy si děti s rodiči vyrobily svícínek
z jablíčka a vyzdobily si upečený perníček. K slavnostní atmosféře přispělo i to, že jsme se sešli
v nově zařízené třídě. Zazpívali jsme si koledy a
sledovali jsme rozzářená dětská očka, která si nedočkavě prohlížela spoustu dárků pod vánočním
stromečkem. Bylo jich opravdu mnoho, díky štědrému sponzorskému daru pana Jaromíra Jahna,
za který bychom mu chtěli velmi poděkovat. Poděkování za sponzorské dary i během roku patří
hasičskému sboru v Kajlovci a paní Grimové.
Veškeré školní akce a zdárný chod v mateřské škole Kajlovec se daří díky výborné spolupráci celého
kolektivu.
Danuše Čermáková

PROSBA O SPOLUPRÁCI

Vážení občané,
společně s dětmi Základní školy Žimrovice se snažíme v rámci našeho školního projektu OTEVŘENÁ KNIHA - Historie a současnost obce Žimrovice,
zjistit něco o historii naší obce.
Obracíme se na Vás s prosbou, zda-li byste nám nezapůjčili fotografie, obrázky, dokumenty,
staré noviny, lístky z divadelních vystoupení, kulturních a sportovních akcí, případně další materiály, které připomínají historii obce Žimrovice. Zapůjčené materiály si můžeme buď okamžitě zdokumentovat nebo s Vaším svolením je vystavíme v květnu na plánované školní výstavě.
V případě, že nám můžete zapůjčit dokumenty, které připomínají historii naší obce, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 553 779 049 nebo na mobilu 739 302 036.
Děkujeme Vám za pomoc!
David Šrom, ředitel ZŠ Žimrovice

Dvě lípy na Melečku

(podle námětu Pavly Elblové, 4. ročník)
Před mnoha lety žil v Žimrovicích jeden chudý
mládenec, který se zamiloval do velmi pěkné děvuchy ze statku. Jejich lásce však nepřála matka
dívky, která nechtěla chuďase pro svou dceru.
Když se jednoho dne mládenec vydal s drchtou
na kopřivy k Melečku pro žluťoučké pilenky,
matka jeho milé jej se zlým úmyslem následovala, aby jej pak u potoka nožem zamordovala.
Když se její dcera dozvěděla, co její matka
udělala, sama vzala nůž a svou matku zabila.
Tělo své matky i tělo jejího milého pohřbila
vedle sebe. Sama pak nechala v domě jen pro
svého otce písmo na rozloučenou. Nikdy nikdo
ji už od té doby neviděl. Povídá se, že skočila ze
skály Hanuše do řeky.
A tam, kde byla pohřbena matka s mládencem, vyrostly po krátké době dvě lípy, které
do dnešních dnů připomínají tragédii, která se
tam odehrála.

MIKULÁŠ V ŽIMROVICÍCH
Ve středu 5. prosince jsme za účasti rodičů uspořádali v žimrovické mateřské škole MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU. Děti jako malí čertíci rodičům zatančily,
zapívaly koledy a přednesly básničky. Jejich vystoupení ocenil Mikuláš s čerty balíčky. Děkujeme za
spolupráci rodičům, SDH Žimrovice a společnosti
Smurfit Kappa za sponzorské dary. Jaroslava Volná

POZVÁNKA DO KINA
ÚNOR

VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které
Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým
(97 minut). Mládeži přístupný.
středa 6. 2., 19.00 h., vstupné 40 Kč
TĚSNĚ VEDLE
Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu
pravou. Dotyčná dáma ale, bohužel, nebyla
jeho novomanželka (české titulky, 115 minut).
Doporučená přístupnost od 12 let.
středa 13. 2., 19.00 h., vstupné 40 Kč
KOUZELNÁ ROMANCE
Pana Dokonalého potkala, když opustila pohádkový svět. Princeznu z minulosti zlá královna
přemístí do současnosti. Romantická komedie
v české verzi (108 minut), mládeži přístupno.
středa 20. 2., 16.30 h., vstupné 40 Kč
SÍLA SRDCE
Příběh o události, která šokovala celý svět. Životní příběh Daniela Pearla, obyčejného hrdiny
a neobyčejné lásky. Drama s českými titulky
(108 minut). Doporučená přístupnost od 15 let.
středa 27. 2., 19.00 h., vstupné 40 Kč

BŘEZEN
CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejich následcích. Hrají Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová a další (92 minut). Mládeži přístupný.
středa 5. 3., 19.00 h., vstupné 40 Kč
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě,
která skončila málem jako bitva u Waterloo (100
minut). Doporučená přístupnost od 12 let.
středa 12. 3., 19.00 h., vstupné 40 Kč
ŘÍŠE HRAČEK
Tak trochu fantasy komedie, v níž se v hlavních rolích představí Dustin Hoffman a Natalie
Portmon (94 minut). Mládeži přístupný.
středa 19. 3., 16.30 h., vstupné 40 Kč
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Film o sebevědomé a vzdělané vládkyni, která
si uvědomuje, co všechno musí pro své životní
poslání v zájmu země obětovat (české titulky,
115 minut). Doporučená přístupnost od 12 let.
středa 26. 3., 19.00 h., vstupné 40 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vánoce jsou za námi, cukroví jsme snědli a zase začínají všední dny. Děti ze III. třídy Mateřské školy Hradec
nad Moravicí u příležitosti Tří králů zazpívaly ostatním dětem a všem zaměstnancům školky koledy a s Vánocemi se rozloučily. Touto cestou chci poděkovat panu Pavlu Kuzníkovi - MEZINÁRODNÍ DOPRAVA A SPEDICE za
sponzorský dar, který věnoval naší mateřské škole.
Text a foto: Libuše Beňovičová, ředitelka školy

PRODÁM - PRONAJMU
dvě sousední garáže v Hradci nad Moravicí,
Žimrovická - u pily. Cena pronájmu - 500 Kč
měsíčně za jednu.
Telefon 581 601 036, mobil 728 879 540

BÝVALÍ ABSOLVENTI ZUŠ HRADEC NAD MORAVICÍ VYSTAVOVALI
Od konce listopadu byla po dobu dvou měsíců
prezentována ve výstavních prostorách Městského muzea a galerie tvorba čtyř absolventů
Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí,
kteří studovali nebo studují na uměleckých školách vyššího stupně - Michaela Foltýna z Hradce
nad Moravicí, Žanety Rychtářové z Jakubčovic,
Miroslavy Týnové z Jakubčovic a Ivety Vitáskové
z Hradce nad Moravicí.

Na vernisáži v pátek 23. listopadu přivítal všechny přítomné ředitel základní umělecké školy
Miroslav Vitásek. Poté učitel výtvarného oboru
Oldřich Kolovrat připomenul působení čtveřice
mladých umělců, která se pod jeho vedením na
hradecké ZUŠ zdokonalovala ve svém výtvarném
projevu.
Michael Foltýn se při tvorbě svých obrazů snaží
aplikovat historické, několik století staré a dnes
již málo používané techniky. Zachycuje postavy,
portréty, krajiny, zátiší, historická nebo náboženská témata. Žaneta Rychtářová zaměřuje svou
tvorbu k realistickému a abstraktnímu znázornění
krajiny, a to tužkou, uhlem nebo temperovými
barvami. Profesně se soustřeďuje převážně na navrhování oděvů a oděvních doplňků. Miroslava
Týnová je autorkou realisticky precizních studií
květin kreslených tužkou. Nyní se nejvíce věnuje
malbě krajiny v plenéru temperovými barvami.
Iveta Vitásková svým analytickým myšlením
a intuitivní malbou zachycuje na velký formát
mimořádnou atmosféru klidu - námi i dobře
známých veřejných prostorů, také hradecké a
opavské architektury.
Vernisáž zpestřili dvěma společnými hudebními
vystoupeními žák ZUŠ Jan Vícha a učitel ZUŠ
Milan Bátor.
Výstavu do 15. ledna navštívilo celkem asi 190
lidí, mezi nimi byli i žáci CZŠ sv. Ludmily Hradec
nad Moravicí v rámci výuky výtvarné výchovy,
děti z MŠ Kajlovec a žáci ZŠ Hradec nad Moravicí.
Výstava dokázala, že máme v Hradci a okolí talentované mladé výtvarníky, kteří tvorbou reflektují
své vnitřní pocity i svět kolem sebe.
Text a foto: Martin Sosna

VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. RADOMÍRA HYNARA
VEDOUCÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ MVDr. RADOMÍR HYNAR - SOUDNÍ ZNALEC V OBORU VETERINÁŘSTVÍ
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST ZEJMÉNA V NOČNÍCH HODINÁCH A O SVÁTCÍCH - TELEFON 553 628 591

Kompletní veterinární služby pro malá i velká zvířata včetně koní,
speciálních plazů, ptáků, exotických savců a ryb.
Noční pohotovost a výjezdy k majiteli.
VEDOUCÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
MVDr. RADOMÍR HYNAR,
SOUDNÍ ZNALEC
interní medicína, ortopedie,
chirurgie, dentista, kardiologie,
endoskopie, sonografie,
exotická zvířata, plazi, ptáci

MVDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
interní medicína, homeopatie,
alergologie

MVDr. MIROSLAV PLEVA
interní medicína, kožní lékařství,
alergologie

MVDr. ONDŘEJ MAREC
interní medicína, velká zvířata,
kardiologie

alergologické testy * biochemické a bakteriologické, parazitologické vyšetření * EKG vyšetření
* SONO ultrazvukové vyšetření (březost, počet plodů) * šlachy koní, srdce * RTG vyšetření i
u velkých zvířat přímou majitele * RTG vyšetření kopyt koní na podotrochleózu * RTG Dkk
autorizované pracoviště, RTG DLK, spondylózy * dentální zákroky (plomby, odstraňování
zubního kamene ultrazvukem) * oční a ušní zákroky, chirurgie, osteosyntézy * imobilizace
narkotizační zbraní * laserové pracoviště, označování zvířat mikročipy * kryochirurgie - operace
tekutým dusíkem * inhalační anestézie u psů, koček, ptáků, plazů a drobných savců * inseminace
fen, řešení reprodukčních problémů * biochemické vyšetření krve na počkání (Reflotron) *
řízená resuscitace * konzultace výživy a speciální diety pro různá onemocnění * kompletní
kardiologické vyšetření, měření tlaku, dlouhodobé vedení léčby * stříhání psů * zařazení do
počítačové databáze s následnou péči o klienta

Od 7. ledna 2008 nová veterinární ordinace
v Hradci nad Moravicí, Podolská 85!
ORDINAČNÍ HODINY
pondělí, středa, pátek 9.00 - 12.00 h.
úterý, čtvrtek 14.00 - 17.00 h.

telefon 606 744 022

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE ZVÍŘÁTKA!

NAPSALI NÁM
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, DÁMY
A PÁNOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ.

VČELY JSOU NENAHRADITELNÉ,
ALE VČELAŘI MAJÍ VELKÉ PROBLÉMY

Dovolte mi oznámit Vám, že dne 28. března 2007
z důvodu změny trvalého bydliště pana ing. arch.
Zdeňka Bendíka, předsedy MS ODS v Hradci nad
Moravicí, proběhla volba nového předsedy. Předsedkyní MS ODS se stala paní Markéta Steuerová.
Jménem MS ODS Vám přeji v tomto roce všem pevné
zdraví, osobní a pracovní spokojenost. Zároveň se
k Vám obracím s žádostí o pár chvilek k zamyšlení.
Jistě mnozí z vás občas zoufale sledujete obrazovku televizoru, posloucháte rozhovory rozhlase,
či čtete denní tisk a chcete-li nebo ne, jste denně
konfrontováni se stavem naší společnosti. Kroutíte hlavou nad nedokonalostí demokracie, hořekujete nad vším, co se stát mělo, leč nestalo, co
proběhlo jinak. Všichni sledujeme, jak jiní naplňují
či nenaplňují naše očekávání a tužby.
Často si uvědomujeme, že chybí osobní nasazení
bez touhy po zisku čistě pro obecní blaho. Že pletichaření, intriky a osočování převažují a lidé jsou již
tímto stavem dosti unaveni. Ale vždyť my nemusíme jen závistivě sledovat jiné demokracie. Můžeme se pokusit změnit něco sami. Dávná moudrost
našich předků zněla, že svědomí hospodáře se má
klenout přes staletí - od pradědů - k pravnukům.
Buďme znovu těmi hospodáři, kteří se pokusí zasít
semínko upřímné snahy, čitelnosti a noblesy a
zkusme to v místě našeho bydliště v oné perle Slezska v našem krásném Hradci nad Moravicí.
Proto naše MS ODS hledá rozumné, mladé lidi,
pravicově orientované, kteří mají chuť udělat
něco pro sebe, pro své děti, pro místo, které je
jejich domovem. Ty, kteří jsou plni elánu, entuziasmu, nápadů a energie. Všechny, kteří se chtějí
zapojit pro radost z tvorby a snahu o posun dopředu, občany, kteří vědí, že nic není samo sebou,
a že jen kritika nestačí. Rádi mezi sebou uvítáme i
ty, kteří se nechtějí přímo stát členy MS ODS a jsou
našimi sympatizanty.
J. F. Kennedy řekl: „Neptej se, co zem dělá pro tebe.
Řekni, co TY uděláš pro tuto zem.” Děkuji Vám za
Váš čas.
Za MS ODS: Markéta Steuerová

Nejteplejší zima 2006-2007 za posledních padesát
let s následným brzkým jarem způsobila až třítýdenní uspíšení letní vegetace i u nás na Hradci a okolí.
Tyto nebývalé změny klimatu vedly (kromě dalších
příčin) k velmi agresivnímu nárůstu parazitárního
onemocnění varroázy včel, jehož původcem je
roztoč varroa destruktor, který se rozmnožuje na
včelím plodu a žije i na dospělých včelách.
Roztoč se živí krví larev a včel. Z larev se pak
líhnou často deformované včely, které ztrácejí
životnost. Včelstvo se „hroutí”, často se přidávají
další doprovodná virová onemocnění a včelaři
v podletí zjišťují, že jejich včelstva uhynula. Pokud
se tak nestane do podzimu, pak oslabená včelstva
se nedožijí jara. Varroáza je v Česku známá od
roku 1981. Dnes způsobuje obrovské škody na
včelách ve všech světadílech kromě Austrálie.
Čeští včelaři patří mezi nejlepší na světě v tlumení
a léčení této „pohromy“.
V loňském kritickém roce jsme byli informováni,
že celoplošné ztráty evidované již na podzim byly
v České republice 25 % a území některých okresů
je prakticky bez včel! Včelaři naší základní organizace vcelku úspěšně bojovali s touto nemocí 25
let, ale loňský rok se i u nás „podepíše” na ztrátách.
Přesná čísla se dovíme až na jaře, ale z průměrného stavu 1 650 včelstev v naší základní organizaci
lze odhadnout, že minimálně třetina včelstev bude
ztracena! Někteří naši včelaři už ví, jak na tom jsou,
jiní doufají, že ztráty nepřekročí 50 %.
Včely jsou v dnešní době nenahraditelné pro
opýlení kulturních rostlin, dřevin a pro zachování
přírodního rázu krajiny. Med můžeme dovézt,
opýlení nikoli! Připomínám výrok držitele Nobelovy ceny Alberta Einsteina: „Kdyby včely vyhynuly,
lidstvo by nepřežilo déle než čtyři roky. Neexistovaly by rostliny, nebylo by medu ani krásy. Zbyl
by jen smutek v našich očích. Včely jsou výrazem
životní energie přírody a člověka.”
Ing. Karel Rybka, člen Základní organizace
Českého svazu včelařů, Hradec nad Moravicí

PODÍVANÁ PRO AUTOMOBILOVÉ FANDY

Už podruhé patřila sportovní hala
hradecké základní školy nadšencům,
kteří závodí s nádhernými modely aut.
V sobotu 19. ledna se tu jel další závod
„kobercového“ seriálu MORAVSKOSLEZSKÉHO POHÁRU. Ten se jezdí více
než deset let a závodí se mj. v Ostravě,
Šenově, Brance u Opavy a dalších místech. Více o tomto sportu mi prozradil Tomáš Rajdus, vedoucí elektro sekce 1:10 v RC CARS Ostrava:
„V létě se jezdí venku na autodromu, v zimním období, v tzv. kobercové sezóně, pod střechou. S nápadem
uspořádat závod v Hradci nad Moravicí přišel Pavel Vícha z Branky u Opavy. Prostředí v této hale je výborné. MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR má dvě kategorie: menší auta v měřítku 1:18 a větší auta v měřítku
1:10, ve které se jezdí „s omezením motoru“ a „bez omezení motoru“. Na závody se sjíždějí jezdci z Brna,
Vizovic, Branky u Opavy, Havířova, Karviné, Českého Těšína i Opavy.“
Tento sport je předurčen pro kluky a jejich tatínky. Kluci začínají jezdit
tak od sedmi až osmi roků, ale zpočátku nedostatek zkušeností vede
k častým bouračkám a poškození autíček. Takže vlastní závody obstarávají otcové a kluci trénují a zkoušejí
to hlavně o přestávkách. Koho hradecký závod nadchl a má zájem
to zkusit, může kontaktovat Pavla
Víchu (na snímku vpravo), trenéra,
manažéra i sponzora týmu z Branky
u Opavy. Jeho telefonní čísla jsou
602 726 922 nebo po 20.00 h. pevná linka 553 787 139.
Text a foto: Karel Stuchlík

SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH V HRADCI NAD MORAVICÍ
Náš svaz znají nejen Hradečtí, ale i občané z okolních vesnic.
Když jsme v roce 2002 zakládali samostatný Slezský svaz
zdravotně postižených, ani v nejodvážnějších plánech jsme
si netroufali na úkoly, které se staly později realitou. Postupujícím časem jsme si vytyčovali stále náročnější úkoly. Když
jsme po čtyřech letech na výroční valné hromadě loni v březnu hodnotili naši práci, byli jsme sami překvapeni výsledky.
Nebudu se zabývat běžnými akcemi, které se každoročně
opakovaly už od roku 1998 jako byly společenský večer,
dětský karneval, sportovní hry, dětský den, večer v přírodě
a pobyty v přírodě. Tuzemské zájezdy byly rovněž stejné,
zahraniční pobytové zájezdy se zdvojnásobily. Tyto akce
sice zabraly na přípravu a realizaci hodně času, nejsou
však hlavní náplní činnosti svazu. Tou je napomáhat
zdravotně postiženým v překonávání jejich zdravotních
problémů. Každoročně se konaly nejméně dvě přednášky
se zdravotní tématikou. Svaz zajistil pro své členy plavání
a cvičení ve vodě zakoupením 120 permanentních vstupenek každá po 10 vstupech oproti 50 permanentních
vstupenek za roky 1998 - 2002. Ještě výraznější rozdíl je
v rehabilitačních a masážních službách, kde bylo zakoupeno 205 poukázek v celkovém počtu 975 rehabilitačních
cvičení a masáží (za roky 1998 - 2002 pouze 275). Rekondiční ozdravné pobyty se uskutečnily čtyři s celkovým
počtem 173 účastníků (rok 1998 - 2002 32 účastníci).
A jak to vypadalo loni? Rekondiční pobyty se uskutečnily
dva s celkovým počtem 108 účastníků, rehabilitačních
a masážních poukázek po 5 cvičeních bylo pořízeno 90,
plavání a cvičení v bazénu po 10 vstupech 40 vstupenek.
Uskutečnil se tuzemský i zahraniční pobytový zájezd.
Ostatní společenské a kulturní akce byly přibližně stejné
jako v předchozích letech.
Co chystáme v letošním roce? V lednu to byly společenský
večer a dětský karneval, v květnu si chceme vyrazit do
přírody a spojit to o Svatodušním pondělí s tradičním
smažením vajec, v červnu sportovní hry a dětský den,
na červenec máme připraven večer v přírodě s hudbou a
tancem, v srpnu si chceme opět vyjet do přírody a navštívit rozhlednu Jakubčovicích a v září posezení s opékáním
v Areálu dobré pohody v Žimrovicích.
Zahraniční léčebný pobyt plánujeme na červen, rekondiční ozdravný pobyt na květen a září a jeden (případně
dva, podle zájmu) tuzemský zájezd. Je samozřejmé, že i
v letošním roce budou pro členy pořízeny vstupenky do
bazénu, rehabilitační a masážní poukázky.
Na rekondičních pobytech, cvičeních v bazénu a plavání,
rehabilitačních cvičeních a masážích se členové podíleli
účastnickým poplatkem ve výši asi 35 % skutečných
nákladů, ostatní bylo financováno z dotace Moravskoslezského kraje, Městského úřadu v Hradci nad Moravicí
a ze sponzorských darů místních podnikatelů. Bez dotací a sponzorských darů bychom nemohli mnohé akce
uskutečnit. Všem sponzorům, zejména Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, Městskému úřadu v Hradci nad
Moravicí a Obecnímu úřadu v Brance u Opavy za projevenou přízeň srdečně děkujeme.
K 31. prosinci 2007 měl Slezský svaz zdravotně postižených 224 členy.
Jaromír Taťoun, předseda

SK PODOLÍ

Rok 2007 byl již v pořadí čtvrtým rokem samostatného SK PODOLÍ. Hlavní a nejdůležitější úkol
zajistit pravidelné cvičení všech našich oddílů
v tělocvičně byl splněn. Podařilo se stabilizovat cvičitelský sbor, ale přesto došlo k některým změnám.
Na mateřskou dovolenou nastoupila cvičitelka Lucie Škrobánková a na její místo nastoupila Iveta
Minářová. U žen juniorek nastoupila cvičitelka
Lenka Kudělová.
Do SK PODOLÍ se přihlásila řada nových členů, ale
někteří činnost ukončili. K 31. prosinci 2007 měl SK
PODOLÍ celkem 411 členů. Náčelnická rada včetně revizorek účtů se scházela s výjimkou letních
prázdnin pravidelně jednou měsíčně.
Největší sportovní událostí byla loni bezesporu
slavnostní tělovýchovná akademie ve dvoraně
Červeného zámku u příležitosti oslav 100 let tělovýchovy na Hradci. Souběžně s konáním akademie
jsme vystavovali kolem 2000 fotografií z činnosti
rekreační tělovýchovy za posledních 50 let. Další
fotografie a materiály nám zapůjčili bývalí členové
TJ a Sokola a také Martin Sosna, kronikář města. Na
pódiu slavnostní akademie vystoupilo celkem 107
cvičenců a účinkujících. Vystoupili žáci základní
umělecké školy, mažoretky, děti mateřské školy,
gymnastky ze Sokola Kateřinky, členové SK PODOLÍ
a členové ochotnického divadla se podíleli na režii.
Na zajištění se podíleli Zámek Hradec, zámecká restaurace, Základní škola Hradec nad Mor., Městský
úřad Hradec nad Mor. a Jiří Mlčoch, který zajišťoval
ozvučení. Sál byl zaplněn do posledního místa.

U příležitosti těchto oslav bylo uděleno vyznamenání OS ČSTV za dlouholetou aktivní cvičitelskou
činnost Renatě Kvasničkové, Pavle Víchové a
Stanislavu Bilíkovi. Na návrh SK PODOLÍ udělila
rada města „Pamětní list za výrazný podíl na rozvoji
tělovýchovy v Hradci nad Mor.“ Heleně Blahutové,
Renatě Kvasničkové, Pavle Víchové, Káji Dubové,
Anně Hendrychové, Marii Hrubé, Stanislavu Bilí-

kovi, Janu Celtovi, Rostislavu Vičíkovi (foto Karla
Stuchlíka), Františku Šustkovi, Ing. Vilému Bretzovi a Zdeňku Novákovi.
Mimo pravidelné cvičení našich členů v tělocvičnách zajišťuje a organizuje SK PODOLÍ řadu dalších
akcí, a to nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost: plavání v zimních měsících v krytém bazénu
v Opavě nebo v hotelu Belaria, zájezdy na hory,
bruslení v Buly aréně v Kravařích, mikulášskou
zábavu (foto Hany Pokorné-Churavé), zpívánky
spojené s turistikou, noční pochody za úplňku ap.
Oddíl florbalu vede Lukáš Smejkal a Cyril Šoltys,
trénují v tělocvičně ve Chvalíkovicích a již čtvrtým
rokem hrají okresní ligu. V letošní sezóně postoupili mezi elitu.
Pro vylepšení rozpočtu jsme uzavřeli smlouvu o reklamě a spolupráci se spol. s r.o. HAMBURG-MANNHEIMER, která nabízí produkty prostřednictvím své
organizace HMI.
Zdeněk Novák

MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL TJ HRADEC NAD MORAVICÍ
Minule jsme vás informovali o úspěšném podzimu
našich nejmenších nadějí - mini žácích. Fotbalisté
ale mají ještě tři další mládežnická družstva.
Mladší žáci TJ Hradec nad Moravicí hrají okresní
soutěž. S podzimní části soutěže se rozloučili na
domácím hřišti vítězstvím nad DFC Hlučín 3:2.
V tabulce přezimovali mezi jedenácti účastníky na
sedmém místě. Mají na svém kontě čtyři vítězná
utkání, dvakrát remizovali a čtyřikrát byli poraženi.
Vyrovnané je i jejich skóre - 27 branek vstřelili a 27
branek obdrželi.
Okresní soutěž také hrají starší žáci TJ Hradec nad
Moravicí, kteří ve své skupině B mají osm soupeřů.
Do jarních odvet jdou ze třetího místa v tabulce,
když před čtvrtými Větřkovicemi mají náskok devíti
bodů! Silnou trojku, která vévodí tabulce, tvoří s našimi fotbalisty první Komárov a druhé Kylešovice. Naši
na podzim šestkrát vyhráli a ztratili jen šest bodů za

dvě prohry. Za vše hovoří i
aktivní skóre 40:13. Na snímku zleva: vedoucí mužstva
Ivan Neděla, Holuša, Weinhold, Šalata, Šoltýs, Horský,
Procházka a trenér Horský,
dole zleva: Moravec, Neděla,
Holiček, Lichý a Častulík.
Okresní soutěž ve skupině B
dorostu hraje dvanáct účastníků. Dorostenci TJ Hradec
nad Moravicí si nevedou
špatně. Po jedenácti odehraných kolech jsou na třetím
místě. Na druhé Suché Lazce
ztrácejí dva body, ale mají jen
jednobodový náskok před
čtvrtým Budišovem nad Budišovkou. Naši na podzim sedmkrát vyhráli, dvakrát
remizovali a jen dvakrát našli na hřišti přemožitele.
Nastříleli soupeřům 36 branek a inkasovali pouze 15.
Text a foto: Karel Stuchlík
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STARŠÍ ŽÁCI TJ HRADEC NAD MORAVICÍ

Své příspěvky o věcech a událostech, které mohou zajímat i
ostatní, dodejte na Městský úřad v Hradci n. Mor. referentce
kultury Jitce Kotačkové nebo posílejte mailem na adresu:
jkotackova@muhradec.cz

