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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 10 ze dne
10. února 2020)
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle předloženého a v podkladech
pro 10. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu, s doplněním o pozemky p.č. 1,
249 a 610 v k. ú. Žimrovice,
• rozhodlo odkoupit pozemek p.č. st 61 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova č.p. 54 v k. ú. Jakubčovice o výměře
333 m2 od vlastníků za cenu 66 000 Kč; správní poplatek za zavkladování v KN uhradí město; daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platné legislativy,

• vzalo na vědomí žádost ze dne 15. 1. 2020
ve věci změny zobrazení pozemkové hranice mezi pozemkem p.č. 2023/1 v k. ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města a pozemkem p.č. 1213 v k. ú. Hradec nad Moravicí
v soukromém vlastnictví; neschválilo podání
návrhu na opravu chyby v katastrálním operátu - změnu zobrazení pozemkové hranice
mezi pozemkem p.č. 2023/1 v k. ú. Hradec
nad Moravicí ve vlastnictví města a pozemkem
p.č. 1213 v k. ú. Hradec nad Moravicí v soukromém vlastnictví,
• vzalo na vědomí varianty dopravního řešení
křižovatky ulic Pod Hanuší - Slezská - Nádražní (u prodejny Hruška) v Hradci nad Moravi-

cí; schválilo řešení této křižovatky ve variantě C s tím, že vedlejší komunikací bude
ul. Pod Hanuší,
• vzalo na vědomí žádost o finanční příspěvek
na prodloužení vodovodního řadu pozemku
p.č. 253 v k. ú. Žimrovice; neschválilo finanční příspěvek na prodloužení tohoto vodovodního řadu,
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020,
• vzalo na vědomí nabídku k převodu pozemků
p.č. 948 a 949 v k. ú. Žimrovice na město Hradec nad Moravicí formou daru; schválilo nabídku k převodu těchto pozemků formou daru.

vodu KILPI HEROES RACE dne 13. 6. 2020
v Hradci nad Moravicí,
• schválila poskytnutí individuální dotace spolku
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Opavská 469, Hradec nad Moravicí, IČ 27024336,
ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených
s dopravou hudebníků, nástrojů a ostatního inventáře do města Bohumín a do obce Tworków
v Polské republice dne 19. 6. 2020,
• schválila poskytnutí individuální dotace Klubu rodičů ZŠ Žimrovice z.s., Meleček 91, Žimrovice 74741, IČ 26666693 ve výši 2 500 Kč
na konání Svíčkového plesu v Domoradovicích
dne 14. 2. 2020,
• vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace,
IČ 70984344,
• souhlasila s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 549 000 Kč Městskou knihovnou
a informačním centrem Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, okres Opava,
IČ 71237895, na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2020,
• vzala na vědomí informace starosty města týkající se informovanosti ze strany státních orgánů a dalších orgánů ve věci prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění koronavirem
(ke dni 16. 3. 2020); vzala na vědomí informace starosty města týkající se opatření za účelem prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění koronavirem na území města
Hradec nad Moravicí (ke dni 16. 3. 2020); projednala opatření za účelem prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění koronavirem
na území města Hradec nad Moravicí (ke dni
16. 3. 2020),
• vzala na vědomí žádosti ředitelů příspěvkových organizací, a to: Mateřské školy Hradec
nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984352 a Základní a Mateř-

ské školy Žimrovice, příspěvkové organizace, IČ 70984549, o zvážení možnosti uzavření
v souvislosti s šířící se epidemiologickou situací v ČR; vydala souhlasné stanovisko k žádosti
Základní a Mateřské školy Žimrovice k uzavření mateřské školky v Žimrovicích a k žádosti Mateřské školy Hradec nad Moravicí k uzavření odloučených pracovišť - mateřských škol
v Bohučovicích, Jakubčovicích a Kajlovci, a to
od 18. 3. 2020,
• rozhodla ponechat v provozu Mateřskou školu
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984352, za účelem péče
o děti těch rodičů, jejichž zaměstnavatelem jsou
zdravotnická zařízení, lékárny, Policie České
republiky a městská policie, celní správa České republiky, HZS Moravskoslezského kraje,
armáda České republiky, vězeňská služba, jednotky požární ochrany II. a III., poskytovatelé
sociálních služeb, soudy, státní zastupitelství
nebo samoživitelky (samoživitelé) rodin, a to
s účinností od 18. 3. 2020,
• rozhodla pronajmout České republice - Národnímu památkovému ústavu, IČ 75032333, část
pozemku p.č. 1322 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hradec nad Moravicí (Městečko) o výměře 2 100 m2 za účelem parkování osobních aut a autobusů na dobu určitou
od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 za nájemné ve výši
1/2 vybraného parkovného,
• rozhodla ve veřejné zakázce Stavební úpravy
a přístavba objektu MŠ Žimrovice na základě
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HV stavby a práce s.r.o.,
IČ 04395255, nabídková cena 3 269 167,44 Kč
bez DPH; rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi
městem Hradec nad Moravicí a touto společností,
• vzala na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, Bc. Gabriely Lackové
o souhlasné vyjádření k přerušení provozu

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 25 ze dne 27. ledna 2020, č. 26 ze dne 17. února 2020, č. 27 ze dne
16. března 2020)
• vzala na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce Oprava
komunikací v roce 2020 - Hradec nad Moravicí; rozhodla v této veřejné zakázce na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SILNICE
MORAVA s.r.o., IČ 25357352, nabídková cena
1 562 538,13 Kč bez DPH; rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností SILNICE MORAVA s.r.o.,
• schválila přijetí dotace na realizaci projektu
Venkovní učebna přírodopisu a environmentální výchovy ZŠ Žimrovice do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy
č. 16 MAS Opavsko v max. výši 188.961,65 Kč,
tj. 95 % z uznatelných nákladů projektu,
• vzala na vědomí cenové nabídky na výstavbu
venkovní environmentální učebny při ZŠ Žimrovice; schválila cenovou nabídku společnosti RENESA - stavební firma s.r.o., IČ 62305620,
na výstavbu této učebny,
• schválila cenovou nabídku podnikající fyzické
osoby Ing. Daniel Halfar, IČ 74391666, na zajištění technického dozoru investora stavby
Rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci nad
Moravicí; rozhodla uzavřít smlouvu o dílo
mezi městem Hradec nad Moravicí a fyzickou osobou podnikající Ing. Daniel Halfar,
IČ 74391666,
• schválila poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace,
IČ 47813504, ve výši 50 000 Kč na podporu
činnosti organizace v roce 2020,
• schválila poskytnutí individuální dotace Spolku hrdinů, Krnovská 53/22, Opava, 746 01,
IČ 03620221, ve výši 5 000 Kč na pořádání zá2
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

OTEVŘENÁ RADNICE
v Mateřské škole Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně v době od 1. 7. do 31. 7. 2020 (včetně), podané dne 26. 2. 2020 na Městský úřad
v Hradci nad Moravicí; vydala souhlasné stanovisko k přerušení provozu v Mateřské škole
Hradec nad Moravicí a ve školní jídelně v době
od 1. 7. do 31. 7. 2020 (včetně),
• vzala na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy
Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizace, IČ 70984352, ze dne 9. 3. 2020,
na měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021; doporučila stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 v částce do 400 Kč,
• vzala na vědomí zápis č. 5/2020 z jednání Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 21. 3. 2020 spolu s Přehledem žádostí o programové dotace v roce 2020, které
byly dotační komisí vyhodnoceny v rámci vyhlášeného Dotačního programu města Hra-

dec nad Moravicí na podporu sportu, kultury
a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2020; schválila poskytnutí dotací
z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu města
Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost na rok 2020 formou veřejnoprávních
smluv podle předloženého a v materiálech pro
27. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného návrhu,
• vyhlásila konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvkové organizace, IČ 70984549.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva
města a rady města najdete na www.muhradec.cz
v záložce Samospráva.
Termíny zasedání zastupitelstva města:
20. dubna (č. 11), 22. června (č. 12), 7. září

(č. 13), 26. října (č. 14) a 14. prosince (č. 15).
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti
v přízemí budovy Městského úřadu Hradec nad
Moravicí, Opavská 265.
Termíny schůzí rady města: 20. dubna (č. 31),
11. května (č. 32), 1. června (č. 33), 29. června
(č. 34), 27. července (č. 35), 17. srpna (č. 36),
21. září (č. 37), 5. října (č. 38), 2. listopadu (č. 39),
23. listopadu (č. 40) a 21. prosince (č. 41). Schůze rady města jsou neveřejné a probíhají zpravidla
od 15 h v pracovně starosty města v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města
a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo výše uvedený roční plán. Změna termínu a místa zasedání
zastupitelstva města a rady města je v působnosti starosty města.

Rozvoz pečiva a obědů pro seniory i další zájemce
Vzhledem k současným mimořádným opatřením přijatým k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 přichází město Hradec nad Moravicí s možností
dovozu pečiva a obědů občanům našeho města, a to samozřejmě
včetně všech našich obcí. Tato služba je určena především seniorům a lidem v nařízené či dobrovolné karanténě, mohou ji však využít i jiné osoby.
Pečivo bude rozváženo až do vašich domovů vždy v pondělí, středu a pátek v době od 8.00 do 10.00 hodin. Dovezené pečivo bude
zabaleno a bude s ním hygienicky nakládáno.
Ceník pečiva:
5 ks rohlík tukový (baleno po 5 ks) - 12 Kč
1 ks chléb Praděd (500 g, krájený, balený) - 29 Kč
Objednat si můžete i více kusů v násobcích. Objednávky na jiné druhy pečiva nebudou z technických důvodů přijímány.
Pečivo je možné si objednat vždy jeden pracovní den předem
do 12.00 hodin na telefonním čísle 770 179 551. Volat můžete
každý pracovní den v čase od 8.00 do 16.00 hodin. Při telefonické objednávce sdělíte pracovnici města své jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo, na kterém vás bude v případě potřeby možné zastihnout. Platbu provedete při převzetí pečiva.
Dále upozorňujeme na možnost objednat si obědové menu do svého domova. Cena obědového menu činí 90 Kč, dovoz je zdarma.
Obědy připravuje hotel Sonáta, aktuální týdenní jídelníček nalez-

nete na webových stránkách města www.muhradec.cz. Dovezené
obědové menu je hygienicky zabaleno. Obědová menu jsou rozvážena v pracovní dny v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Objednávky obědů přijímáme nejlépe na celý týden (tj. 5 obědových menu za 450 Kč). Dovoz obědových menu je možné si objednat na telefonním čísle 770 179 551, a to vždy na následující týden
nejpozději do 14.00 hodin předcházejícího pátku. Volat můžete
každý pracovní den v čase od 8.00 do 16.00 hodin. Při telefonické objednávce sdělíte pracovnici města své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo, na kterém vás bude v případě potřeby možné
zastihnout. Platbu za obědová menu (450 Kč na celý týden) můžete provést buď v pondělí v hotovosti pracovníkovi městského úřadu, který oběd přiveze, nebo bankovním převodem na účet města
č. 1846386319/0800, pod variabilním symbolem 123456. Do poznámky u bankovního převodu napíšete své jméno a příjmení a rok
narození. V případě bankovního převodu platbu zadejte do 14.00
hodin předcházejícího pátku, aby mohla být v pondělí následujícího týdne připsána na účet města.
Jsme rádi, že místní podnikatelé přichází v této nelehké době s inovacemi a upravují své nabídky tak, aby si občané mohli obstarat
své záležitosti co nejjednodušeji a zároveň hygienicky co nejbezpečněji. Děkujeme.
Mgr. Patrik Orlík, Mgr. Petr Havrlant

Zřízení oficiální facebookové stránky Město Hradec nad Moravicí

HRADEC NAD MORAVICÍ

Jednou z priorit vedení města je zlepšování komunikace
s občany. V současné době
máme možnost informovat vás o dění v našem městě pouze prostřednictvím
webových stránek města
www.muhradec.cz, Hradeckého kulturního měsíčníku a Hradeckých novin,
které vycházejí 6x ročně.

Zapojením se do největší světové sociální
sítě chceme reagovat nejen na současnou
nestandardní situaci, ale také vás flexibilně, rychle a aktuálně informovat o současném dění v našem městě. Věříme, že zřízení
oficiální facebookové stránky města uvítáte, neboť sdílení informací občanům touto
formou se v posledních letech stává u většiny měst a obcí standardem. Facebooková stránka „Město Hradec nad Moravicí“
je zprovozněna od 27. 3. 2020. V první (zku-

šební) fázi bude sloužit pouze ke sdílení informací občanům města Hradec nad Moravicí. Z kapacitních a organizačních důvodů
prozatím nebude možné odpovídat a řešit individuální dotazy. Přibližně po třech
měsících vyhodnotíme fungování stránky,
zhodnotíme, jaký je zájem občanů o tuto
službu a rozhodneme o případném dalším
rozšíření jejích možností.
Mgr. Patrik Orlík, Mgr. Petr Havrlant
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v době, kdy píšu tyto řádky, prochází naše
země stejně jako celý svět jednou z nejtěžších zkoušek lidstva od druhé světové války.
Ta zkouška nese název COVID-19 a obávám se, že ji podstupujeme i v době, kdy tyto
řádky čtete.
Společným nepřítelem všech nejsou agresivní národy, jako tomu bylo v minulosti, ale
okem nepostřehnutelný nepřítel, který je o to
zákeřnější. Pravděpodobně to vše začalo před více než třemi měsíci, tisíce kilometrů od našich domovů, a to tak nenápadně, že tomu z počátku mnoho lidí nevěnovalo pozornost. Dopad na naše životy je však
velmi výrazný. Je o to výraznější, neboť my občané, ani čelní představitelé státu, jsme na tuto hrozbu nebyli dobře připraveni.

Jsem nesmírně rád, že se v této těžké době našla spousta lidí, kteří nebyli k ostatním občanům lhostejní a nabídli svou pomocnou ruku. Touto cestou jim všem děkuji. Děkuji i všem zdravotníkům. V neposlední
řadě děkuji i všem pracovníkům, kteří se postarali o to, že chod našich životů se alespoň trochu blížil normálu.
Mé myšlenky v tuto chvíli směřují na mé blízké, známé a občany našeho města, zejména na ty, kteří patří do rizikových skupin. Přeji si,
aby to vše již bylo za námi, aby se virem COVID-19 nakazilo co nejméně lidí a co nejvíce se jich vyléčilo. Rovněž si přeji, aby ekonomický
dopad na náš budoucí život byl co nejmenší.
Psáno v sobotu dne 21. března 2020.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení a milí spoluobčané,
není třeba zdůrazňovat, že nastalou složitou situaci posledních týdnů a dnů asi
nikdo z nás nepředpokládal. Onemocnění
koronavirem (COVID-19) se rozšířilo z epicentra v Asii do Evropy i naší země de facto rychlostí blesku a zejména státy západní
Evropy, které nepřistoupily k tvrdým a zásadním opatřením včas, se bohužel v těchto chvílích stále potýkají s velkými počty
nemocných. I když jsou přijatá opatření naší vlády velmi tvrdá a vzhledem k nám občanům velmi omezující, jsem přesvědčen, že např. uzavření hranic, škol, sportovišť, restaurací a zábavních podniků je zcela
na místě. Nejinak je tomu vzhledem k opatřením vlády České republiky i v našem městě.
Jak jistě víte, od 11. března jsou v našem městě uzavřeny základní školy, sběrný dvůr, městské kino Orion, městská knihovna a informační centrum. Rozhodnutím rady města byly od 18. března uzavřeny
i mateřské školy na vesnicích. Mateřská škola v Hradci nad Moravicí,
ve které jsme ponechali v provozu dvě oddělení pro děti lékařů, zdravotních sester, hasičů a v těchto dnech potřebných zaměstnanců státu, bude i vzhledem k tomu, že si nakonec všichni rodiče dětí zajistili
náhradní hlídání, uzavřena k 1. dubnu. Provoz MŠ jsme však v případě zájmu rodičů schopni do 48 hodin znovu obnovit. Od 21. března jsou uzavřeny i všechny kulturní a společenské domy ve vlastnictví
města a dá se předpokládat, že všechny plánované kulturní, společenské a sportovní akce na území města se přinejmenším v dubnu konat nebudou. Proto také pro měsíc duben nebyl distribuován Hradecký kulturní měsíčník.

A nyní pozitivní zprávy. Ujišťuji Vás, že celý kolektiv zaměstnanců městského úřadu a technických služeb pracuje usilovně a pečlivě
na zajištění základního provozu města. Jedná se o zajištění čistoty
a úklidu města, vyprazdňování kontejnerů, zajištění provozu čistírny odpadních vod, koordinování rozvozu textilních roušek seniorům
a potřebným, zajištění rozvozu obědů seniorům, vyřizování základní
administrativy apod. (Více v samostatných článcích na dalších stránkách těchto novin.) I když Vás to bude v těchto dnech zajímat asi méně,
výstavba multifunkčního hřiště u základní školy pokračuje dle plánu.
Staví se oplocení, dostavuje se kolárna a sociální zařízení. V předchozím týdnu proběhla i výběrová řízení na rekonstrukci budovy Babince a mateřské školy v Žimrovicích.
Říká se, že když bývá české zemi nejhůře, umí se český národ (Češi,
Moravané, Slezané) semknout a vzájemně si pomoci. Ano, tato situace právě nastala. Jsme proto s panem starostou velmi rádi, že i v našem městě si umíme navzájem pomoci a nespoléháme se jen na pomoc
státu. Děkujeme za velké množství Vašich nezištných dobrovolnických
nabídek pomoci, děkujeme zaměstnankyním mateřské školy za textilní roušky, které pro Vás šijí, děkujeme učitelům za jejich práci na „domácí výuce“ dětí. Děkuji všem zaměstnancům města a technických
služeb za jejich práci a Vám všem za podporu, které se nám v těchto
dnech dostává. Je to motivující a zavazující!
Dovoluji si Vám všem popřát hodně odvahy, energie a pozitivního myšlení. Buďte k sobě ohleduplní, pomáhejte si navzájem a mějte se rádi.
Přeji Vám všem hodně zdraví, ať se vše v dobré obrátí!
Milí spoluobčané – společně to zvládneme!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 920

Úřední hodiny pro veřejnost
V souladu s usneseními vlády České republiky ze dne 15. 3.
a 23. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, se rozsah úředních hodin městského úřadu pro veřejnost omezuje takto:
pondělí a středa vždy v době od 14.30 hodin do 17.00 hodin.
Upozorňujeme, že rozsah úředních hodin se může měnit v závislosti na usneseních přijímaných vládou České republiky. Nezapomínejte, že mnoho vašich záležitostí se dá vyřídit i telefonicky nebo
e-mailem, proto zvažte, zda je vaše návštěva městského úřadu ne4
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zbytná. Kontakty na jednotlivé pracovníky městského úřadu naleznete na webových stránkách města.
Dále upozorňujeme, že úhrady místních poplatků, např. za komunální odpad, za držení psa a další, lze řešit bankovním převodem. Doba splatnosti výše uvedených poplatků je navíc stanovena až do 31. 5. 2020, respektive do 30. 6. 2020. Jejich úhrada tedy
nespěchá.
Mgr. Patrik Orlík, Mgr. Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE
Pomáháme si sami
Pro občany města Hradec nad Moravicí vyrábí roušky kolektiv zaměstnankyň
mateřské školy.
Od pondělí 16. 3. 2020 pracují v Mateřské škole Hradec nad Moravicí dvě desítky
švadlenek - učitelek, chův a kuchařek školní
jídelny - na výrobě textilních roušek. Nápad
na malou šicí manufakturu vzešel od pedagogických pracovnic a ředitelky mateřské
školy Bc. Gabriely Lackové. Vedení města tento nápad podpořilo nákupem několika set metrů kvalitní 100% bavlněné látky,

25 km nití, pomohlo získat k zapůjčení několik šicích strojů a šlo se na věc.
Nejdříve byly ušity roušky pro personál mateřské školy a následně jsme, již od 17. 3. 2020,
začali předávat první desítky roušek hradeckým seniorům do domů s pečovatelskou službou, pokladním a prodavačkám do prodejen
potravin Hradečanka, Oko, Hruška a do prodejny v Žimrovicích. Ušité textilní roušky obdržela také hradecká lékárna.
Od 18. 3. 2020 jsme roušky distribuovali
zaměstnancům technických služeb, čistír-

ny odpadních vod a policistům obvodního
oddělení v Hradci nad Moravicí. Na 300 ks
roušek obdrželi do pátku 20. 3. 2020 všichni
hradečtí senioři starší 80 let. V dalších distribučních vlnách obdrželi roušky postupně
všichni senioři v Hradci nad Moravicí a sedmi okolních obcích starší 75 let, starší 70 let
v posledním rozvozu všichni občané starší
65 let. Za dva týdny bylo našito a distribuováno 2 000 ks textilních roušek, které chrání nejrizikovější skupiny ve městě - hradecké seniory a všechny, kteří jsou v tzv. první
linii, tedy prodavačky, hasiče, lékárnice atd.
Balení a distribuci roušek zajistil kolektiv
zaměstnanců městského úřadu a hradečtí
hasiči. Distribuované textilní roušky mají
tu výhodu, že se mohou po vyvaření a přežehlení používat opakovaně. Celému kolektivu zaměstnankyň mateřské školy a školní
jídelny patří obrovské poděkování!
Zároveň tímto vyzýváme všechny občany
města ke vzájemné ohleduplnosti a k nošení roušek na veřejnosti. Chráníte tím nejen
sebe, ale také členy své rodiny, přátele, kamarády a sousedy. Pokud roušky nemáte,
může pomoci i přeložený šátek či šál, které máte všichni běžně doma. Ti z vás, kteří
roušky šijí doma, buďte solidární a obdarujte své známé a kolegy, kteří nejsou tak zruční jako vy. Pomáhejme si navzájem a věřme,
že společně vše zvládneme.
Mgr. Patrik Orlík, Mgr. Petr Havrlant

Nutná opatření ve veřejném dění
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a usnesení vlády o přijetí krizového opatření, spočívajícího v zákazu volného
pohybu osob, jsou po dobu trvání tohoto
stavu zrušeny veškeré kulturní a sportovní
akce i filmové projekce v kině Orion. Z uvedených důvodů nebyl do vašich domácnos-

tí distribuován Hradecký kulturní měsíčník (duben 2020). Rovněž v tomto vydání
zpravodaje nenajdete bližší informace k plánovaným kulturním a sportovním akcím.
S příchodem jarních měsíců začínají každoročně na území našeho města venkovní
akce pro veřejnost. Informace o tom, zda
proběhnou či nikoliv, případně v jakém rozsahu, najdete na webových stránkách měs-

ta, plakátovacích plochách a v informačních skříňkách.
Z uvedených důvodů se letos nekonalo ani
tradiční Vítání jara a vynášení Mařeny, které pravidelně organizuje hradecká mateřská
škola a SDH Kajlovec. Alespoň pro připomenutí této oblíbené tradice přinášíme na titulní straně foto z loňského ročníku (autor fotografie Jiří Hajduk).

Změna termínu setkání jubilantů
Slavnostní setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovrší 75, 80,
85, 90 a více let, se z výše uvedených důvodů neuskuteční v původně plánovaném termínu 21. května 2020. Náhradní termín bude

upřesněn. Město Hradec nad Moravicí chce tímto krokem chránit
především naše seniory.

Splatnost poplatků za odpady a za psy
Složenky na úhradu poplatků byly občanům již rozeslány. Poplatek ze psů je splatný k 31. 5. 2020, poplatek za svoz odpadu
k 30. 6. 2020. Poplatky můžete uhradit převodem na účet města
(číslo účtu 1846386319/0800) nebo v pokladně městského úřadu.
Prosíme občany, aby k úhradě využili především bezhotovostní
způsob platby – tedy nejlépe bankovní převod, popř. úhradu pla-

tební kartou v pokladně městského úřadu (pokladna je vybavena
platebním terminálem). V případě dotazů kontaktujte odbor financí na tel. 553 783 933 nebo 553 783 934 (pokladna), kde si také můžete ověřit aktuální úřední hodiny pokladny.
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OTEVŘENÁ RADNICE
Pracovníci technických služeb při mírné zimě nezaháleli
Přestože letošní zima byla velice mírná,
měli zaměstnanci technických služeb v zimních měsících práce pořád dost. Kromě každodenní běžné údržby a úklidu města, přípravy Vánoc (instalace vánočních stromů
a osvětlení, zajištění mimořádných svozů
a úklidu během vánočních svátků) a spolupráce na městských akcích (rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark) se naši
zaměstnanci podíleli na mnoha technických
a investičních akcích města. Realizováno
bylo: usazení a zabetonování tří odvodňovacích žlabů v chatovišti v Melečku; výmalba
(škrábání a nátěr) bývalé kuchyně restaurace Ještěr; výměna oken a oprava vrat v garážích, skladech a dílnách v areálu TS; nátěr
sloupů a příčných vzpěr na oplocení nového
hřiště u ZŠ v celkové délce 1,5 km včetně nátěru nové kolárny; doprava a instalace (zabetonování) božích muk v Domoradovicích

a Benkovicích; výroba a instalace poklopu kanalizace na ulici Smetanova; oprava
výtluků na komunikacích v ulicích Gudrichova, Bezručova, Pod Hanuší a v Žimrovicích v ulicích Hradecká a Meleček; vykácení a vyřezání náletových dřevin v Kajlovci
u tzv. kravského metra; převoz a uložení archiválií z bývalé školky do kulturního domu
v Domoradovicích; pomoc při vystěhování
a likvidaci starého nábytku ze ZŠ a MŠ Žimrovice; přípravné práce pro opravu hřiště Na Tylovách (vyřezání náletových dřevin,
odstranění betonů, rekonstrukce basketbalových košů); pokácení poškozené vrby
před městským hřbitovem; vyklizení a příprava budovy Babince k předání stavební
firmě (celkové vyklizení, likvidace starého nábytku, koberců, radiátorů apod.); nátěr laviček a odpadkových košů na ulici Podolská; rekonstrukce místa pro kontejnery

na tříděný odpad v Bohučovicích; instalace zábran proti padajícím kamenům a zemině na ulici Zámecká; oprava a výmalba
kanceláří k možnému pronájmu v budově
TS a mnoho dalších, drobnějších akcí. Takto se snažíme městu ušetřit finanční náklady, které by musely být vydány při realizaci
externími firmami.
Roman Celta

Pronájem nebytových prostor
Technické služby Hradec nad Moravicí nabízí k pronájmu nebytové prostory o rozloze 44,80 m² (dvě místnosti) v budově technických služeb, Opavská 228, Hradec nad Moravicí. Prostory jsou
vhodné pro drobné podnikání (kanceláře, kadeřnictví, kosmetic-

ké služby apod.). Bližší informace získáte na tel. 725 666 090 (Roman Celta), 607 786 875 (Monika Šneková) nebo osobně v kanceláři technických služeb.
Roman Celta

Zlepšení funkčního stavu zeleně
Město Hradec nad Moravicí podalo žádost
o dotaci na projekt Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě Hradec nad Moravicí,
č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010681,
do Operačního programu Životní prostředí ČR, prioritní osa 4, SC 4.4., aktivita Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádost o podporu již prošla formální
i věcnou kontrolou a v současné době probíhá hodnocení projektu. V případě schválení a přijetí dotace začnou práce na projektu
již letos na podzim. Cílem je zlepšení kvality
a obnova prvků veřejné zeleně, prodloužení
životnosti stávajících dřevin, zlepšení jejich
funkčního stavu, rozšíření zeleně a podpora zvýšení biodiverzity ve městě.
V rámci projektu dojde k sadovým úpravám, které jsou navrženy jak v zastavěné
6
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části Hradce, tak v přilehlých obcích. Bude
ošetřeno sto dřevin, zejména vzrostlých lip,
javorů, akátů, třešní, jasanů, kaštanů a také
alej ořešáků na ulici Bohučovická. Projekt
počítá také s výsadbou 9 stromů, 536 keřů
a 1 346 trvalek, které do dotčených lokalit přinesou novou, pestrou skladbu zeleně.
Konkrétně to bude 6 stromů Carpins betulus u křižovatky ulic Opavská a Bohučovická, záhony s okrasnými keři a trvalkami budou vysázeny v ulicích Pod Hanuší,
Opavská a v parčíku u Hradečanky, kde při-
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budou také 3 stromy Acer platanoides Globosum. Navrhovaná výsadba respektuje
ochranná pásma vedení stávajících i navrhovaných inženýrských sítí. O všechny vysazené rostliny bude zajištěna tříletá rozvojová péče.
Výše dotace bude činit 60 % uznatelných nákladů, tj. nejvýše cca 568 000 korun. Zbývající část, do výše uznatelných nákladů, si
bude moci město uplatnit v rámci tzv. kotlíkových půjček.
Ivana Hyklová, koordinátor projektu

OTEVŘENÁ RADNICE
Nový dopravní automobil pro žimrovické hasiče
V současné době se jednotka SDH Žimrovice potýká s nedostatečnou vybaveností a připraveností na mimořádné události.
Pořízením nového dopravního automobilu dojde ke zvýšení vybavenosti a odolnosti základní složky Integrovaného záchranného systému SDH Žimrovice, což povede
ke zvýšení připravenosti jednotky k řeše-

ní a řízení rizik a katastrof. SDH Žimrovice obdrží nový dopravní automobil v základním provedení, kategorie podvozku 2
pro smíšený provoz, s celkovou hmotností
do 3 500 kg. Na pořízení dopravního automobilu získalo město dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra, programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000 Kč. Částkou

ve výši 225 000 Kč přispěje Moravskoslezský kraj, zbývající část doplatí ze svého rozpočtu město Hradec nad Moravicí.
Ivana Hyklová

Návratná finanční výpomoc - Kotlíkové půjčky
Město Hradec nad Moravicí již poskytlo
půjčky na předfinancování výměny kotlů
na tuhá paliva prvním 10 žadatelům. Celkem již bylo proplaceno 1 750 000 Kč.
Město má pro vás, další zájemce o návratnou finanční výpomoc, ve svém rozpočtu na rok 2020 připravenou částku ve výši
5 600 000 Kč. Celková výše schválené dotace pro občany našeho města ze Státního
fondu životního prostředí ČR dosáhla částky 13 650 000 Kč. O tyto finanční prostředky může požádat každý majitel nemovitosti
na území města Hradec nad Moravicí, který již má podepsanou Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výměnu starého nevyhovujícího kotle

na tuhá paliva. Budeme velmi rádi, pokud
této finanční výpomoci využijete. Finanční výpomoc vám bude poskytována pouze
na proplacení ještě neuhrazených faktur,
týkajících se výměny vašeho kotle či otopné soustavy.
Poskytnutí finanční výpomoci schvaluje
Zastupitelstvo města Hradec nad Moravicí. Chcete-li začít s výměnou vašeho zastaralého kotle ještě v letošním roce, před zahájením topné sezóny, a potřebujete mít
zajištěno financování vašeho záměru, do-

poručujeme vám podat žádost o návratnou
finanční výpomoc vždy do termínu konání zastupitelstev města, tj. do 22. 6. 2020,
7. 9. 2020 a do 26. 10. 2020.
V případě potřeby kontaktujte odbor majetku a investic na tel. 725 666 056 (paní Ivana
Hyklová), e-mail: ihyklova@muhradec.cz.
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Ivana Hyklová

Ohlédnutí za městským plesem
První únorová sobota patřila již tradičně
Reprezentačnímu plesu města Hradec nad
Moravicí. Ten se i letos konal ve slavnostně
vyzdobených prostorách Červeného zámku. Ples společně zahájili starosta města
Mgr. Patrik Orlík a předseda představenstva
a generální ředitel společnosti Brano, poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
Celým večerem provázel moderátor Zdeněk
Pavlíček a k tanci i poslechu hrála hradecká
skupina Trio Atrei ve složení Kateřina Lebedová, Roman Vaněk a Milan Bátor.
V úvodu programu se představili členové
Taneční a sportovní školy Opava. Romantický anglický waltz a valčík zatančili Rostislav Neuwirth a Kateřina Chalupová. Druhým párem, který se představil, byl Jakub
Polášek s partnerkou Julií Vávrovou, kteří

předvedli temperamentní kubánskou cha-chu a nejrychlejší latinsko-americký tanec
Jive. V průběhu večera předvedly své umění také studentky 4. ročníku oboru současný tanec Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Linda Beyerová, Bára Beinhauerová, Natálie Plesníková a Petra Skalníková, které
ve čtyřech tanečních vstupech přestavily
choreografie Stay High, Kill this love, Labutě a Kabaret.
Kromě skvělé hudby a ukázek standardního, latinsko-amerického i moderního výrazového tance byl pro hosty připraven raut
zámecké kuchyně a půlnoční losování bohaté tomboly, ze kterého si čtyřicet hostů
odneslo hodnotné a zajímavé ceny.
Vedení města Hradec nad Moravicí tímto
děkuje paní Petře Grossové - Květinový ate-

liér Hradec nad Moravicí za květinovou výzdobu plesu, provozovateli restaurace Červený zámek - společnosti Lama energy a.s.
za gastronomické služby a velké poděkování patří rovněž všem sponzorům plesu za finanční i věcné dary.
Foto: Jiří Hajduk
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OTEVŘENÁ RADNICE / SPOLEČNOST A KULTURA
Vítáme nejmladší občánky
V sobotu 7. 3. 2020 jsme přivítali do života šestnáct nejmladších občánků našeho
města, a to tři děvčátka a třináct chlapečků.
Holčičkám dali jejich rodiče jména Rozárie,
Valentýna a Viktorie, chlapečkům Daniel,

David, Filip (2), Jakub, Jan, Marek, Michael, Patrik, Pavel (2), Štěpán a Václav. Krásným vystoupením všechny přítomné potěšily děti z předškolního oddělení hradecké
mateřské školy. K hostům promluvil sta-

rosta města Mgr. Patrik Orlík, který rovněž
všem rodičům poblahopřál k narození dítěte, předal kytičku a drobné dárečky. Děkujeme všem hostům, kteří obřad navštívili,
za jejich účast. Poděkování patří také našim partnerům, kterými jsou: Mateřská škola Hradec nad Moravicí, Městská knihovna Hradec nad Moravicí, Charita Opava
– Chráněná šicí dílna Vlaštovičky, Lucie
Deutsch Foto a společnost Nivea.
Foto: Lucie Deutsch

V době, kdy píšeme tyto řádky, nikdo z nás neví, jak se bude současná mimořádná situace vyvíjet a kdy se naše knihovna a informační centrum pro vás opět otevřou. Nebudeme vás tudíž informovat o žádných akcích.

INFORMUJE

Rádi bychom vám sdělili, že až se opět uvidíme, můžete využít novou službu, a to platbu
kartou v knihovně. Na vaše přání jsme do knihovny pořídili platební terminál. Od března u nás můžete zaplatit veškeré poplatky kartou. Platba je rychlá a snadná, už nemusíte shánět nejbližší bankomat.

TĚŠIT SE MŮŽETE NA NĚKTEROU Z TĚCHTO KNIH:
Capalin, J.:
Dvořáková, P.:
Cheungová, T.:
Jakoubková, A.:
Kovář, K.:
Lamballe, M.:
Lesley, K.:
Macek, P.:
Manáková, M.:
Mazúrová, Z.:

Cukrárna v Paříži
Vrány
Nebe ke mně promluvilo
Odříkaného manžela největší krajíc
iPohádka
Hluboká modř moře
Fáma
Takový byl Karel Gott
Slzy africké lásky
Bezlepkové slavnosti

McCulloughová, C:
Minier, B.:
Pajalunga, L.:
Pospíšilová, Z.:
Ringlandová, H.:
Roberts, N.:
Rožek, F.:
Smith, W.:
Váňová, M.:
Zafarová, S.:

Hořkosladký život
Na okraji propasti
Jóga pro hezký den
Kouzelná třída v zoo
Ztracené květiny Alice Hartové
Spodní proudy
Gump. Pes, který naučil lidi žít
Kobaltové nebe
Mlsná huba
Poslušná manželka

INFORMAČNÍ CENTRUM
OŽIVENÝ WEISSHUHNŮV KANÁL
Do projektu „Technotrasa - stezka technických atraktivit Moravskoslezského kraje“
se v letošním roce zapojí také Hradec nad Moravicí, a to aktivitou Oživený Weisshuhnův
kanál. Těšit se můžete na speciální animované prohlídky plné zajímavostí o unikátním
vodním díle, které nechal postavil opavský podnikatel Carl Weisshuhn, přítel samotného
Edisona. Dozvíte se, co to byly „vajzunky“, Pifka a ochutnáte, co jedli a pili chlapi v papírnách. Prohlídky jsou naplánované
na měsíce květen až říjen. O termínech
prohlídek a jak se na ně objednat vás budeme informovat.
8
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SPOLEČNOST A KULTURA
NOVÝ TURISTICKÝ PROJEKT SILESIANKA
Silesianka je název nového přeshraničního turistického projektu, jehož cílem je propojení rozhleden na území Euroregionu Silesia. Jednou z rozhleden, které budou do projektu
zapojeny, je také rozhledna Šance v Jakubčovicích. Na téma Navrhni podobu Silesianky
již proběhla mezinárodní veřejná výtvarná soutěž. Ta měla za úkol najít maskota projektu.
O prvenství soutěžilo celkem 230 návrhů, což svědčí o zájmu o dané téma. Do finále hodnotící komise vybrala devět prací, které byly oficiálně prezentovány na úvodní konferenci projektu dne 20. února v ostravském Gongu. Těší nás, že vítězkou se stala Felicitas Výtisková, dvanáctiletá žákyně šesté třídy ZŠ Šrámkova v Opavě. Felicitas si jako inspiraci
pro tvorbu maskota vybrala jakubčovickou rozhlednu Šanci. „Rozhlednu jsem o prázdninách navštívila se svými rodiči a bratrem a moc se mi líbil krásný výhled do okolí,“ sdělila
autorka návrhu. Ve svém návrhu rozhlednu doplnila velkými botami, červenou střechou,
velkým žlutým batohem a rozzářeným úsměvem. Autorkou konečné podoby maskota Silesianky je ilustrátorka Karolína Mlčochová.
Markéta Beyerová

Novinky v dechovém orchestru
S příchodem nového roku se otevřela také nová kapitola hradeckého dechového orchestru. Po dlouhém působení skončili v rolích
kapelníka a dirigenta pánové Karel Müller a Jiří Šrom. Velice oběma děkujeme za jejich práci a mnoho času, který našemu orchestru
obětavě věnovali. Nově se místa kapelníka ujal Matěj Hanák a post
dirigenta přijal Lubomír Konečný. Jak si Dechový orchestr Hradec nad Moravicí pod novým vedením povede, budete moci zjistit

na některém z plánovaných koncertů, na které, jak věříme, vás budeme moci brzy pozvat. Termíny našich vystoupení a aktuality sledujte na našich stránkách https://www.dechovyorchestrhradec.cz/
nebo na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/
dechovyorchestrhradec/.
Mgr. Lucie Deutsch

Vodění medvěda a pochování basy
V sobotu 22. 2. 2020 se v Kajlovci konalo tradiční vodění medvěda.
Začátek akce byl v 9 hodin u místní hasičské zbrojnice, kde jsme také
pořídili památeční fotografii celého průvodu, ve kterém se letos sešlo 43 masek. U každého stavení čekal na paní domu tanec s medvědem za doprovodu dechové hudby našich muzikantů. Po skončení průvodu následovala od 19 hodin taneční zábava s pochováním
basy a závěrečnou tombolou. Velké poděkování patří všem, kteří se
na akci podíleli.
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec
Foto: Jiří Hajduk

www.muhradec.cz |
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HRADEC NAD MORAVICÍ
FLORBALOVÝ TURNAJ
V úterý 3. března se ve sportovní hale naší
školy uskutečnil tradiční florbalový turnaj
žáků nižšího stupně. Třídy byly rozděleny
do 4 základních skupin - mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně. Hrálo se způsobem
každý s každým ve své kategorii. Vítězná,
ale i poražená družstva byla odměněna diplomy a sladkostmi. Celý turnaj se nesl v duchu fair play, za což patří velké poděkování
všem zúčastněným hráčům.

ky vyzkoušeli, co je ve škole čeká. Doufáme,
že se naši prvňáčci budou díky těmto aktivitám cítit ve škole jako doma.
Mgr. Monika Bryjová

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020

Každý rok v období před zápisem žáků
do 1. tříd nás ve škole navštěvují předškoláci z místní mateřské školy. Ani letos v únoru tomu nebylo jinak. Tentokrát byly děti
pozvány do druhých tříd, aby si pod vedením „zkušených“ druháků vytvořily maňásky. Obyčejné papírové sáčky se buď podle
připravených šablon, nebo podle fantazie,
začaly proměňovat na kočičky, králíčky,
pejsky a další zvířátka. Snažení dětí bylo
odměněno nejen krásným výrobkem, ale
také drobnou sladkostí. Tato návštěva předškoláků nebyla poslední. Na jaře se do školy
ještě vrátí, aby si s panem učitelem a prvňá-

Lyžařský výcvikový kurz se konal v termínu
8.–14. 2. 2020. Místem konání byla již třetím rokem horská chata Mečová na Horní
Bečvě. Celá chata byla k dispozici jen pro
naši školu. Žáci během pobytu využili vířivku a infrasaunu, které byly příjemnou
relaxací. Jídlo bylo také výborné. Celkově
chata působí příjemně, čistě a udržovaně.
Lyžařského kurzu se zúčastnilo celkem 46
žáků, a to 30 sedmáků, zbytek pak doplnili žáci osmého ročníku. Žáci byli rozděleni
do 4 družstev podle úrovně lyžařských dovedností. Výcvik probíhal na svahu areálu
Mečůvka, který se nachází 100 m od chaty.
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Vzhledem k charakteru letošní zimy jsme
měli obrovské štěstí, že jsme mohli lyžovat
kousek od našeho ubytování na přírodním
sněhu. Středeční lyžování proběhlo ve 4 km
vzdáleném středisku Sachova studánka.
Žáci měli možnost poznat jiné lyžařské středisko a zalyžovat si na technickém sněhu.
Během pobytu žáci absolvovali celkem 5
přednášek: Lyžování podle Alpských lyžařských škol; Technika lyžování na carvingových lyžích; Nebezpečí na horách a první
pomoc; Lyžařská výstroj a výzbroj a Historie lyžování. Nedílnou součástí kurzu jsou
také společné večery žáků. Každá třída měla
na jeden večer připravený program, kterým
se snažila pobavit ostatní účastníky kurzu.
Své celotýdenní úsilí žáci zhodnotili ve dvou
závodech. Závody se konaly den před odjezdem. Dopoledne sjezdový závod, odpoledne
pak běžecký závod. Tradičním ukončením

ŠKOLSTVÍ
v Opavě. Potom si už všichni v doprovodu
zaměstnanců mohli prohlédnout celý výrobní provoz. Někteří žáci z naší školy míří
na strojírenské obory, a tak ocenili, jak je
celá výroba ve strojírně moderní a pracovní prostředí příjemné. Náš program pak pokračoval na Střední technické škole v Opavě, kde nám kariéroví poradci představili
školu, její obory a také připravili pro kluky testování osobnosti. Děkujeme za dobře zorganizovanou a bez problémů probíhající akci.
Mgr. Jana Divilová, výchovná poradkyně

IT WORKSHOP
lyžařského kurzu je poslední společenský
večer se soutěžemi a diskotékou. Ale ještě
předtím, než se žáci oddali tanečním kreacím, proběhlo vyhodnocení všech soutěží a závodů. Ceny byly uděleny závodníkům
ve sjezdovém lyžování, v běhu na běžkách,
byli vyhodnoceni nejlepší kluci a holky, odměnu si odnesli lyžaři s největším zlepšením
v lyžařských dovednostech a také ti, kteří si
nejlépe uklízeli pokoj.
Diplomů a cen bylo rozdáno hodně, poděkování patří SRPŠ a všem rodičům, kteří
finančně nebo hmotně („pamlskově“) přispěli. Dále bych chtěl také poděkovat svým
kolegům (J. Vícha, M. Halšková, I. Minářová, D. Šebesta) za jejich práci a ochotu být
24 hodin denně a 7 dnů v týdnu k dispozici
svým žákům.

Systém sedmidenního kurzu se nám osvědčil především proto, že součástí je také výcvik běžeckého lyžování. A bez zážitků
z běžek by hradecký lyžařský kurz nebyl
kurzem.
Mgr. Drahomír Hlačík, vedoucí kurzu

OKAP PODRUHÉ
Dne 29. ledna se uskutečnila další exkurze
pořádaná v rámci programu OKAP = odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MsK. Tentokrát se skupina, převážně chlapců z 9. a 8. tříd, vydala do Strojírny
Vehovský v Oticích. Nejdříve nás uvítal majitel firmy pan Vehovský, který představil
svůj rodinný podnik. Vysvětlil, čím se zabývají a připomenul také, že jeho firma spolupracuje s odbornými středními školami

Střední škola průmyslová a umělecká
v Opavě připravila pro mladé nadšence
do moderních technologií jednodenní setkání s názvem IT Workshop. Akce proběhla v pondělí 27. ledna v laboratořích a počítačových učebnách školy.
Žáci z vyššího stupně si vyzkoušeli roli
Programátor Junior, dozvěděli se něco více
o programování, naučili se pomocí příkazů
pohybovat objekty na obrazovce a pokusili
se vytvořit vlastní jednoduchou počítačovou
hru. Pod vedením odborného lektora a s pomocí studentů informatiky i jedné hravé želvy se seznámili a naučili základům programování v jazyce Python. Workshop se jim
velice líbil a odcházeli plni dojmů a nových
zkušeností.
Mgr. Monika Halšková

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
HOPJUMP - SKVĚLÝ TIP NA VÝLET!
Jedním z nejnovějších gymnastických sportů jsou velmi oblíbené a atraktivní skoky
na trampolíně. Nejbližší, a zároveň největší, trampolínový park je HopJump v Ostravě, kde si děti užily hopsání hned ve čtyřech
patrech. Doporučujeme i jako tip na rodinný výlet plný zábavy.

votní stav a celkové rozpoložení mysli. Abychom trošku pozvedli sebevědomí našich
malých svěřenců, připravili jsme pro ně první březnový týden plný překvapivých služeb, povzbuzujících zážitků i sladkých benefitů. Děti už z předešlých let ví, že Beauty
týden je plný krásných okamžiků. Mohly se
stát pravými modely z oblasti kadeřnické
a manikérské sféry, zúčastnit se přednášek

o zdraví a zdravém životním stylu, ochutnat sladké dobroty, které samy připravovaly, zhotovit jarní dekoraci, ba dokonce
prostřednictvím malých Pet Shop zvířátek rozvíjet komunikační a sociální schopnosti. A aby ani rodiče nezůstali ochuzeni,
připravili jsme pro ně exkurzi do Marlenky
s lákavou ochutnávkou arménských specialit. Velmi děkuji paní Elišce Šoltysové za zajímavou přednášku z oblasti péče o zdraví
i manikérské služby.

KOŠÍK PLNÝ LÁSKY
Spěchalo jsi trochu víc, nezameškáš vůbec nic!
Balíme tě do lásky, od nožiček po vlásky.
V porovnání ručka tvá, je neskutečně malinká!
Ze srdíčka dárek náš, čepičku i botky máš.
Dobře bude, zlatíčko. Bojuj, naše sluníčko!

KREATIVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍM KLUBU
Každý den není vše zrovna tak, jak si představujeme. Velkou roli hraje psychika, zdra-

Život nám někdy staví do cesty překážky, že
přemýšlíme, je-li nám tato zkouška nějakým
trestem nebo snad zkouškou, co všechno vydržíme. I přes veškerou péči budoucích rodičů a prevenci lékařů se může stát, že očewww.muhradec.cz | 11
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kávané miminko přijde na svět dříve, než
je plánováno. Na takovou situaci se nelze
připravit. Nastávají nepředstavitelně těžké okamžiky pro celou rodinu. Zoufalství
a strach musí v jednom okamžiku nahradit naděje a víra. Je to jako zázrak - v dnešní
době je možné zachránit nedonošené děťátko už od poloviny těhotenství a od neuvěřitelných tří set gramů jeho váhy.
Děti ze školního klubu už ví, jak je důležitá péče na neonatologickém oddělení. Rozhodli jsme se také něčím výjimečným pomoci miminkům, která bojují o život. A tak
zazněla slova: „Chceme, aby tato miminka měla stejně plnohodnotný život jako my
a užila si svoje dětství jako všichni ostatní,
tak jim tam přišijeme trochu toho štěstí.“
Prvním nápadem pro soutěž Srdce s láskou darované byl „košík plný lásky“. Upletli jsme tedy boudičku a dozdobili náš košíček srdíčky, aby vypadal jako kočárek.
Po rozhovoru s vrchní sestřičkou neonatologie v Ostravě však nejsilnější myšlenkou
bylo ušití mrňavoučkých čepiček a botiček
pro malé, vlastně velké bojovníky. V sázce totiž mají to nejcennější - vlastní život!
Běžně se nepředpokládá, že se narodí tak
malinké děťátko, proto je pro ně oblečení
v obchodech prakticky nedostupné. Míra
pěticentimetrové „ťapičky“ nebo průměr
deseticentimetrové hlavičky nás doslova
šokovaly. Trvalo nám opravdu dlouho na-

jít správnou látku vhodnou pro miminka,
nachystat správný střih, naučit se pracovat
s šicím strojem i podporovat kamarády s tak
silnou myšlenkou pomoci. Naše spolupráce
však nabrala na obrátkách, a již mimosoutěžně se vlna solidarity projevila i v uspořádané sbírce, určené na speciální hřejivé
deky pro nedonošená miminka a potřeby

na podkládání dětí v inkubátorech, jejichž
náklady pojišťovny nehradí. Seznam dárců
je k nahlédnutí na sekretariátě naší školy.
Velmi děkujeme všem dárcům i paní učitelce Monice Bryjové za administrativní pomoc. Penízky nakonec vystačily na zakoupení 11 dek. Ráda bych citovala anglickou
spisovatelku Agathu Christie: „ Matčina
láska k dítěti se nepodobá ničemu jinému
na světě. Nezná zákon ani slitování, pronásleduje a drtí všechno, co jí stojí v cestě.”
Maminky se nesmí vzdát! Mateřská láska je
pohon, který obyčejné lidské bytosti dovoluje činit nemožné. Spolu s dětmi ze školního klubu jsme v určité chvilce dokázali doplnit jeho palivo.
Mateřství je nejlépe placená práce, protože odměnou je čistá a nenahraditelná láska. Když se stane žena maminkou, už nikdy není sama. Ani v myšlenkách. Je vlastně
dvakrát – jednou za sebe a jednou za své
dítě. Jsem ráda, že jsme mohli pomoci a být
na chvíli součástí velké rodiny oddělení neonatologie v Ostravě. Tam vlastně nikdo není
sám. Vzájemná podpora a neskutečná síla
se mísí s vírou a láskou. Čistou a upřímnou.
Někdy je síla mateřství větší než zákony přírody. Vždyť děti jsou naše budoucnost a veškeré investice a úsilí, které do nich vložíme,
se nám jednou vrátí.
Petra Tomanová, DiS.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE

CELOROČNÍ PROJEKT PRAVĚK
Během celého školního roku probíhá v naší
žimrovické malotřídce projekt Pravěk.
V lednu školu navštívil archeolog Slezského zemského muzea Opava, pan doktor Juchelka, který pro děti připravil velmi zajímavou přednášku o pravěku. Na konci
prvního pololetí, 30. ledna, se všichni ško-
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láci vydali do opavského muzea, kde absolvovali animační program o době kamenné, bronzové a železné. V projektovém dni
na začátku února se pak děti již ve skupinách snažily vytvářet kamenné nástroje,
hliněné nádoby, vytvářely modely slovanských zemnic a kreslily zvířecí motivy podle
jeskynních nálezů. V závěru školního roku
chceme v rámci Zahradní slavnosti všechny
naše práce představit veřejnosti.

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO SOUBORU
VÍTI MARČÍKA
Na pozvání naší školy dorazil v pondělí
2. března do obce Žimrovice autor her, herec a loutkář Víťa Marčík z Hluboké nad
Vltavou. Společně se svými dvěma syny
zahráli v sále obecního domu všem přítomným autorskou pohádku Popelka. Tři
oříšky jejich Popelka rozhodně nedostala,
protože hra byla napsána na motivy bratří
Grimmů. Její konec byl ale upravený a vše
dobře dopadlo. Během jediné hodiny byli diváci strženi dynamickým, laskavým a také
nesmírně humorným představením, které bylo plné písniček, rýmů a živé autorské
hudby. Přítomné děti po představení říkaly,
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že se jim představení moc líbilo. A co Víťa
Marčík? Ten řekl, že hrál vnímavým divákům, přestože jejich věkový průměr nebyl
vyšší než 10 let.

TELEVIZNÍ ŠTÁB Z BRUSELU
V NAŠÍ ŠKOLE
Ve čtvrtek 13. února nás poctil svou návštěvou filmový štáb z Bruselu, který točil práci našich dětí v polytechnické učebně. Klu-
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ci a holky z 3. a 4. ročníku pilně pracovali
na dřevěných slunečnicích, a práce jim šla
i přes přítomnost kamery pěkně od ruky.
Děti z naší mateřské školy byly natáčeny
při práci s keramickou hlínou. Celá akce
byla organizována přes MAS Opavsko, kterou na natáčení, mimo jiné, zastupoval i její
předseda pan Jiří Krist.

SVÍČKOVÝ PLES
V pátek 8. února propukl v kulturním domě
v Domoradovicích tradiční Svíčkový ples,
který již desítky let organizuje Klub rodičů
ZŠ Žimrovice. Předseda výboru pan Marek
Štec a pracovníci jeho týmu odvedli obrovský kus práce. Protože termín plesu připadl
na svátek sv. Valentýna, patřilo zahájení akce

děvčatům Štecovým (maminka s Andrejkou
– zpěv a Renátka – doprovod na kytaru), které zazpívaly duet Srdce nehasnou. Hudební štafetu pak převzala skupina Unico, která
výborně hrála po celý večer. Před losováním
tomboly ještě vystoupily stepařky ze souboru
TS Plus. Chtěl bych poděkovat všem rodičům
a dalším dárcům, kteří věnovali příspěvek
do tomboly. Zvláště ale děkuji organizátorům
za čas a úsilí, které vložili do přípravy a realizace celé náročné akce. Zisk z plesu slouží dětem ze základní i mateřské školy.
David Šrom, ředitel

DĚTI NAVŠTÍVILY MĚSTSKÝ ÚŘAD

ci nad Moravicí. V rámci projektového učení Česko a život v něm se děti dozvěděly, jak
úřad funguje, v čem lidem v naší obci pomáhá, kdo je pan starosta, pan místostarosta
a zastupitelé, jakou práci tito lidé pro obec
dělají apod. Pro děti to bylo opravdu příjemně strávené dopoledne, za což bych chtěla poděkovat panu starostovi Mgr. Patriku
Orlíkovi, a zvláště pak panu místostarostovi
Mgr. Petru Havrlantovi, který děti úřadem
provázel, vše trpělivě sděloval a vysvětloval.
V závěru celé exkurze jsme dostali do naší
MŠ krásné dárky, které nám budou připomínat tento hezký den.
Renáta Melecká, vedoucí MŠ

V úterý 3. března navštívily nejstarší děti
z naší mateřské školy městský úřad v Hrad-

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ZÁPIS DO MŠ
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat ve dnech
5. a 6. května 2020, vždy od 9 do 16 hodin,
v MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne ve dnech
30. 3. – 17. 4. 2020 na vybrané mateřské
škole v době jejího provozu: v MŠ Hradec
nad Moravicí od 6.00 do 16.30 h, v MŠ Kajlovec, MŠ Bohučovice a MŠ Jakubčovice
od 6.00 do 16.00 h. Vyplněnou žádost a evidenční list (oboje potvrzeno dětským lékařem), odevzdá zákonný zástupce dítěte u zápisu (5. a 6. 5. 2020 na pracovišti
MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520).
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let, nejdříve však
pro děti od dvou let. Ve školním roce, který
následuje po dosažení pátého roku věku dítěte, do zahájení povinné školní docházky,
je předškolní vzdělávání povinné.
Bc. Gabriela Lacková, ředitelka MŠ

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Nedílnou součástí života každé mateřské
školy je příprava dítěte pro vstup do základního vzdělávání. V mateřské škole v Hradci
nad Moravicí se touto přípravou zabýváme
soustavně již od nástupu dítěte do mateřské školy, intenzivněji se přípravě věnujeme
v předškolních třídách, které jsou pojmenovány Veverky a Medvědi.
V rámci zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu pracujeme v mateřské škole s řadou
nových metod, např. Mensa NTC learning
nebo Hejného metoda matematiky. Již druhým rokem jsme registrováni v síti škol, které jsou zapojeny do programu Začít spolu.

Výhodou programu je bezpochyby podpora
jedinečnosti každého dítěte, zodpovědnosti za své vzdělávání a svoboda výběru činností, které dětem nabízíme v rámci center
aktivit. Ta podporují spolupráci a vzájemné učení dětí a zároveň rozvíjí dovednosti
a kompetence dětí.
Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, jelikož rodiče chápeme jako partnery při
výchově a vzdělávání jejich dětí. Proto rodičům poskytujeme komplexní metodickou
podporu v podobě konzultačních a ukázkových hodin. I v letošním školním roce se
nám podařilo zprostředkovat přednášku
o školní zralosti, díky které se rodiče dozvěděli, co všechno by mělo zvládat dítě, které
je připravené nastoupit do 1. třídy základní školy, v jakém případě se doporučuje odklad školní docházky a jak je možné si o odklad zažádat.
Našim hlavním cílem je šťastné a spokojené dítě. To pro nás znamená spolupodílet se
na výchově a vzdělávání zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží nejen sám sebe,
ale i druhých lidí.
Kolektiv MŠ Hradec nad Moravicí

UKÁZKOVÁ HODINA V MŠ
JAKUBČOVICE
V jakubčovické mateřské škole proběhla
dne 5. 3. 2020 ukázková hodina pro rodiče
předškolních dětí. Děti předvedly své znalosti a dovednosti, které potřebují ovládat
při nástupu do první třídy základní školy.
V úvodu proběhlo seznámení s metodou
NTC menza a Hejného metodou výuky matematiky. Poté děti přivítaly rodiče písní
Muzikantská rodina, zaměřenou na rytmizaci. Děti se představily svým jménem
a uvedly svůj věk a adresu. V rámci metody NTC předvedly, jak umí poznávat vlajky států, se kterými se seznámily v tema-

tických projektech během školního roku.
Ve skupince tvořily řadu a sloupec, procvičily si prostorové pojmy a zábavnou formou hádaly názvy pohádek. Poté hráli předškoláci hru Autobus, která využívá pro děti
známé prostředí. Autobus byl vytvořen z lepenkové krabice a cestující představovaly
vršky PET lahví. Děti pracovaly s počtem
lidí, kteří jedou v autobusu, kteří vystoupili
nebo přistoupili a řešily úlohy na stav, změnu a porovnání.

Krátkou motivační říkankou „Písnička se
zpívá, pohádka se povídá a kdo se rád dívá,
hezké věci uhlídá“ jsme se přesunuli k tvoření nadřazených a podřazených pojmů. Děti
dané věci pojmenovaly, vytleskaly po slabikách a určily hlásku na začátku slov. Také
tvořily opaky ke slovům a hledaly dvojice
obrázků, které se spolu rýmují.
K základním znalostem předškoláků patří
také znalost geometrických tvarů. Zde děti
ukázaly svou zručnost při manipulaci s robotickou včelkou Bee-bot. Jedná se o digitální interaktivní pomůcku pro rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti,
plánování a předmatematických dovedností. Na schodech děti plnily úkoly s kostkami, trénovaly krátkodobou paměť a schopnost soustředit se. Ze schodů ve školce se
také stal panelákový dům, ve kterém bydlí
www.muhradec.cz |
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lidé různých profesí. Děti určovaly, kdo bydlí nejvýš, nejníže, kolik pater musíme vystoupit, když chceme navštívit pana kominíka apod. Závěr naší ukázkové hodiny patřil
společné hře dětí a rodičů, při které si procvičili jemnou motoriku.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

a skupině Holky z naší školky za krásné vystoupení a pomoc při organizaci.
Kolektiv MŠ Kajlovec

POKRAČUJEME V POZNÁVÁNÍ
NETRADIČNÍCH CHUTÍ

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
Každé pondělí odpoledne se naše děti těší
na návštěvu žáků z 9. třídy základní školy
v Hradci. Chlapci ze ZŠ podporují v naší mateřské škole polytechnickou výchovu. Děti
pracují s různými materiály (papír, dřevo,
kov, a další) a používají opravdové nářadí
a ponk, který máme v naší třídě. Zaměřují
se spolu na vlastnosti využívaného materiálu a jeho možnosti, dále na správné postupy
práce, a hlavně dbají na bezpečnost při manipulaci s ostrými předměty. Výsledky spolupráce vychází z aktuálních plánovaných
témat v mateřské škole. Při nácviku dentální
hygieny si děti udělaly odlitky zubů ze sádry, na podzim si vyráběly draka, v zimě sjezdovku s lyžaři a naposledy, v měsíci březnu,

si vyrobily vlastní knihy. Všichni se snažíme, aby byla práce pro děti nejen zajímavá,
ale také užitečná a smysluplná.
Kolektiv MŠ Bohučovice

KLOBOUKOVÝ KARNEVAL
Tak jako každý rok pořádala naše škola v únoru karneval v místní hasičské zbrojnici. Celá
akce byla pojata v „kloboukovém duchu“.
Děti si společně s rodiči vyrobily krásné a originální klobouky a soutěžily s nimi o první
tři ceny. Nakonec proběhla bohatá tombola.
Děkujeme tímto všem rodičům za sponzorské dary do tomboly, hasičům SDH Kajlovec

Každý měsíc zařazujeme do jídelníčku jeden den světové kuchyně. V lednu mělo velký úspěch tradiční jídlo rakouské kuchyně
alpský knedlík. Jedná se o knedlík z kynutého těsta naplněný povidly a přelitý vanilkovým pudinkem. V únoru proběhl v mateřské škole tematický den Grónsko a k němu
se vztahovala grónská kuchyně. Děti ochutnaly rybí filé z halibuta a povídaly si o této
severské zemi. Březen jsme zahájili jídlem
slovenské kuchyně brynzovými haluškami. Tento pokrm dětem chutnal a jsme velice rády, že máme takové strávníky. Každý den servírujeme dětem talířky s ovocem
nebo zeleninou, které také rychle mizí. Už
se těšíme na jaro, jarní jídla a také na dovádění dětí pod okny naší kuchyně.
Procházková Jana, DiS.,
vedoucí školní jídelny

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
Několik žáků 9. třídy absolvovalo počátkem března poznávací výlet do Londýna.
Během svého čtyřdenního pobytu navštívili nejvýznamnější historické památky města, shlédli na Londýn z nejvyššího mrakodrapu britské metropole The Shard, zajeli
na Greenwich, svezli se lodí po řece Temži
či se prošli nočním městem. Doufáme, že si
žáci z návštěvy tohoto velkoměsta odnesli
mnoho zážitků.

ce Kangsim z Prahy s 20 body. O vítězství
našeho oddílu se nejvíce zasloužili Markéta Beinhauerová, Daniel Elijah Beck, Nela
Jarošová, Petra Maňáková, Marta Binarová,
Barbora Jandíková, Matěj Beinhauer, Veronika Křesťanová a Matyáš Pracný. Na vítězství se podíleli i další závodníci oddílu
- Zuzana Hoňková, Natálie Maňáková, Barbora Lyčková a Antonín Bujnovský. Jedná
se o nejlepší výsledek, kterého jsme doposud dosáhli.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ V NÁRODNÍ LIZE
POOMSAE

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH
SOUTĚŽÍ

Celoroční soutěžení našeho školního oddílu
taekwondo bylo odměněno nejvyšším oceněním - vítězstvím v NLP Národní lize poomsae. Vítězem soutěže se vždy stává oddíl,
který získal nejvíce bodů. Náš oddíl si přivezl 41 bodů ze 7 závodů. Na druhém místě
skončil oddíl Taehan z Kolína a Prahy s 32
body, a na třetím největší oddíl v republi-

Také letos nám udělaly radost úspěchy
našich žáků. Jindra Tereza Závorková se
v okresním kole Olympiády v českém jazyce
umístila na 2. místě. Dominik Rosenbaum
obsadil v okresním kole Matematické olympiády v kategorii žáků 9. tříd také 2. místo
a v Zeměpisné olympiádě skončil Kamil Vícha na 3. místě v okrese. Filip Rychlík zase

LONDÝN
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zabodoval v soutěži v anglickém jazyce, kde
v okresním kole obsadil krásné 5. místo.

POSTNÍ DOBA V CÍRKEVNÍ ŠKOLE
Postní dobu jsme ve škole zahájili spolu s celou církví Popeleční středou a mší svatou
spojenou s udělováním popelce, tedy symbolu převzatého z biblické tradice, který
nám má připomínat pomíjivost člověka. Páteční rána pak byla ve znamení modlitby
křížových cest, které procházely chodbami
školy. Žáci mohli také přispět v postní finanční sbírce na stravu a vzdělání potřebných dětí z Asie a Afriky.

ŠKOLSTVÍ
VÁNOCE OČIMA DĚTÍ
Klášter při kostele Pražského Jezulátka organizuje již mnoho let výtvarnou soutěž
Vánoce očima dětí. Soutěž je určena pro
nejmenší umělce s cílem dát jim příleži-

tost kreativním způsobem vyjádřit jejich
představy o Ježíšově narození. Při udělování cen se porota řídí následujícími hledisky: originalita námětu, spontánnost provedení a technika provedení. Žákyně naší

školy Anežka Hoňková obsadila 1. místo
za spontánnost provedení a Natálie Ondřejová 3. místo za originalitu námětu.
Připravila Mgr. Lucie Víchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
HRADECKÁ ZUŠ OSLAVÍ 25!
Základní umělecká škola v Hradci nad
Moravicí v letošním roce oslaví 25. výročí svého vzniku, kdy začala fungovat jako
samostatný právní subjekt (do té doby byla
pobočkou ZUŠ v Opavě). Prvním ředitelem a iniciátorem osamostatnění školy byl
pan Miroslav Vitásek. Tehdy škola sídlila
v rodinném domě na Slezské ulici a navštěvovalo ji 141 žáků ve dvou oborech - hudebním a výtvarném. Celkem 6 hudebních
pedagogů učilo hře na klavír, kytaru, akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet,
saxofon a 1 učitel byl zaměřen výtvarným
směrem. Od vzniku samostatné školy v roce
1995 se postupem času nástrojová nabídka rozrostla o další studijní zaměření - hru
na příčnou flétnu, pozoun, trubku, lesní
roh, housle, varhany a zpěv. Škola se také
mnoho let pyšní řadou kapel a bandů, které
kumulují hudebníky do skupin a stále vznikají nástrojově nevšední komorní seskupení a pěvecké celky, žáky velmi oblíbené a vyhledávané.
Za 25 let se škola rozrostla na 197 žáků
a z malého rodinného domu přesídlila
do budovy Národní školy na Zámecké ulici, kde sousedí s kostelem sv. Petra a Pavla a hradeckým zámkem. Oba reprezentativní prostory škola pravidelně využívá
k pořádání svých koncertů. Za dobu 25 let
škola vychovala mnoho hudebních a výtvarných umělců. Za výtvarníky je třeba vzpomenout např. na Michaela Foltýna, Žanetu
Rychtářovou, Miroslavu Týnovou a Marii
Paterovou. Z hudebníků připomeňme ty,

kteří se vždy rádi vracejí a někteří vystoupili i na únorovém koncertě Hvězdy se vrací
domů: Magdalénu Hrudovou, Evu Bradávkovou, Anežku Štenclovou, Kateřinu Lebedovou, Jiřího Šoltise, ale i další úspěšné
absolventy - Marii Bradávkovou, Petru Fusovou, Richarda Vaculu a mnoho dalších.
Všichni se stali vyhledávanými hudebníky
a uplatňují se v různých hudebních formacích, často také našli své poslání v roli učitelské. Vždyť polovinu nynějšího pedagogického sboru hradecké ZUŠky tvoří její
bývalí žáci. Jedná se o Ivetu Kovalíkovou,
Veroniku Dubnovou, Petra Okénku, Milana Bátora a Václava Stoklasu, kteří v rodinném duchu školy vychovávají další generaci
mladých muzikantů a výtvarníků.

K 25. výročí se škola rozhodla uspořádat
řadu tematicky laděných koncertů. První z nich, který vzdal hold bývalým žákům a nesl poetický název Hvězdy se vrací
domů, proběhl už 14. února. Naše pozvání
přijali nynější studenti ostravské, olomoucké i pražské konzervatoře, ale i posluchači

studující JAMU v Brně, AVU v Praze či Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, odkud přijel kytarista Jiří Šoltis a akordeonistka Anežka Štenclová. Nejdelší cestu
na koncert však vážila Eva Bradávková,
která přijela z čínského města Sucou, kde
na univerzitě studuje hru na příčnou flétnu. Koncert byl zaznamenán ostravskou televizí Polar v pořadu Studuj u nás (záznam
najdete v archivu televize - vysílání ze dne
19. 2. 2020). Další koncert k výročí školy
s názvem Koncert učitelů ZUŠ se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla a bude věnován pedagogům. V plánu je také slavnostní
koncert žáků ZUŠ s názvem Příběhy hudebních a výtvarných úspěchů a akce Zuškaření. Obě zmiňované akce budou zaměřeny na současné žáky školy. O termínech
konání našich koncertů a akcí vás budeme
informovat.
Závěrem bych hradecké ZUŠce popřála stále nadšené učitele, a ještě mnoho talentovaných dětí, kteří budou s chutí prostřednictvím hudby a výtvarna předávat to nejlepší
ze sebe, s mottem naší školy, které zní: Srdce pro umění, umění pro radost.

VÝSLEDKY OKRESNÍCH KOL
SOUTĚŽE MŠMT
Celý únor se v Základní umělecké škole
v Opavě konala okresní kola celostátní soutěže ZUŠ, kterou každoročně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Klavírista Lukáš Bátor, ze třídy uč. Petra
Okénky, ohromil porotu svou jistotou a muzikalitou a zaslouženě získal 1. místo s postupem do krajského kola. Dalším soutěžícím byl houslista Filip Štencel, ze třídy
uč. Lenky Honkové, který si jako nejmladší ve své kategorii vysloužil pěkné 2. místo.
Posledním sólistou, ovšem ve hře na kytaru, byl Štěpán Blatecký, který získal 3. místo. Své umění předvedlo kytarové duo
Gratz, které tvoří šikovné kytaristky Zuzana Hoňková a Barbora Víchová, a společně
www.muhradec.cz |
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si za svůj výkon odnesly 1. místo s postupem
do krajského kola. Kromě klasické kytary
si mimo soutěž mohli poměřit své hudební umění i žáci hrající na elektrickou a basovou kytaru - zde zabodoval baskytarista
Martin Vícha a získal nesoutěžní 1. místo.
Všechny kytaristy připravil uč. Milan Bátor. Děkuji žákům a učitelům za reprezentaci školy a přeji všem postupujícím hodně
štěstí v kolech krajských.
Marta Scholzová
Foto: Jiří Hajduk

rozléhá opravdu často. Byl to také právě
ředitel školy, který s tímto temperamentním žákem osmé třídy začal na chodbě školy o přestávkách muzicírovat – podle hesla:
„Kdo si hraje, nezlobí“. Mužských kytarových vzorů měl Jiří ve škole hned několik
– byl to Ing. Petr Hruda, Mgr. Milan Vícha
i Mgr. Petr Janšta. A byl to právě pan učitel Petr Hruda, který nám doporučil a díky
své ženě paní učitelce Magdě a pochopení pana ředitele Vitáska také domluvil první hodiny výuky hry na kytaru na hradecké
ZUŠ u pana učitele Mgr. Milana Bátora. To
se právě začal psát rok 2008. První setkání
s panem učitelem Milanem bylo velice příjemné. Tento mladý muž pohotově odhadl
hudební nadšení začínajícího třináctiletého
kytaristy a doprovázel a rozvíjel jej po dobu
téměř deseti let. Předával mu své znalosti i zkušenosti z hry na kytaru elektrickou,

akustickou, a nakonec i koncertní kytaru
klasickou. Společně Jirku provedl až k absolventským kytarovým zkouškám na Církevní konzervatoři v Opavě a přijímacím zkouškám na vysoké škole. V těchto dnech se Jirka
připravuje na bakalářský koncert na Vysoké
škole múzických umění v Bratislavě, s kapelou My dva trio připravuje vydání debutového CD, s kapelou Lunchbox trio si užívá
krásy jazzu, sbírá zkušenosti při hře v orchestru opavského divadla nebo třeba i při
hostování v dalších hudebních uskupeních.
Mám radost, že k jeho práci také patří rozvoj začínajících i těch zkušenějších kytarových nadšenců. Mám radost, že hudba Jirku neminula a že se stala krásnou součástí
jeho života a děkuji všem, kteří jej na této hudební cestě doprovázeli a stále doprovázejí.
Mgr. Marie Šoltisová

PŘEDSTAVUJEME: HUDEBNÍ CESTA
KYTARISTY JIŘÍHO ŠOLTISE
Syna Jiřího jsme se s manželem snažili
od dětství rozvíjet různými směry (zejména ve sportovní i technické oblasti). Hudební rozvoj nám však na mysl nepřišel. Naštěstí hudba obklopuje žáky Církevní základní
školy svaté Ludmily každý den. Děti mají
možnost hudbu poslouchat i aktivně se zapojovat při setkávání ve školní kapli, hodinách hudební výchovy i při jiných příležitostech. Kytary k této každodenní produkci
příjemných tónů patří. Je zásluhou pana ředitele Tomáše Hoňka, který nejen na kytaru hraje a zpívá, ale také se již několik let
vyrábění kytar věnuje, že hudba se školou

Soutěž Kalendář roku
V těchto dnech probíhá hlasování veřejnosti na webových stránkách
soutěže Kalendář roku, do které je přihlášen také Historický kalendář Hradec nad Moravicí 2020, vydaný naším městem. Vedle vítězných kalendářů, které vybírá odborná porota, bude na základě vašeho individuálního hlasování udělena i Cena veřejnosti. Hlasovat
můžete již nyní na webových stránkách kalendarroku.cz v záložce
Hlasování veřejnosti (http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani).
Řazení kalendářů v sekci Hlasování
veřejnosti se průběžně mění, nenechejte se zmást. Všem hlasujícím děkujeme za propagaci našeho města.

Nabízím doučování žáků a studentů
přes počítač v programu SKYPE. Bez dojíždění – s ohledem na karanténu. Vysvětlení, příprava a kontrola úkolů do školy.
Bližší informace na tel. 605 850 472, e-mail: petalka@seznam.cz.
Inzerce
16

|

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Pro povzbuzení v tento zvláštní čas…
Milí spoluobčané, drazí farníci,
když jsem ještě před několika dny přemýšlel, co napíšu do našich novin, netušil jsem,
asi stejně jako vy, že svět se tak rychle změní. Je polovina března, polovina postní doby
a Velikonoce se zdají být v nedohlednu. Až
budete číst tato slova, určitě bude vše jinak.
Prožíváme letos docela zvláštní postní čas.
Půst byl odedávna časem odříkání, dobou
klidu, rozjímání a zpytování svědomí.
V poslední době jsme žili docela klidný
život, a tak jsme trochu zapomněli, anebo jsme nechtěli ani pomyslet, že mohou
přijít horší časy. A ony už jsou tady. Snad
nebudou trvat dlouho. Mým úkolem je vás
povzbudit a dát vám do srdce aspoň trochu naděje. Proto bych vám chtěl povyprávět příběh. Příběh pravdivý, který mě oslovil už v mládí.
Jak víte, pocházím ze Slezska na polské
straně a vyrůstal jsem ve stínu poutního
místa ve městě Piekary Slaskie. Tam jsem
poprvé jako dítě slyšel o Česku. Možná vás
zajímá, co má společného Česko s tímto
městem. V Piekary Slaskie stojí krásná bazilika zasvěcená Panně Marii, s jejím vzácným obrazem. Každým rokem se tam scházejí poutníci ve velkém počtu. Představte
si, že každou poslední květnovou neděli se
k modlitbě scházejí pouze muži, a to v počtu několika desítek tisíc. Chodíval jsem tam
s mým tatínkem. Ale pojďme k věci.
Kdysi dávno, v 17. století, vypukla v sousedních městech epidemie neznámého viru.
Lidé si nevěděli rady. Jednoho dne, když už
mizela veškerá naděje, poprosili místního
faráře, aby jim půjčil tento obraz. Farář jim
vyhověl. Občané s modlitbou na rtech obcházeli svá města a mor rychle ustoupil.
Zprávy o těchto událostech se rychle rozšířily do světa. Několik let po zázračné záchraně obyvatel těchto měst se sláva obrazu Piekarské Madony dostala až do České
republiky. V roce 1680 zde vypukl mor,
tenkrát nazývaný „morové povětří“. Císař Leopold I. se před ním zachránil tak,
že uprchl z Vídně do Prahy. Odtud také poslal dopis s žádostí o nádherný obraz Matky
Boží z města Piekary. Nevěděl si už s touto
situací rady, proto vložil veškerou svou naději do ochrany požehnané Panny Marie.
Císařova žádost byla kladně vyřízena a obraz putoval do Prahy. Z počátku byl umístěn do domovské kaple kolegia sv. Klimenta k soukromému uctívání. Pak se stalo,
že kostelník stěžující si na nemocnou ruku

byl z nemoci uzdraven. Zprávy o tomto zázraku se rychle rozšířily po celém městě,
takže do kolegia přišly celé zástupy lidí,
aby se mohli modlit před obrazem Panny Marie. Ukázalo se, že kaple je příliš
malá na to, aby vyhovovala potřebám obyvatelstva, a tak byl obraz přesunut do kostela. Mor v oblasti hlavního města ustal,
ale ve zbývajících okresech stále decimoval obyvatelstvo. V souvislosti s touto skutečností nařídil arcibiskup Frederick Waldstein organizaci průvodu všemi ulicemi
na předměstí města, kde byl mor stále ničivý. Průvodu se zúčastnili mimo jiné Císař
Leopold I. se svou ženou Eleonorou a celým soudem, univerzitními profesory a řadou duchovních a dalších lidí.
Po procesí mor úplně ustoupil, na důkaz
čehož císařovna nabídla své šperky k ozdobě obrazu Ježíše a Marie. Potvrzením
zázračných událostí největšího charakteru
však nebyly hmotné dary. Mnohem cennějším plodem české poutě piekarského obrazu se stal jeho oficiální název „milostný zázračný obraz“ (imago miraculosa) a „svatý
obraz“ (imago sancta). Průvod po návratu vyrazil českými městy, kde mor ještě nepřestal. Obraz dorazil mimo jiné do města Hradec Králové, jehož obyvatelé se před
zázračným obrazem celou noc dychtivě
modlili a prosili. Mor ustoupil a jejich velká vděčnost byla vyjádřena formou speciálně namalovaného obrazu, zachycujícího
Marii s mimořádně pečlivým pohledem,
vznášející se nad mraky nad panoramatem města, z něhož vychází průvod se zázračným obrazem Marie. Obraz byl ozna-

čen „Hradec Králové za záchranu života
a zdraví. Během moru bylo město zázračně zachráněno. Proto přicházíme na kolenou s vděčností“. Tento votivní obraz je stále vystaven v muzeu poutního místa a jeho
druhá kopie je v katedrále v Hradci Králové.
Nikdy jsem netušil, že něco podobného, jako
naši předkové, budeme prožívat i my. I když
máme dnes moderní dobu a zdravotnictví je
úplně jiné než před věky, přesto vidíme, jak
křehký a zranitelný je náš život. Dnes stojí
v blízkosti kostela ve Slezských Piekarech
také socha papeže sv. Jana Pavla II., který
jako krakovský arcibiskup putoval každým
rokem na stavovskou pouť mužů. Na tomto památníku je nápis (citát z jeho kázání):
„Lidský život a svět stavěný bez Boha, jednou se obrátí proti člověku“. Jak prorocká
jsou tato slova, jak výstižně ukazují i to, co
dnes prožíváme. Obraz Panny Marie z Piekar jsem 14. března 2020 přivezl i k nám,
a umístil jsem ho v našem kostele s důvěrou,
že všechno zas jednou bude dobré.
Zdravím vás a přeji hodně pokoje a naděje spojené v modlitbě.
P. Marcin Kieras, hradecký farář
www.farnosthradec.majestat.cz

Děkovný obraz z Hradce Králové a obraz Panny Marie (nyní vystavený v našem kostele).
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Vyhlídka císaře Viléma v zámeckém parku
Že neznáte vyhlídku císaře Viléma? Není
divu, nejvyšší vyhlídkové místo s následně
vybudovanou rozhlednou v zámeckém anglickém parku v průběhu více než 170 let několikrát změnilo svůj název.
Již okolo r. 1850 byla vybudována v nadmořské výšce 435 m. n. m. kamenná rozhledna pojmenovaná Eduards´ Höhe, podle tehdy již zemřelého knížete Eduarda
Lichnovského (1789 – 1845), majitele hradeckého zámku. Vyhlídkový srub byl zbudován ze čtyř kamenných kruhových pilířů
a dřevěné nástavby, kryté šindelovou střechou. Z vyhlídky se nabízel nejen nádherný výhled do slezské krajiny a nově vybudovaného anglického parku s oborou, ale
rozhledna se stala i častým cílem vycházek
a kočárových vyjížděk knížecí rodiny Lichnovských, a také jejich přátel či významných
hostů. Výšina s rozhlednou byla snad i z tohoto důvodu často přejmenovávána.
V roce 1855 bylo návrší pojmenováno Victor
Höhe (Viktorova výšina), dle jednoho z členů Bratrstva sv. Huberta myslivce v zemi
slezské, ratibořského vévody Viktora Hohenlohe-Schillingfürst (1818 – 1893).
O necelých šestnáct let později, v roce
1871, byla výšina přejmenována na Kaiser Wilhelms Höhe (výšina císaře Viléma),
na počest Viléma I. Pruského (1797 – 1888),
který se stal v roce 1871 (po sjednocení Německa), prvním německým císařem. Výšina
byla tohoto roku opatřena i pamětním kamenem z červeného pískovce doplněného
nápisem „Kaiser Wilhelms Höhe“ a datací
1871. Toto přejmenování nebylo náhodné.
Tehdejší majitel hradeckého panství a drži-

tel řádu Černé orlice (nejvyššího pruského
státního vyznamenání), Karel Maria Lichnovský, se totiž po celý svůj dlouhý a plodný život netajil svým obdivem a náklonností k císařskému rodu Hohenzollernů. Výše
uvedený název nesla výšina s rozhlednou
po dlouhých sedmdesát let, a to až do roku
1947.
K doposud poslednímu přejmenování došlo v roce 1947 u příležitosti 80. narozenin
slezského barda a básníka Petra Bezruče.
Nebylo to v poválečných dnech a letech nic
neobvyklého, mnoho ulic a náměstí měnilo
svá jména. V důsledku tehdejší politické situace byla výšina s rozhlednou nazvána Vyhlídkou Petra Bezruče. Původní pískovcový
kámen byl opatřen novou bronzovou pamět-

ní deskou s nápisem Vyhlídka Petra Bezruče a letopočtem 1947, která překryla původní německý název. Původní letopočet 1871
byl v následujících letech odstraněn.
V roce 1998 byla bronzová pamětní deska s českým nápisem odcizena neznámým pachatelem. Denní světlo opět spatřil do pískovce vytesaný původní německý
nápis Kaiser Wilhelms Höhe. I dnes je návrší s rozhlednou se zdomácnělým názvem
Bezručova vyhlídka výletním cílem mnoha
turistů a návštěvníků. Od roku 1960 se zde
pravidelně zastavují i účastníci nejstaršího dálkového pochodu v České republice –
Bezručovy Moravice.
Petr Havrlant

Trávník – sekat, či nesekat?
Jednoduché otázky, ale složité odpovědi.
Jak vypadá zahrada s posekanou trávou?
Jistě moc pěkně, ale to je jen pohled nás lidí.
Jak se na ni dívá třeba hmyz, ptáci či jiní živočichové? Asi jim bude připomínat spíše
„zelenou poušť“, a když dlouho nezaprší,
tak i skutečnou. Posečený trávník má samozřejmě vliv na zadržování vody v krajině, dnes tak často probírané téma. Posečená tráva bez závlahy zaschne, pak dochází
k rychlejšímu odtékání a vypařování dešťové vody a tím vzniku všudypřítomného sucha. Mnohem více vody zadrží vyšší porosty trávy, než každý týden sečený trávník.
Některá města již přistoupila k nižší frekvenci sečení parků či vybrání ploch, které
se nebudou sekat vůbec, a tím se alespoň
trochu zlepší mikroklima jak pro nás, tak
pro živočichy.
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Zjišťujeme, že ubylo ptáků, že nevídáme tak
často ježky, že je méně motýlů a hmyzu, ale
proč? Zahrady nejen u domů, ale i v zahrádkářských osadách se velmi změnily. Užitkovou zahradu často nahradil bezúdržbový
anglický trávník s posezením a bazénem,
s jedinou povinností, a to je právě sečení,
kterým vzniká druhově chudé stanoviště
stále vyžadující vodu. O něco lepší je trend
okrasné zahrady s alespoň několika keři, ale
zase pečlivě udržovaný trávník, bohužel co
nejčastěji sečený. Ubylo tak přírodního prostředí pro hmyz, na kterém jsou závislí další
živočichové. Co s tím? Pokud jste milovníci
přírody a chcete mít na zahradě co nejvíce
živo, určitě se s tím dá něco dělat.
Ideální je zmenšit sečenou plochu a trávník
něčím nahradit. Máme více možností. Mů-
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žeme vysadit třeba okrasné keře nebo založit záhon s trvalými květinami. I malý bylinkový záhonek není k zahození, a když pak
při vaření využijete vlastní domácí bylinky, bude jídlo jistě chutnější. Můžete si také
zasadit např. kanadské borůvky, které jsou
velmi zdravé, a kromě výsadby skoro bezúdržbové. Prostě zasadit něco, co vám nepřidá moc práce, bude to pěkné a třeba i užitečné. Kanadské borůvky mají nyní hodně
odrůd. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit odrůdy Chendler (velikost bobulí i přes
2,5 cm), Duka nebo růžovou variantu Pink
Lemonade, která je sice velmi vzrůstná, ale
i chutná. Z okrasných keřů bych doporučila třeba motýlí keř - Buddleja cultivars, jinak též zvaný letní šeřík. V době kvetení
jsou na něm desítky motýlů a jiného hmyzu. Krásný je i obyčejný jasmín, který bě-

OKÉNKO DO ZAHRADY / SPORT
dekorací. I zákoutí s obyčejnou levandulí je
krásné a přivábí celou řadu hmyzu. Kdysi
velmi hojná na zahrádkách našich babiček,
srdcovka nádherná, zabere v krátké době
po výsadbě metr čtvereční jako nic. Pivoňky
jsou také v různých barevných variantách
a všechny nádherné. I třapatky jsou pěkné.
Takže trvalek je opravdu mnoho, jen si vybrat a zasadit.

hem kvetení provoní celé své okolí. Nebo si
zasaďte keřovou moruši, jejíž plody jsou velmi sladké a jistě si je oblíbíte.
Pokud by se vám někde vešel záhon s trvalými květinami, můžu doporučit hvězdnice,
tzv. trvalé astry, nabízené v různých barevných variantách i v různých výškách vzrůstu od 15 do 150 cm. Také různé variace barevného řebříčku jsou na zahradě pěknou

Když se rozhodnete pro malý bylinkový
záhonek, tak by na něm neměla rozhodně
chybět šalvěj (ta léčí snad vše), meduňka
a máta, u které si můžeme vybrat z různých
druhů. Majoránku a oregano zase uplatníte
při vaření v kuchyni.
Dostupnost sazenic keřů, květin, bylinek
i borůvek nemůže být snad už snadnější.
Stačí si jen v pohodlí domova na internetu
vybrat, objednat a čekat na zásilku. Osobně si často objednávám sazenice na zahrád-

ku přes internet a vždy jsem byla s balením
a kvalitou sazenic spokojená. Případně si
zajeďte do zahradnictví, kterých je v našem
okolí dost, a kde vám rádi poradí s výběrem
i pěstováním.
Když nic pěstovat nechcete či nemůžete,
zkuste se alespoň zamyslet, zda by se tráva nemohla nechat přerůst, alespoň někde
v koutě zahrady, kde se tak často nechodí a nevadilo by vám to. Ostatní „obyvatelé“ zahrady, kteří ve dne nejsou moc vidět, vám budou vděční. Najdou tam úkryt
a možná i něco na zub. Doufám, že vás tento článek inspiruje k zamyšlení se nad svou
zahradou a dojdete k závěru, že tolik travnaté plochy nepotřebujete, a nahradíte ji něčím jiným nebo alespoň nebudete tak často sekat trávu.
Bc. Jana Kubánková,
ZO ČZS Jakubčovice

Hradecká hůlka 2020
Předposlední únorovou sobotu pořádaly
mažoretky Charlie již 8. ročník nepostupové soutěže Hradecká hůlka.
Soutěže se zúčastnilo 400 soutěžících z 16
týmů, které k nám do Hradce nad Moravicí přijely z celého Moravskoslezského kraje.
Představilo se 288 formací a rozdáno bylo
téměř 700 medailí.
Soutěž zahájil starosta města Mgr. Patrik
Orlík společně s předsedou soutěže panem
Tomášem Hozou. Soutěžící hodnotila odborná porota a ty nejlepší mažoretky stály na stupních vítězů. Předávaní medailí se

zhostili pan starosta Mgr. Patrik Orlík a pan
místostarosta Mgr. Petr Havrlant, který
soutěž svým krátkým proslovem ukončil.
Domácí mažoretkový tým Charlie získal
také cenné kovy. Jak jsme se umístili si můžete přečíst na webových stránkách mažoretek
Charlie: http://www.mazoretky-charlie.cz
v sekci úspěchy.
Všem zúčastněným týmům moc děkujeme
a všem příznivcům mažoretkového sportu přejeme i nadále pěkné zážitky plné krásy a elegance.
Mažoretky Charlie
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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. 5. 2020 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. 1/2020: Hradec, záruka kulturního zážitku. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala paní Lenka Slaná, Hradec nad Moravicí.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 3/2020 je 15. 5. 2020. Kontakt na redakci: tel. 553 783 940, 725 666 074,
e-mail: zpravodaj@muhradec.cz.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922,
www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Vychází 6 x ročně, náklad 2 100 výtisků; datum vydání 4. 4. 2020; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele.
Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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