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OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÉ VEDENÍ MĚSTA
Naše město má po říjnových komunálních volbách nové vedení. Starostou města byl zvolen Mgr. Patrik Orlík, místostarostou města Mgr. Petr Havrlant.

Ze zvolených zastupitelů se svého mandátu vzdala Mgr. Hana Hozová
a Ing. Radomír Přibyla. Na jejich místa do funkce zastupitelů nastoupili
první náhradníci z téže volební strany:

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Do
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí bylo pro funkční období
2018–2022 zvoleno 21 členů:

Tomáš Hoza, ANO 2011, 307 hlasů

(řazeno dle vylosovaného pořadí na hlasovacím lístku)
Zdeněk Bareš, ANO 2011, 373 hlasů
Ing. Jan Lindovský, ANO 2011, 339 hlasů

Emil Hennig, KDU-ČSL, 401 hlasů
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí se konalo 5. listopadu 2018 ve Velké dvoraně zámku. Do funkce starosty města byl zvolen Mgr. Patrik Orlík, do funkce místostarosty
města byl zvolen Mgr. Petr Havrlant.
Rada města Hradec nad Moravicí pro volební období 2018–2022 bude
opět sedmičlenná. Kromě starosty města a místostarosty města byli do
rady města zvoleni: Zdeněk Bareš, Ing. Drahomíra Hertlová, Martin Kowal, Ing. Jan Lindovský a Mgr. Jan Špička.

Mgr. Hana Hozová, ANO 2011, 319 hlasů
Ing. Radomír Přibyla, KDU-ČSL, 634 hlasů
Roman Celta, KDU-ČSL, 533 hlasů
Josef Vícha, KDU-ČSL, 491 hlasů
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., KDU-ČSL, 449 hlasů
Ing. BcA. Richard Vacula, KULTURNÍ MĚSTO, 401 hlasů
Mgr. Milan Bátor, Ph.D., KULTURNÍ MĚSTO, 297 hlasů
Mgr. Patrik Orlík, SNK OBČANÉ OBČANŮM, 823 hlasů
Petr Sonnek, SNK OBČANÉ OBČANŮM, 467 hlasů
Jiří Stuchlík, SNK OBČANÉ OBČANŮM, 343 hlasů
Martin Kowal, SNK OBČANÉ OBČANŮM, 410 hlasů
Ing. Drahomíra Hertlová, ČSSD, 265 hlasů
Mgr. Jan Špička, ODS a NK, 516 hlasů
Pavel Kuzník, ODS a NK, 408 hlasů
Mgr. Petr Havrlant, SNK ZA LEPŠÍ HRADEC A OBCE, 545 hlasů
Mgr. Drahomír Hlačík, SNK ZA LEPŠÍ HRADEC A OBCE, 501 hlasů
Ing. Ivo Kolář, SNK ZA LEPŠÍ HRADEC A OBCE, 419 hlasů
Mgr. Hana Nováková Sonnková, SNK ZA LEPŠÍ HRADEC A OBCE,
388 hlasů
Richard Vacula, NESTRANÍCI, 255 hlasů

RADA MĚSTA
(z usnesení č. 1 ze dne 12. 11. 2018)
• schválila uzavření darovací smlouvy
na poskytnutí finanční podpory ve výši
3 000 Kč určené na provoz Linky bezpečí,
z. s., v roce 2018,
• schválila uzavření darovací smlouvy
na poskytnutí finanční podpory ve výši
4 000 Kč určené na provoz Charitního domu
Salvator v roce 2018,
• vzala na vědomí soupis více/méně prací
na stavbě Stavební úpravy chodníků v lokalitě Pod Hanuší a uložila investičnímu
technikovi prověřit oprávněnost položek ve
ZL 02,
• schválila ukončení pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici v Domoradovicích pronajatých firmě CETIN (Česká
telekomunikační infrastruktura) dohodou
ke dni 31. 12. 2018,
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Druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva města se uskuteční
v pondělí 10. 12. 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti městského
úřadu.

• projednala žádost o opravu příjezdové
komunikace v místní části Bohučovice (parc.
č. 70/6) a uložila odboru majetku a investic
zajistit vypracování položkového rozpočtu
na opravu této komunikace,
• schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
Společně celý rok ve výši 59 000 Kč, tj. 80 %
z uznatelných nákladů projektu,
• vzala na vědomí podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ,
Hradec nad Moravicí,
• schválila podání žádosti o dotaci do
100. výzvy Ministerstva životního prostření
na projekt Rekonstrukce plynové kotelny,
MŠ Hradec nad Moravicí,
• projednala hromadnou žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, souhlasí s kácením stromu (modřín opadavý)
na pozemku ve vlastnictví města a uložila
odboru majetku a investic zajistit kácení

stromu mimo vegetační období a zajistit
náhradní výsadbu 3 ks stromů v dané lokalitě,
• projednala žádost občanů vlastnících
nemovitosti a bydlících v okolí ulice Pod
Kalvárií, Hradec nad Moravicí, o provedení
opravy asfaltového povrchu na ulici Pod
Kalvárií a uložila odboru majetku a investic
zajistit vypracování položkového rozpočtu
na opravu této komunikace (pozemek parc.
č. 1200, 1199 a 1226/1),
• schválila darovací smlouvu mezi obcí
Skřipov jakožto dárcem a městem Hradec
nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je dar ve výši 2 096 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých v souvislosti
s provozem laserového rychloměru.
Usnesení z jednotlivých zasedání
rady města a zastupitelstva
města najdete na
www.muhradec.cz v záložce
Samospráva.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
pravděpodobně jste již zaregistrovali změny ve vedení města, k nimž došlo
začátkem listopadu na prvním zasedání
zastupitelstva města v novém volebním
období. Ostatně o těchto změnách a výsledcích komunálních voleb se můžete
dočíst více na str. 2 těchto novin.
Ještě jednou děkuji všem občanům našeho města a našich obcí, kteří ve volbách
svými hlasy podpořili mne a členy našeho Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ OBČANŮM. S ostatními zastupiteli
za naše sdružení - Petrem Sonnkem, Jirkou Stuchlíkem a Martinem Kowalem vynaložíme maximální možné
úsilí, abychom důvěru našich voličů nezklamali.
Být starostou našeho města a našich obcí je pro mne obrovská čest.
Jsem si však vědom toho, že zároveň je to i obrovská odpovědnost.
Výhodou mi však je, že jsem měl možnost být dva a půl roku místostarostou.
Mým cílem je hledat řešení, které bude mít širší podporu, a tím bude
mít do budoucna pevnější základy. Jsem totiž přesvědčen o tom, že
budoucnost našeho města a našich obcí nelze plánovat v horizontu
jednoho volebního období. Na druhou stranu praxe mne naučila, že
bohužel málokdy lze nalézt řešení, které bude vyhovovat všem.
Jak jsme s kolegy avizovali před volbami, našimi prioritami je aktivní
přístup při řešení správy našeho města a našich obcí a zlepšení komunikace samosprávy a městského úřadu s občany. Co se týče investičních akcí, bude třeba se předně zabývat těmi, s jejichž přípravou bylo

započato v uplynulém volebním období, a přitom se jedná o investiční
akce s velkými finančními náklady. Zároveň bude nutné řešit špatný
stav lávky přes řeku Moravici na Stránce a opěrné zdi v horní části
Zámecké ulice. I to si vyžádá nemalé finanční náklady. Další jednotlivé investiční akce budou věcí zastupitelstva. Za sebe budu usilovat
o investice do infrastruktury (chodníky, komunikace, veřejné osvětlení
a dešťová kanalizace), neboť v našem městě a našich obcích jsou stále
místa, kde infrastruktura chybí nebo je v mizerném stavu.
Pevně věřím, že navážeme na spolupráci se sousedními obcemi. Budu
velmi rád, pokud se nám s Opavou, Brankou u Opavy a Oticemi v tomto volebním období podaří zrealizovat několikrát odloženou cyklostezku, která by přinesla bezpečné a komfortní propojení pro cyklisty
z Hradce s lokalitou u nemocnice v Opavě.
Ke konci roku 2018 děkuji, a zároveň ještě jednou blahopřeji, všem
umělcům, sportovcům a jinak talentovaným spoluobčanům, kteří
v tomto roce reprezentovali nejen sebe, ale i naše město v soutěžích
a turnajích různého druhu.
Mé poděkování patří všem institucím, organizacím a spoluobčanům,
kteří se v tomto roce zapojili do veřejného dění a podíleli se na spoluutváření života v našem městě.
V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům městského úřadu a příspěvkových organizací našeho města za práci, kterou v tomto roce
odvedli.
Přeji vám a vašim blízkým příjemné a bezstarostné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2019.
Mgr. Patrik Orlík, starosta města

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám touto cestou poděkovat za vaše
hlasy a projevenou důvěru v říjnových komunálních volbách. Považuji to za ocenění a vyjádření
spokojenosti nad společnou prací členů našeho
sdružení v uplynulém volebním období v zastupitelstvu a v jeho výborech, stejně jako při prosazování všeho, co pomohlo zlepšit život občanů v Hradci
nad Moravicí a v okolních částech města. Proto chci
zároveň poděkovat všem spolukandidátům ze společného týmu Sdružení nezávislých kandidátů Za
lepší Hradec a obce za jejich práci, aktivitu, invenci i ochotu kandidovat, neboť úspěšná obhajoba 4 mandátů a velké množství obdržených
hlasů (6 868) je především výsledkem společným.
Na ustavujícím zasedání města Hradec nad Moravicí dne 5. 11. 2018
jsem byl veřejným hlasováním zvolen místostarostou města. Moc si
této důvěry vážím a přijímám tuto možnost pracovat pro vás, občany
našeho města, s velkou odpovědností a pokorou. Vzhledem k tomu, že
mě ne všichni máte možnost znát, je jistě vhodné se krátce představit.
Narodil jsem se před 44 lety ve Vítkově, ale od dětství žiji na území města Hradec nad Moravicí. Jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem absolventem Slezské univerzity v Opavě v oboru historie-muzeologie a této profesi jsem byl až doposud věrný. Po studiích jsem jedenáct let pracoval
v Ostravském muzeu. Následně od r. 2010 jsem pracoval jako historik-památkář a koordinátor Edukačního centra Státního zámku Hradec
nad Moravicí ve společnosti Národní památkový ústav.

Co se týká mých zájmů, velkým koníčkem mi vždy byla regionální historie, především pak vše, co se týká hradeckého zámku. Hodně času
jsem věnoval a věnuji sbírání starých pohlednic a fotografií. Rád sportuji, stále aktivně hraji tenis, jezdím na kole a účastním se horských
ultramaratónů B7.
Místostarosta plní úkoly především v oblasti školství, kultury, sportu
a tělovýchovy, prezentace, propagace města a spolupráce s partnerskými městy. Místostarosta zároveň spolupracuje se všemi spolky
a společenskými organizacemi na území města, koordinuje a kontroluje práci všech příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ v Hradci nad
Moravicí a v Žimrovicích, technických služeb, informačního centra
a městské knihovny) a pomáhá jim v plnění jejich úkolů. Do gesce místostarosty spadá i příprava a organizace městských akcí a koordinace
grantového systému.
Vážení občané, s připomínkami, žádostmi, resp. nápady a potřebami
se na mě můžete obracet telefonicky (+420 553 783 928) nebo e-mailem na adrese: mstarosta@muhradec.cz. Těším se na setkání s vámi
a na vzájemnou spolupráci.
Závěrem dovolte, abych vám všem popřál v předvánočním čase a v závěru roku 2018 hodně klidu, pohody a radosti, a také nezbytné zdraví
a štěstí!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta města

www.muhradec.cz
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Autobusová dopravní obslužnost
Jak jste již možná zaznamenali v tisku, autobusovou dopravu v oblastech Opavsko,
Vítkovsko a Bílovecko, pod které autobusové linky vedoucí naším městem a našimi obcemi spadají, čekají změny. A to jak
v jízdních řádech, tak především v osobách
samotných dopravců.

Výsledkem mnoha jednání je, že v období
od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019 se z hlediska dopravců nic nezmění. Dopravní obslužnost
v oblastech Opavsko a Vítkovsko bude i nadále zajišťovat společnost TQM - holding
s.r.o. a v oblasti Bílovecko potom společnost ARRIVA MORAVA a.s.

Doposud autobusovou dopravní obslužnost během pracovního týdne smluvně
zajišťoval Moravskoslezský kraj a během víkendů obce, a to zejména společností TQM
- holding s.r.o. Od 9. 12. 2018 měl dopravní
obslužnost zajistit vítězný dopravce vzešlý
z veřejných soutěží realizovaných Moravskoslezským krajem s tím, že obce budou
kraji na dopravu přispívat. Z výběrových
řízení vyšla pro oblasti Opavsko a Vítkovsko jako vítěz společnost ČSAD Vsetín a.s.
S touto společností Moravskoslezský kraj
následně uzavřel smlouvu, avšak se zahájením provozu až od 9. 6. 2019. V případě
oblasti Bílovecko byla uzavřena smlouva
s konsorciem Transdev, rovněž od 9. 6. 2019.
Od 9. 6. 2019 bude tedy věcí Moravskoslezského kraje, aby dohlédl na kvalitu autobusové dopravní obslužnosti.

Co se týče změny jízdních řádů od
9. 12. 2018, zásadní novinkou je, že dojde
k prodloužení linky č. 286 a tím k propojení
zastávky Hradec n. Moravicí, žel. st. s krajským městem Ostrava (částmi Porubou,
Pustkovcem, Svinovem, Zábřehem, Vítkovicemi, Hrabůvkou a Hrabovou). Spoje budou do Ostravy odjíždět každý den (včetně
víkendů a státem uznaných svátků) ve 4:00,
8:00, 12:00, 16:00 a 20:00. V opačném směru kupříkladu ze zastávky Ostrava, Svinov,
nádraží v 6:43, 14:44, 18:45 a 22:45. Jízdní
doba mezi zastávkami Hradec n. Moravicí,
žel. st. a Ostrava, Svinov, nádraží bude činit
jednu hodinu. Za zmínku stojí, že tato změna nebude stát naše město ani korunu.

KALENDÁŘ HRADEC
NAD MORAVICÍ 2019
Město Hradec nad Moravicí pro vás připravilo stolní čtrnáctidenní kalendář HRADEC NAD MORAVICÍ 2019 s fotografiemi
našeho města. Zakoupit si ho můžete od
17. 12. 2018 na městském úřadu (recepce
v přízemí) nebo v informačním centru (Podolská ulice). V prodeji bude také na hradeckém vánočním jarmarku 15. 12. 2018.
Kalendář je vhodný také jako dárek.
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Mgr. Patrik Orlík

KOUZELNÝ SVĚT FILMOVÝCH POHÁDEK V KINĚ ORION
Atmosféra kina Orion,
které bylo vybudováno v prostorách Národního domu na sklonku roku 1926 a které
se řadí k nejstarším biografům v Moravskoslezském kraji, přímo vybízí k pohádkovému snění. Vedení města chtělo udělat dětem radost a požádalo o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt Kouzelný svět filmových pohádek, Hradec nad
Moravicí. Cílem je přiblížit dětem a mládeži
staré, již téměř zapomenuté pohádky a příběhy. V rámci projektu byl filmový fond
kina rozšířen o sbírku 12 pohádek, které

mohou děti bezplatně zhlédnout nejen
v rámci pravidelné akce Pásmo pohádek
pro nejmenší. Součástí projektu jsou rovněž besedy se známými tvůrci českých pohádek a jejich protagonisty. Jedna z besed
se uskutečnila v kině Orion 4. 10. 2018, kdy
dětem svět filmových pohádek přiblížil
známý český režisér pan Zdeněk Troška. Po
besedě diváci zhlédli klasickou, „po čertech
hezkou pohádku“, Čertoviny. Další beseda
proběhla 10. 11. 2018, kdy po pohádce Když
draka bolí hlava dětem vyprávěl o natáčení
herec Zdeněk Pavlíček, který ve filmu ztvárnil draka. 27. 11. 2018 proběhlo povídání

a projekce známého herce a muzikanta
Zdeňka Podhůrského, související s nádherným odkazem jeho otce, výtvarníka Arch.
Zdeňka Podhůrského, který vdechl život
půvabným loutkám z večerníčků Broučci,
Dobrodužství Čokoládového panáčka, Neználkovy příhody, Čmelák Aninka a stovkám dalších.
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rovněž spolufinancována propagace programu
kina Orion, který pravidelně, jednou měsíčně, obdrží domácnosti z Hradce a okolních
obcí do svých poštovních schránek.

Nové učebny ZŠ Žimrovice
Žáci základní školy v Žimrovicích využívají v rámci vyučování praktické a polytechnické výuky zbrusu nové učebny. Na tuto
akci získalo město Hradec nad Moravicí dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu v rámci rozpočtu Místní akční
skupiny Opavsko v max. výši 1 900 000 Kč, tj. 95 % z uznatelných
nákladů. V rámci projektu došlo k zřízení nové učebny pro výuku
pracovní výchovy a k rekonstrukci dvou stávajících učeben pro
technické a řemeslné obory. Zároveň bylo vybudováno nezbytné
zázemí k těmto třídám. Všechny učebny se nacházejí v objektu
v zadní části školní zahrady. Tento objekt byl postaven v 70. letech minulého století a původně sloužil jako hospodářská budova.
Vzhledem k tomu, že byl využíván minimálně, došlo v roce 2003
k jeho přestavbě, čímž vznikla školní keramická dílna, přírodovědná
badatelna a skladovací prostory pro potřeby školy. Přístup do učeben však nebyl řešen bezbariérově. Cílem projektu bylo vytvořit
vhodné podmínky pro výuku přírodovědných a technických oborů, zpestřit vyučovací hodiny, nabídnout dětem „něco navíc“ nad
rámec běžné výuky, upoutat tak jejich zájem o tyto oblasti a také
zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce. Všechny nově zřízené prostory jsou již řešeny bezbariérově.
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Stavbu prováděla firma Ing. Pekárek – stavební společnost, s. r. o.,
a celkové náklady byly cca 3 200 000 Kč vč. DPH. Nové prostory byly
slavnostně otevřeny za účasti veřejnosti ve čtvrtek 25. 10. 2018. Věříme, že nové prostory nejen přispějí ke zkvalitnění výuky, ale také
že se dětem budou líbit a budou se v nich cítit dobře.

Užívání městských rozhlasů pro komerční sdělení
Rozhlasy ve všech částech města (kromě Hradce nad Moravicí) lze využít také k oznámení
komerčních sdělení a reklamy (krátká placená oznámení).
Cena za vyhlášení komerčních sdělení:
• 50 Kč za každé vyhlášení v jedné části města,
• 300 Kč za každé vyhlášení ve 2 a více částech města.
Vyhlášení proběhne po předchozí domluvě s níže uvedenými správci.
Doba vyhlášení je stanovena od 17 do 19 hodin.
Vysílací stanoviště a kontakt na pověřenou osobu:
• Filipovice, budova bývalé hasičské zbrojnice, paní Jana Zagurová, tel.: 556 309 103,
• Domoradovice, kulturní dům, paní Lenka Lysáková, tel.: 732 461 677
e-mail: lysakova.lenka@centrum.cz,
• Žimrovice, obecní dům, pan Karel Vavřínek, tel.: 603 473 185
e-mail: karel.vavrinek@seznam.cz,
• Benkovice, kulturní dům, paní Zdeňka Víchová, tel.: 733 732 348,
• Kajlovec, hasičská zbrojnice, pan Roman Vavrys, tel.: 606 449 475
e-mail: romanvavrys@seznam.cz,
• Bohučovice, budova MŠ, pan Petr Jakeš (zaměstnanec MěÚ Hradec nad Moravicí)
tel.: 553 783 943, e-mail: pjakes@muhradec.cz,
• Jakubčovice, kulturní dům, pan František Sonnek, tel.: 605 187 279.

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Údržbu místních komunikací v Hradci nad
Moravicí a jeho částech v průběhu zimní
sezóny 2018/2019 zajišťují pracovníci Technických služeb Hradec nad Moravicí podle
schváleného plánu zimní údržby, a to v pořadí dle důležitosti. Úkolem zimní údržby
je zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých
v důsledku počasí.
Žádáme tímto řidiče a majitele vozidel,
aby dle možností neparkovali svá vozidla
na komunikacích a nebránili tak průjezdu zimní komunální techniky. Dle platné legislativy musí při stání zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro každý směr jízdy. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro oba
směry jízdy. Pokud tedy vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát, musí zůstat volných
nejméně 6 metrů, tzn. 3 metry pro každý
směr jízdy. Pokud pouze zastavujete, tzn.
že zastavíte jen krátce tak, abyste rychle

něco nebo někoho naložili či vyložili, postačí 3 metry pro oba směry.
Nedodržením se vystavujte jednak možnosti řešení s Policií ČR, ale i možnosti, že
silnice v tomto případě nebude prohrnuta.
Z praxe víme, že nedodržením průjezdné
šířky riskujete také poškození vašeho vozidla – zmrzlý sníh může pluhem trhnout
a při úzkém prostoru poškodit vaše vozidlo.
Upozorňujeme, že není v silách správce
komunikací ošetřit všechny komunikace
a chodníky města a jeho částí najednou
a zcela odstranit následky povětrnostních
vlivů. Proto prosíme všechny občany, chodce i řidiče, aby své vybavení i chůzi vždy přizpůsobili aktuálnímu stavu komunikace.
Za všechny zaměstnance Technických služeb Hradec nad Moravicí vám přeji klidnou
zimu a vše nejlepší do nového roku 2019.
Roman Celta, ředitel TS
w w w.t shra d e c .c z

POUŽITÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE PATŘÍ NA SBĚRNÁ MÍSTA
V souvislosti s blížícími se svátky si dovolujeme apelovat na občany, aby oleje použité k přípravě
smažených pokrmů nevylévali do splaškové kanalizace (nesplachovali do záchodů, dřezů či výlevek). Právě v období vánočních svátků dochází ve zvýšené míře k zanášení a poruchám městské kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené náklady na následné opravy, čištění a údržbu.

KRÁTCE
• OZNÁMENÍ
 pondělí 31. 12. 2018 (Silvestr) bude
V
omezena provozní doba Městského
úřadu Hradec nad Moravicí. Otevřeno
bude od 8.00 do 12.00 hodin (zkrácené úřední hodiny).
Česká pošta, pobočka Hradec nad
Moravicí, oznamuje, že v pondělí
31. 12. 2018 (Silvestr) bude mít otevřeno pouze v dopoledních hodinách do
12.00 hodin (dle řádné otevírací doby).
• DÁRKOVÉ POUKÁZKY DO ORIONU
 dělejte o Vánocích radost svým blízU
kým a pozvěte je do kina. Kino Orion
nabízí dárkové poukázky na filmové
projekce v hodnotě 200 Kč a 500 Kč.
Poukázky zakoupíte v pokladně kina.
• ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
V měsících prosinec, leden a únor je
sběrný dvůr na Žižkově ulici otevřen
pouze jednou týdně, a to v pátek od
10 do 17 hodin. Zdarma zde můžete
odložit domácí velkoobjemový odpad,
bioodpad ze zahrad a stavební suť
(menší množství zdarma, za přívěsný
vozík za osobní automobil zaplatíte
100 Kč). K rozšíření provozní doby dojde opět v březnu 2019.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA MĚSTA
Naše město v adventním a vánočním čase
ozdobí sváteční osvětlení v ulicích Podolská a Zámecká a sedm vánočních stromů.
V obcích Domoradovice, Jakubčovice a Bohučovice již nebudou stromy řezané, ale
byly zde vysazeny stromy živé, a to jedle
ojíněné (Abies concolor). Budou sice menší
(vysazeny byly teprve letos), ale věříme, že
občanům udělají radost a že se z nich budou
těšit i příští generace. Ulici Podolskou a náves v Žimrovicích ozdobí vánoční stromy
darované k tomuto účelu občany.
Velice tímto děkujeme manželům Pobudovým z Hradce nad Moravicí i dalším
dárcům.
Roman Celta

Kam tedy odložit olej použitý v kuchyni? Sběrné kontejnery na použité oleje a tuky z domácností najdete v areálu technických služeb na Opavské ulici (přístupný je nepřetržitě) nebo ve
sběrném dvoře (v zimních měsících je otevřen v pátek od 10 do 17 h). Oleje zde můžete odložit v uzavíratelné plastové nádobě, např. v PET láhvi. Jako provozovatelé splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod budeme moc rádi, pokud zvolíte tuto, ke kanalizaci šetrnou a ekologickou cestu. To samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků. Oleje a tuky odložené na sběrná místa slouží jako surovina, která je po vyčištění dále zpracovávána na širokou
škálu produktů.
Připomínáme – do záchodu nikdy nesplachujte žádné zbytky jídla, tuky a jiný odpad z kuchyně
(zanášejí technologii a podporují množení hlodavců), hygienické potřeby, vlhčené ubrousky,
vlasy (ucpávají a ničí čerpadla), léky, hnojiva a jiné chemikálie (mnohé jsou neodbouratelné
a jsou tak z čistírny vypouštěny zpět do přírody), nedopalky a další nerozpustné materiály ani
žádné jiné odpadky (ani ty drobné). Pomáháte tím udržovat městskou kanalizační síť v provozuschopném stavu a bez nákladných technologických oprav.
Všem zodpovědným občanům velmi děkujeme.
Roman Celta

www.muhradec.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně organizuje Charita ČR, bude probíhat ve dnech
1.–14. ledna 2019. Tato celostátní sbírka má pevně daný rámec. Skupinky koledníků,
tří králů, doprovázeny osobou starší 15 let, navštíví vaše domovy se zapečetěnými
pokladničkami a vyplněnou průkazkou s přáním všeho dobrého v novém roce a zároveň vás požádají o příspěvek do sbírky. Výnos z Tříkrálové sbírky 2019 bude použit pro mobilní hospicové služby v domácím prostředí,
pomůže lidem s hendikepem, kteří nacházejí pracovní
uplatnění v chráněných dílnách Charity, pomůže nemocným lidem, kteří se nemohou uplatnit ani na chráněném trhu práce a osobám s mentálním a zrakovým
postižením, kterým poskytuje Charita chráněné bydlení. Děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky 2019 zapojíte
a pomůžete tak znevýhodněným spoluobčanům.

ADVENTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V KINOSÁLE ORION
Město Hradec nad Moravicí pro vás připravilo divadelní představení, která
můžete navštívit o adventních nedělích:

Z pohádky do pohádky
9. 12. 2018, v 15 h, pohádkové vyprávění pro děti doprovázené vánočními
a pohádkovými písněmi, kinosál Orion, vstupné 20 Kč.

Vlak do nebe
16. 12. 2018, v 17 h, muzikál, prvorepublikové hity R. A. Dvorského či Jaroslava
Ježka interpretovány ve stylových kostýmech, kinosál Orion, vstupné 80 Kč.

HRADECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Město Hradec nad Moravicí vás zve na tradiční vánoční jarmark, který proběhne v sobotu 15. 12. 2018 od 9 do 18 hodin na Podolské ulici. Těšit se
můžete na stánkový prodej, bohaté občerstvení a doprovodný kulturní
program.
Dopolední program zahájí animace andělů na chůdách. Následovat bude
vánoční program pro děti plný zábavy a překvapení Veselé Vánoce s Perníčkem. Programem provází moderátor společně s vánočními skřítky a Perníčkem, který se objeví v životní velikosti. Děti i rodiče se mohou těšit na
bohatý zábavný program plný tanečků, soutěží a také dárků. Mezi 10 a 11
hodinou budou vyhlášeni vítězové soutěže Vánoční stromeček, kterou
pořádá Agentura Tomino ve spolupráci s městskou knihovnou. Před polednem proběhne vystoupení multižánrové hudební skupiny Šajtar, která
dnes hraje v rockové podobě. Pro zahřátí a pobavení dětí bude v kině Orion
připraveno pásmo pohádek ve dvou blocích, od 12:30 a od 14:00 hodin.
Odpolední program zahájí opět animace andělů na chůdách a poté budou chvíle na jarmarku zpříjemňovat návštěvníkům hudební vystoupení
- kapela Country s.r.o., taneční orchestr Baard´s Band a na závěr vystoupí Dechový orchestr Hradec nad Moravicí.
Ve včelařském domě bude po celý den připravena Vánoční dílna Agentury
Tomino, kde si budou moci malí i velcí návštěvníci vyrobit vánoční dekorace.
V prostorách Národního domu bude připravena (již od úterý 11. prosince)
fotografická výstava Poznej bábu, poznej dědu. Vystaveny budou staré
neznámé fotografie z Hradce nad Moravicí a okolí, návštěvníci se budou
moci zapojit, vyplnit prázdná místa v historii a poznat, kdo se na fotografiích nachází.
Tečku za celým jarmarkem udělají filmová představení v kině Orion (Vánoce a spol. v 18:15 h a Spider-Man: Paralelní svět ve 20:15 h).
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

NABÍDKA PROGRAMŮ
PRO SENIORY
Trénování paměti
9. 1. 2019

16:00–17:30 h

6. 2. 2019

16:00–17:30 h

6. 3. 2019

16:00– 7:30 h

17. 4. 2019

16:00–17:30 h

8. 5. 2019

16:00–17:30 h

Tvořivé aktivity
13. 12. 2018

15:00 – 16:00 h

17. 1. 2019

15:00 – 16:00 h

14. 2. 2019

15:00 – 16:00 h

14. 3. 2019

15:00 – 16:00 h

18. 4. 2019

15:00 – 16:00 h

16. 5. 2019

15:00 – 16:00 h

Tyto aktivity se konají v prostorách
městského úřadu (přízemí). Vstup je
možný bez přihlášení, nezapomeňte si
s sebou vzít brýle.
Rehabilitační cvičení (městský úřad,
3. patro) – poslední cvičení v tomto
roce proběhne 11. 12. 2018. V novém
roce pokračuje cvičení od 8. 1. 2019.
Jóga (městský úřad, 3. patro) – poslední cvičení v tomto roce proběhne
13. 12. 2018. V novém roce pokračuje
cvičení od 10. 1. 2019.
Filmové projekce Kina Senior – speciální projekce pro seniory promítá kino
Orion každý druhý čtvrtek od 14:00 h za
zvýhodněné vstupné 60 Kč.

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední letošní
vydání Hradeckých novin.
Děkujeme všem, kteří do letošního
ročníku zpravodaje svými články
přispěli, za vstřícnou spolupráci.
Budeme se těšit na vaše příspěvky,
témata a podněty opět v roce 2019.
Přejeme vám a vašim blízkým
krásnou dobu adventní, radostně
prožité Vánoce a do nového roku
především hodně zdraví a pohody.
Redakční rada
zpravodaje Hradecké noviny

ZIMA S CHARLESEM CHAPLINEM
Většina z nás si Charlie Chaplina vybaví jako
tuláka s hůlkou z krátkých grotesek. Málokdo
však zná dokonalé a nádherné celovečerní
Chaplinovy filmy z pozdějších let, ve kterých vždy předběhl dobu a stavěl se kriticky k bezohlednosti velkokapitálu, a naopak
vždy vyzdvihoval obyčejný lidský rozum,
humanitu a lásku k druhému či lásku k umění
až za hrob. Za filmy kritické a řemeslně perfektně natočené si vysloužil nucený exil ve
Velké Británii a hon na Chaplina v USA skončil
symbolicky až v 70. letech na sklonku jeho
života při udílení Oscara za celoživotní dílo.
Vzhledem k tomu, že do konce roku jsou pro
ČR krátkodobě k dispozici licence na veřejné
projekce Chaplinových filmů, rozhodli jsme
se rychle dohledat a zapůjčit archivní filmové
kopie nejzajímavějších Chaplinových filmů
a utvořit cyklus Zima s Charlesem Chaplinem.
Můžete se tak těšit na tři celovečerní filmy,
přesahující na ČSFD hodnocení 80 % a jejich
návštěvou nebudete zklamáni, ba naopak.
Zároveň to může být na velmi dlouhou dobu
poslední šance vidět tyto tituly v kinokvalitě
na velkém plátně a z původních pásů.
DIKTÁTOR (1940) – NE 9. 12., 20:15 h
V době, kdy nás opustili spojenci a stali jsme
se okupovanou zemí Německé říše, Chaplin
jako jediný filmař točil ostrou satiru na válku
a parodií Hitlera upozorňoval na nebezpečí
zpupnějšího a zpupnějšího Německa. Poprvé
také ve filmu promluvil, ještě groteskně, aby
zesměšnil žvanivost německého vůdce – do
té doby se přísně držel formy němého filmu. Diktátor je nadčasovým snímkem, který
bychom při výročí 100 let republiky neměli
minout.

a automatizace lidského života. Avšak provedena mistrně a vtipně tak, že je film zrovna
dnes, při nástupu robotizace výroby, aktuálnější než kdy jindy.
Všechny Chaplinovy filmy odpromítáme
z archivních 35mm filmových pásů s českými
titulky. Součástí projekce Světel ramp bude
také úvod do díla Charlese Chaplina z úst filmového sběratele Antonína Drdly.

DALŠÍ PROSINCOVÉ PROJEKCE
Z FILMOVÉHO PÁSU
Opravená kina se po příkladu, že i na Hradci
může fungovat starý kinosál, postupně vynořují ze zapomnění. Byl dokončen Mír v Opavě, pro špatně připravený projekt byl hodně
krácen grant Státního fondu kinematografie
v případě snahy vítkovské radnice o obnovu
jejich zavřeného biografu – avšak lze očekávat, že i Vítkovští časem nebudou muset dojíždět na Hradec, proto se snažíme už nyní jít
trochu náročnější cestou a udržet i klasickou
projekci a vlastní archiv filmů, abychom mohli premiérové tituly, které budou v budoucnu
hrát všechna okolní kina s novou technikou,
kořenit zážitkem z klasické projekce a odlišnou dramaturgií. Troufám si tvrdit, že jednou
bude možnost zhlédnutí filmu z pásu svou
atmosférou rovna příjezdu parní lokomotivy.
Jak ve vizuálním aspektu, tak v onom obdivu
nádherné konstruktérské práce ČKD či Meopty Přerov.

SVĚTLA RAMP (1952) – NE 16. 12., 20:00 h
Chaplinovo loučení se s kariérou. Takové filmové sbohem starého komika. Člověka, jenž
v sobě stále nosí toho věčného tuláka s buřinkou, který rozdává smích, ale člověka již
unaveného, člověka, jehož životní plamen
pomalu dohořívá. Mistrná taneční čísla, pantomima, vlastní scénář, režie i hudba. To vše
spojuje práci génia do jednoho celku, jak
jsme zvyklí. Jako by Chaplin říkal ústy Calvera: „Chci dokázat, že na to pořád ještě mám“.
A světe div se, Chaplin na to stále má. V každém záběru je cítit teskný sentimentální tón
pod povrchem. Cesta do minulosti prostřednictvím postavy Calvera dopřává Chaplinovi
rozlučku v době velkých komiků. Promítání
filmu bylo v USA zakázané a po jeho natočení
se komik do USA po mnoho let nemohl vrátit.
A přitom jsou SVĚTLA RAMP považována za
vrchol Chaplinovy umělecké kariéry a jsou
krásnou nostalgickou jízdou za starými časy.
MODERNÍ DOBA (1936) – PÁ 21. 12., 20:00 h
Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éře,
která není příliš nakloněna lidem. Společenská satira natáčená ještě v konvencích
pantomimy němého období. Protest proti
nehumánním aspektům technické civilizace

FILM MĚSTEM CHODÍ MILUKÁŠ
UVEDE ALENA MIHULOVÁ
Dalším titulem, který v prosinci můžete zhlédnout z klasické 35mm kopie, je film režiséra
Karla Kachyni MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ
(1992), který promítáme v rámci opavského
filmového klubu ve čtvrtek 13. 12. v 19:30 h.
Křehký příběh o velkém trápení malého uličníka, který se o mikulášském večeru zamotá do osudů dospělých. Hrají E. Balzerová,
J. Abrhám, D. Douda, A. Mihulová a další. Film
byl natočen podle povídky Jana Procházky,
hudbu k filmu složil Petr Hapka. Film osobně
uvede a diskusí po filmu vás provede žena
režiséra Karla Kachyni paní Alena Mihulová.

PROVOZ KINA A KINOKLUBU
O SVÁTCÍCH
Podařilo se nám i letos obsadit sváteční směny, můžete se tak těšit jak na Vánoce v kině,
tak na Silvestr v kině. S tím se samozřejmě
pojí i otevření kinoklubu, ale na Vánoce také
trochu specifická otevírací doba pokladny:
Štědrý den: pokladna kina 9:30 – 10:00 (Popelka), 13:30 – 14:00 (3D Grinch), 21:00 – 21:15
(Pelíšky). Kinoklub 9:30 – 14:30 (v rámci 3D
Grinche bude klub otevřen pouze v rámci
odbavení občerstvení ze startu projekce)
a 21:00 – 00:30 (v rámci Pelíšků).
Silvestr: Pokladna ve standardním modu
(otevření hodinu před projekcí). Kinoklub:
15:00 – 02:00. Kinoklub bude mít připraven
pro půlnoc Bohemia Sekt, se kterým si připijeme o půlnoci na Podolské ulici. Na Silvestra
je povoleno donést si své jednohubky a chlebíčky. Nemíříte-li na hory či na chatu, budeme rádi, pokud se rozhodnete strávit konec
roku v kině.

Rekonstrukce Národního
domu = UKONČENÍ PROVOZU
KINA NA STARÉ ADRESE

V prosinci tak uvidíte z klasických kopií nejen filmy Charlie Chaplina, ale také po 45 letech kino odpromítá původní kopii filmu TŘI
OŘÍŠKY PRO POPELKU v 10:00 h dopoledne
na Štědrý den. Po rozbalení dárků můžete
místo zapnutí televize opět dorazit do kina
a na PELÍŠKY se kouknout také v původní
kinokvalitě ve 21:15 h. Analogové kopie se
roztočí i letos na Silvestra v rámci nasazení
hudebních filmů - v 16:00 h to bude Rytmikál
divadla Sklep KOUŘ a v 18:00 h PINK FLOYD:
THE WALL s prostorovým 4 kanálovým zvukem. Pro milovníky dokumentárních velkofilmů bude 27. prosince nasazen slavný epos
o naší planetě BARAKA z roku 1992, která
byla točena dokonce na 70mm film.

Do konce roku musíme vystěhovat filmový archiv, v lednu začneme demontovat analogovou část projekce a provoz premiérových projekcí by měl zůstat zachován do konce března.
Užijte si tak ještě retro-atmosféry a neodkládejte možnosti zajít na představení na Hradci. Na rozloučení s kinem jsme předjednali
předpremiéru nové české komedie režiséra
Teorie Tygra, Radka Bajgara. Ten svůj film, zvaný TERORISTKA, s Ivou Janžurovou v hlavní
roli, uvede v poslední březnový den osobně
a měli bychom být prvním kinem na světě,
kde tento nový počin zhlédnete. Můžeme si
sice po zavření kina po atmosféře rozpadajícího se Národního domu postesknout, oddalování rekonstrukce do pozdějších let už však
není možné. Jen od digitalizace v roce 2015
jsme museli sklon projektorů posunout o 10
cm dolů a upravit maskování plátna, abychom
nesvítili do stropní části zvedacího mechanismu plátna. Posouváme se s obrazem měsíc co
měsíc o pár milimetrů dolů a jinak, než pokra-
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čujícím prohýbáním stropní konstrukce, se tyto změny zřejmě vysvětlit
nedají. Dočasné improvizované umístění biografu či knihovny kvůli
rekonstrukce ND do náhradních prostor tak vytvoří předpoklad, že budou mít naši potomci zase 100 let pokoj – pokud nezanedbají základní
údržbu opraveného objektu. Už jednou jsme kinu vdechli nový život
a předpokládám, že se to podaří i podruhé. Na příkladu opavského kina
Mír je však jasně vidno, že pouze peníze a pompézní otevření nestačí. Tím nejcennějším je totiž kolektiv lidí se skutečným zájmem o film
a místní dění. Teprve na druhém místě jsou technologické prostředky
k zajištění kulturního provozu. I ty však musí nainstalovat a opečovávat pokud možno šikovní lidé se zápalem pro věc. Až toto pochopí v Opavě, budeme mít v kině Mír o jednu velkou konkurenci navíc,
neboť okolo 50 % diváků, a tím i tržeb hradeckého kina, pochází z řad
opavských filmových fandů, kteří nemají multiplexy příliš v lásce a hledají klidnější prostředí starého jednosálového kina (těchto 50 % diváků
však nemá šanci uživit 3x větší sál v kině Mír). Zatím však v Opavě tápou
jak v otázkách personálních, tak dramaturgických a pravidelný provoz
rekonstruovaného kina nyní zajišťuje výhradně opavský filmový klub
v rámci svých pondělků. Nejnavštěvovanější hudební film všech dob,
Bohemian Rhapsody, nenasadil Mír vůbec, ačkoliv je sousední Cinestar

už měsíc den co den do osmé večer vyprodán. Zájem opavského publika je pro nás stěžejní. Neboť díky němu můžeme být odvážnější v dramaturgii. Velkou spoustu nezávislých filmů a dokumentů mají diváci
šanci vidět pouze v Minikině v Ostravě – a pak až v Hradci nad Moravicí.
Tak si bohaté programové nabídky užijme, dokud to jde...

ZÁVĚREM
Snad jsem na nic nezapomněl. Termíny plánovaných návštěv a akcí
v kině Orion v roce 2019 jsou ještě ve hvězdách. I na ně nezapomínejme, jsme v období, kdy je souhvězdí ORION opět krásně viditelné.
A na Vánoce i na Silvestra se ke hvězdám jistě pro nějaké to přání budeme obracet. Tak ať se ta vaše přání vyplní. My už máme ta naše za
sebou – splnit nové nařízení EU – GDPR a přeprogramovat dle těchto požadavků rezervační systém. Také se již podařilo z bezejmenného biografu vytvořit funkční značku napříč republikou. Chodíte po
80 letech zase do Orionu a s tím souvisí i definitivní migrace webu na
www.kinoorion.cz. Odkazy www.kinohradec.cz i khm.postreh.com
zůstávají sice i nadále platnými, už však jen pro přesměrování na aktuální samostatnou stránku.
Richard Vacula ml.

Program kina
P R O S I N E C 2018
Čt 6. 12.

14 h ZLATÝ PODRAZ

			
Kino Senior za 60 Kč
Čt 6. 12.

18 h 3D SMRTELNÉ STROJE

			
český dabing
Čt 6. 12.

20 h ZÁHADA SILVER LAKE

			
české titulky
Pá 7. 12.
Pá 7. 12.

9.45 h P
 ÁSMO POHÁDEK PRO
NEJMENŠÍ, vstup zdarma
18 h DOKTOR MARTIN:

			 ZÁHADA V BESKYDECH
Pá 7. 12.

20 h DOMESTIK

So 8. 12.

16 h ÚŽASŇÁKOVI 2

			
český dabing
So 8. 12.

18 h	ČERTÍ BRKO

So 8. 12.

20 h BOHEMIAN RHAPSODY

			
české titulky
Ne 9. 12.

10 h GORDON A PADDY

Pá 14. 12. 20.30 h PUNK IS NOT DEAD		
			
české titulky
So 15. 12. 12.30 h P
 ÁSMO POHÁDEK PRO
NEJMENŠÍ, vstup zdarma
So 15. 12.

So 15. 12. 18.15 h VÁNOCE A SPOL.
			
český dabing
So 15. 12. 20.15 h 3
 D SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
český dabing
Ne 16. 12.

Ne 16. 12.

18 h 3
 D FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDEWALDOVY
ZLOČINY, český dabing

Ne 9. 12. 20.15 h D
 IKTÁTOR, v rámci cyklu
Zima s Chaplinem, 35mm
projekce, české titulky
Čt 13. 12. 19.30 h MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ
			
35mm projekce
Projekci osobně uvede a diskusí po filmu
vás provede žena režiséra Karla Kachyni
paní Alena Mihulová.
Pá 14. 12.

18 h 3D AQUAMAN

			
český dabing

10 h 	BELLA A SEBASTIAN 3:
PŘÁTELÉ NAVŽDY
český dabing
20 h SVĚTLA RAMP

			
včetně úvodu, v rámci cyklu
Zima s Chaplinem, 35 mm
projekce, české titulky
Čt 20. 12.

			
český dabing
Ne 9. 12.

14 h P
 ÁSMO POHÁDEK PRO
NEJMENŠÍ, vstup zdarma

14 h B
 OHEMIAN RHAPSODY
Kino Senior za 60 Kč
české titulky

Čt 20. 12.

17 h 3D BUMBLEBEE
český dabing

Pá 21. 12.

18 h MARY POPPINS SE VRACÍ

Ne 23. 12.

český dabing
Ne 23. 12.

20 h MODERNÍ DOBA
v rámci cyklu Zima
s Chaplinem, 35mm projekce,
české titulky

So 22. 12.

16 h A
 STERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
český dabing

So 22. 12.

18 h ZLATÝ PODRAZ

So 22. 12.

20 h PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

18 h BOHEMIAN RHAPSODY
české titulky

Po 24. 12.

10 h TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
retroprojekce z 35mm kopie

Po 24. 12.

14 h 	3D GRINCH, ve 14 h
český dabing

Po 24. 12. 21.15 h	PELÍŠKY, retroprojekce
z 35mm kopie, pokladna
otevírá ve 21:00
Čt 27. 12.

18 h MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA

Čt 27. 12.

20 h	BARAKA – ODYSEA ZEMĚ
retroprojekce z 35mm kopie

Pá 28. 12.

18 h ZRODILA SE HVĚZDA
české titulky

So 29. 12.

16 h S
 NĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL
český dabing

So 29. 12.

18 h UTOP SE, NEBO PLAV

			
české titulky
Ne 30. 12.

10 h A
 STERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
český dabing

Ne 30. 12.

18 h ZNOVU VE HŘE, české titulky

Po 31. 12.

16 h K
 OUŘ, retroprojekce z 35mm
kopie

Po 31. 12.

18 h PINK FLOYD: THE WALL

české titulky
Pá 21. 12.

10 h M
 IMI & LÍZA: ZÁHADA
VÁNOČNÍHO SVĚTLA

r etroprojekce z 35mm kopie
české titulky
Po 31. 12.

20 h BOHEMIAN RHAPSODY

			
české titulky

www.kinohradec.cz
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SPOLEČNOST A KULTURA
Základní
umělecká
škola

Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Maticí slezskou,
pobočným spolkem v Hradci nad Moravicí a místními sběrateli pořádá
výstavu historických fotografií hradeckých občanů

„POZNEJ BÁBU, POZNEJ DĚDU“

Múzy Ilji Hurníka
Ve středu 17. října 2018 se v ZUŠ v Ostravě-Zábřehu konal 6. ročník hudebně-výtvarné soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka,
kterou pořádá MÚZA - Sdružení Moravskoslezských základních uměleckých škol.
Do hudební části programu přehlídky se
zapojily i žačky hradecké základní umělecké školy, které zajímá soudobá hudba
20. a 21. století.

Jedinečná výstava historických fotografií hradeckých hudebníků, školáků,
divadelníků, sportovců, hasičů, učitelů a členů spolků se bude konat ve dnech

11.–15. prosince 2018

v prostorách Národního domu na Podolské ulici.
Vyzýváme zejména občany dříve narozené, pamětníky a patrioty,
aby pomohli určit dnes již neznámé tváře na fotografiích
a doplnit tak bílá místa historie našeho města a městských částí.
Předem děkujeme za vaši účast!

Naši školu na přehlídce reprezentovala
saxofonistka Alexandra Martínková (ze
třídy R. Vaňka), která si z Ostravy přivezla
Zlatou múzu, a akordeonistka Marta Binarová (ze třídy V. Dubnové), která se svými pohádkovými skladbami Kráska a zvíře
a O hloupém Honzovi soudobého skladatele a skvělého akordeonisty Jana Meisla získala Stříbrnou múzu. Gratulujeme oběma
děvčatům!
Mgr. Marta Scholzová

Pozvánka

Základní umělecká škola
a SRP při ZUŠ
v Hradci nad Moravicí
vás srdečně zvou na tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT,
kter ý se koná
ve středu 19. 12. 2018 v 17 h
v kinosále Orion
v Hradci nad Moravicí.

Vážení občané,
zveme vás na pietní akci, která se
uskuteční 25. 1. 2019 v 10 h na Stránce
v Hradci nad Moravicí. Toto shromáždění, připomínající pochody smrti
v lednu 1945, organizujeme každoročně již několik let ve spolupráci se základní školou v Hradci nad Moravicí.
Ing. Alois Fiala
tajemník Jednoty Opava
Československé obce legionářské

DECHOVÝ ORCHESTR ZVE NA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Stalo se již tradicí, že se začínajícím adventem nastává orchestru zimní sezóna. Do koncertního repertoáru začínají pronikat
písničky připomínající blížící se svátky, oprašují se koledy a do kostelů se cvičí skladby významných představitelů vážné hudby.
Také letos bychom vás chtěli pozvat na naše sváteční vystoupení.
Kdo má raději naši rozvernější polohu, ten si určitě nenechá ujít náš koncert na hradeckém vánočním jarmarku
v sobotu 15. 12. 2018 v 17 hodin.
A kdo dává přednost vážné hudbě v kombinaci s vánočními písněmi a koledami, jistě si na své přijde na našich slavnostních
vystoupeních v kostelích:
• 26. prosince 2018, 15 h, Hradec nad Moravicí, kostel sv. Petra a Pavla, Svatoštěpánský koncert
• 5. ledna 2019, 17 h, Kravaře, kostel sv. Bartoloměje, Tříkrálový koncert
• 6. ledna 2019, 14 h, Opava-Komárov, kostel sv. Prokopa, Tříkrálový koncert
Budeme se na vás těšit a přejeme vám krásné prožití svátků a vše nejlepší v novém roce.
Mgr. Lucie Deutsch

www.muhradec.cz
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Poznej bábu, poznej dědu, 11.–15. 12.,
fotografie Hradce a městských částí převážně z 20.–70. let 20. století. Poznali jste
někoho? Podělte se o to s námi a doplňte
bílá místa naší historie.

informuje
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
letos máme naposledy otevřeno v pátek
21. prosince 2018 od 8 do 12 h. V novém
roce otevíráme pro veřejnost ve středu
2. ledna 2019.
Děkujeme našim čtenářům a příznivcům
knihovny za knižní dary a časopisy, které
v letošním roce knihovně věnovali. Rovněž bychom rádi poděkovali všem, kteří
vyplnili dotazník spokojenosti. V dalších
číslech vás budeme informovat, jak to
všechno dopadlo.
Novinky z naší knihovny
Skautská pošta
Také naše knihovna se zapojila do projektu České televize Skautská pošta. Soutěž
probíhá od 3. 10. do 31. 12. 2018. Soutěžní
materiály však bude možno v knihovnách
získat maximálně do 21. 12. 2018. Více informací získáte na www.skautskaposta.cz.
Kniha z knihovny
Zavádíme novou službu Kniha z knihovny.
Můžete si koupit knihy za velkoobchodní
ceny a vyzvednout je přímo v knihovně
a neplatit žádné poštovné! Více informací získáte na www.knihazknihovny.cz.
Upozornění – doručení do Vánoc můžeme zaručit pouze u knih objednaných do
7. prosince 2018 (pokud nebude problém
na straně dodavatele).

David Bátor - Nálady, 3. 1.–1. 3. 2019, výstava prací braneckého básníka a začínajícího výtvarníka.
Výstavy jsou otevřeny souběžně s otevírací dobou knihovny.
Vánoční jarmark
Knihovna a informační centrum budou
mít během hradeckého vánočního jarmarku 15. 12. 2018 otevřeno! Navštívit
nás můžete od 9.00 do 15.00 hodin. V infocentru si můžete kromě jiného zakoupit
novou fotografickou knihu Interval nula
až nekonečno, omalovánku Hradec očima dětí, kterou namalovaly děti hradecké ZUŠ nebo vystřihovánku hradeckého
zámku, kterou pro nás nakreslil Bořek
Frýba. K dostání budou rovněž regionální výrobky Opavského Slezska, primárně
hradeckých občanů. V knihovně najdete
výstavku soutěžních prací na téma Vánoční stromeček (výrobky u nás můžete
odevzdávat do 12. 12. 2018), kterou tradičně pořádá Agentura Tomino, slavnostní
vyhlášení vítězů bude součástí jarmarku.
Své zázemí zde rovněž nalezne Legie deskové centrum, tak se zastavte vyzkoušet různé hry a třeba se necháte inspirovat
na dárek pod stromeček.
Všem příznivcům knihovny, knih a čtení
nabízíme také letos možnost zakoupit pro
své blízké dárkový poukaz na roční registraci v knihovně. Cena poukazu odpovídá výši registračního poplatku daného
oddělení.

Připravujeme:

Stěhování knihovny na jaře 2019?

Blanka Nosková - Lapače snů
4. 12. 2018–1. 2. 2019, prodejní výstavka,
háčkování.

Stále se nás ptáte! Pokud bude vše probíhat dle plánu, měla by se knihovna stěhovat do náhradních prostor během re-

konstrukce Národního domu na jaře roku
2019. Z toho důvodu bude knihovna asi
měsíc uzavřena. V současné době jednáme s vedením města o tom, kde a kdy se
knihovna přestěhuje. Měříme, počítáme,
řešíme… O všem vás budeme včas informovat.
Malá ukázka nových knižních titulů, které byly zakoupeny do naší knihovny:
Bastlová, I.:

T voříme interiér
s českou designérkou
Gillerová, K.:
Cizí ložnice
Falcones, I.:
Katedrála moře
Harasimová, M.:
Hedvábná past
Hartl, P.:
Nejlepší víkend
Janečková, K.:
Pád do tmy
Johnson, R.:
Veterinární akademie
Keleová-Vasilková, T.: Střípky
Kolář, P.:
Labyrint pohybu
Krolupperová, D.:
Polštářoví podvodníci
Kubica, M.:
Hodná holka
Mayne, A.:
Šelma
Moyes, J.:
Sama sebou
Pekárková, I.:
Třísky
Slimáková, M:
Velmi osobní kniha
o zdraví
Steelová, D.:
Vyznamenání
Svěrák, Z.:
Strážce nádrže
Theilsová, L.:
Žena, po které se
slehla zem
Třeštíková, R.:
Veselí
Vaněček, M.:
Kouzelné pověsti
našich krajů
Vaňová, M.:
Holčičky
Visram, S.:
Přírodní superjídlo pro
děti a batolata
Železný, Z.:
Prapověsti naše
s trochou vtipné kaše
Čtenáři naši milí, přejeme vám nad knihami klidnou, milou chvíli a budeme se těšit
na vaši přízeň také v roce 2019.
Markéta Beyerová

Hradecké deskovky na mistrovství evropy v Německu
Po loňském vítězství MČR se náš tým z Hradce kvalifikoval na ME 2018, které
se uskutečnilo v německém Essenu na největším veletrhu deskových her na
světě. Turnaje se zúčastnilo celkem 32 týmů. Po těžkém a vyčerpávajícím dni
jsme se nakonec umístili na 8. místě. Boj o přední příčky byl velice vyrovnaný a jednotlivá místa mnohdy oddělovalo jen půl bodu. Se svým umístěním
v první desítce jsme jako tým velice spokojeni. Věříme, že se nám zde podaří
opět kvalifikovat a svůj úspěch v Německu zopakovat, ne-li zlepšit.

Členové týmu ve složení (zleva) Libor Pučok, Zdeněk Týn,
Martin Kozelský a Vít Peterek.
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Současně s tímto bychom chtěli informovat návštěvníky a širokou veřejnost o fungování klubu a blížících se akcích spolku. Každý týden v pátek
od 16 hodin je otevřen klub deskových her pro veřejnost. Kromě akcí pro
veřejnost pořádá klub také prodloužené víkendy na horách. V lednu 2019
se bude výjezdový pobyt konat ve Zlatých horách, v květnu 2019 pak v Jeseníkách u Hanušovic. Nejbližší akcí pro veřejnost jsou dvoudenní Velikonoční
hrátky v dubnu 2019, dále pak turnaj O pohár padlého krále v červnu 2019.
Bližší informace k otevření klubu, výjezdovým a veřejným akcím se dozvíte
na facebookových stránkách nebo přímo v klubu Legie, který se nachází ve
Včelařském domě v Hradci nad Moravicí.
Za tým Legie Zdeněk Týn

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MLADÍ REDAKTOŘI V AKCI
Redakční rada zpravodaje Hradecké noviny vyhlašuje první ročník literární soutěže Mladí redaktoři v akci.
•
•
•
•
•

J si z Hradce nad Moravicí, Benkovic, Bohučovic, Domoradovic, Filipovic, Jakubčovic, Kajlovce nebo Žimrovic?
Chodíš na druhý stupeň základní školy?
Baví tě psaní?
Chceš vyhrát zajímavé a hodnotné ceny?
Jdi do toho a staň se mladým redaktorem Hradeckých novin!

O čem můžeš psát? O všem, co se týká Hradce nad Moravicí (aktuální nebo historické události, dění ve městě, místní památky a zajímavosti, tipy na výlety, osobnosti našeho města, báje a mýty, kultura, sport atd.). Literárnímu žánru se meze nekladou – můžeš
psát příběhy, povídky, reportáže, fejetony, úvahy, pohádky, dělat rozhovory atd. Soutěžní práce by neměla přesáhnout 1/2 strany
formátu A4 strojopisu.
Soutěž bude probíhat po celý rok 2019 a je šestikolová. Do každého vydání Hradeckých novin bude redakční radou vybrána nejzdařilejší práce. Posuzuje se obsah, kompoziční a stylistická forma, jazyková hodnota, oceňuje se zejména originálnost myšlenky
a působivost.
Soutěžní kola a redakční uzávěrky soutěžních příspěvků:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

15. 1. 2019
15. 3. 2019
15. 5. 2019
15. 7. 2019
15. 9. 2019
15. 11. 2019

uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 1/2019
uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 2/2019
uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 3/2019
uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 4/2019
uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 5/2019
uzávěrka příspěvků do Hradeckých novin č. 6/2019

Příspěvky do jednotlivých soutěžních kol zasílejte vždy do výše uvedených termínů v elektronické podobě na adresu zpravodaj@muhradec.cz, případně je doručte na recepci Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265 (na obálku uveďte „Mladí redaktoři v akci“).
Zasláním příspěvku dávají mladí autoři i jejich rodiče souhlas ke zveřejnění textu. Spolu s příspěvkem uveď své jméno a příjmení, školu a ročník, který navštěvuješ a adresu. Poskytnuté
osobní údaje budou použity pouze pro potřeby organizace a předání cen v této soutěži. Po
ukončení soutěže budou skartovány.
Soutěž podporuje Los Křupos – vytuněná křupanda!

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
Milí milovníci historie,
chtěl bych vám představit málo známý, ale
o to významnější, obraz, který je upomínkou
na návštěvu císaře Josefa II. na Hradci před
240 lety.

Rex) na hrudi. Pozoruhodné je, že císař tehdy měl přespat na hradecké faře (pamětníci vědí, že stála na Městečku severně vedle
Červeného zámku), snad z obavy před pro-

prusky smýšlejícími Lichovskými, kdežto
generál Laudon přespal na zámku. Obraz je
uchováván ve farní budově.
František Hellebrand

V letech 1778 až 1779 vedl tento rakouský císař s německým králem Fridrichem Velikým
tzv. Bramborovou válku o Bavorské dědictví. Jednalo se o válku více poziční a hlavní
střety se odehrávaly ve východních a severních Čechách, ale přesto i u našeho Hradce
- u Jakubčovic a Benkovic - byla vybudována
zemní opevnění, tzv. šance, které měly sloužit obraně habsburské říše před možným
pruským vpádem od severu.
Na obraze je nápis tohoto znění: Zastav se
a čti. Tyto ejhle domy obdařil svým přenocováním Josef II. svářící se Fridrichem
18. listopadu. Letopočet 1778 je vyznačen formou chronogramu v textu červeně.
(Překlad PhDr. Jarmila Štěrbová.) Kromě
portrétu panovníka jsou na obraze zachyceny válečné atributy - zástavy, děla, bubny
atd., a také znaky obou znesvářených stran,
tedy erb s rakouskou dvojhlavou orlicí a erb
s pruskou orlicí s písmeny "FR" (Fridericus

www.muhradec.cz
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MEZINÁRODNÍ DEN
SENIORŮ
Klub seniorů Žimrovice

V pondělí 1. října 2018 jsme uspořádali první
slavnostní odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, a to díky finanční dotaci města a dalším ochotným sponzorům
(Štencel Transport, Smurfit Kappa Czech,

Brano Group, ADP Žimrovice, Vlastimil Vavřínek a René Mikstein). Na setkání v Areálu
dobré pohody Žimrovice byli pozváni zástupci spolků sdružujících seniory v Hradci
nad Moravicí, Bohučovicích, Benkovicích,
Domoradovicích, Filipovicích, Jakubčovicích, Kajlovci a Žimrovicích. Po prezentaci
příchozích a příjemné chvilce u kávy se zákuskem a koláči následovala oficiální část
setkání.

Program zahájily žačky ZUŠ Hradec nad
Moravicí Nikol Jedličková hrou na housle
a Alexandra Martínková hrou na alt saxofon
za doprovodu svých učitelů Lenky Honkové,
Romana Vaňka a Petra Okénky. Po přivítání

a úvodním slovu paní Heleny Víchové, iniciátorky setkání, oslovil přítomné starosta města pan Josef Vícha, který projevil potěšení
z uskutečnění akce, poděkoval seniorům za
jejich aktivity a popřál všem radostné prožívání zralého věku utvářeného nabytými
zkušenostmi a ochotou dělit se o ně s druhými.
Žáci základní školy v Žimrovicích pod vedením svých učitelů Aleny a Davida Šromových
zatančili tanec k písni Modlitba za vodu Jiří-

ho Pavlici, zahráli komickou scénku o fotografovi, kterého navštívil pantáta, a společně za kytarového doprovodu zazpívali píseň
o elektrifikaci. V následující části programu
zástupci jednotlivých obcí postupně seznámili ostatní s pestrými aktivitami tamních
seniorů, kdy ve většině zaznívala spokojenost s možností pravidelně se scházet, něco
spolu vytvářet a užitečně trávit čas. Domoradovičtí navíc přispěli radostným zpěvem
Slezské hymny, za starší seniory z Hradce
přednesl pan Řemelka báseň Chlopske stesky, jejíž autorkou je paní Chovancová z jejich
klubu, a hereckým přednesem své básně
Skleróza oslnila paní Vlasta Hertlová ze Žimrovic. Všichni sklidili veliký potlesk.
Po přestávce, kterou senioři využili k družným hovorům nebo k zhlédnutí výstavky
ručních prací členek žimrovického klubu, nastoupily ve slavnostních krojích z Hlučínska
Panimamy z Velkých Hoštic a za doprovodu
akordeonu zazpívaly několik písní v místním
nářečí. O zdravém životním stylu a hlavně
o důležitosti přiměřeného pohybu v každém věku hovořila v další části programu
trenérka Naďa Schindlerová, která seniory
také rozhýbala, zapojila do krátkých cvičení
a předvedla jednoduché cvičební pomůcky.
Velmi zajímavá byla přednáška paní učitelky
Bronislavy Hyvnarové o životě v Tanzánii doplněná bohatou videodokumentací a poutavým vyprávěním dojímavých životních
příběhů přátel, se kterými tam opakovaně
po několik měsíců žila.
Celé odpoledne slovem provázel herec
a zpěvák Lukáš Graca. Působivou interpretací mnohých známých muzikálových písní
ještě více zpříjemnil závěrečnou část setkání
po dobu večeře a celé oslavě Mezinárodního dne seniorů tak dodal jedinečný a vysoce
slavností ráz.
Děkuji všem sponzorům a účinkujícím, všem
obětavým a spolehlivým seniorkám ze žimrovického klubu a všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce jakkoliv podíleli.
Zároveň děkuji všem, kteří přijali pozvání na
oslavu Mezinárodního dne seniorů a společně vytvořili neopakovatelnou, velmi příjemnou a přátelskou atmosféru celého setkání.

Foto: Jiří Hajduk
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Mgr. Helena Víchová

Poděkování

Členové Klubu seniorů Žimrovice tímto upřímně děkují panu starostovi Josefu Víchovi za veškerou práci vykonanou pro město během dlouhého
období starostování, za zájem o životy lidí v něm a za podporu našeho klubu. Děkujeme také za milé přijetí v říjnu 2018 na městském úřadě
v Hradci nad Moravicí. Do nového roku 2019 i dalších let mu ze srdce přejeme pevné zdraví, společnost dobrých přátel, teplé zázemí rodiny,
stálou radost a sílu vytrvat v dobrém na cestě, která má směr a cíl.
V neposlední řadě děkujeme žimrovickým hasičům, především starostovi sboru panu Miroslavu Křížovi, za sponzorský dar ve formě zabíjačky
na klubové setkání v listopadu 2018.
Vděčné členky klubu seniorů Žimrovice
Ve čtvrtek 1. října 2018 připravil Klub seniorů Žimrovice setkání seniorů z obcí, které spadají pod Hradec nad Moravicí. Celá akce byla hezká,
příjemná a milá. Za seniory z Benkovic tímto děkujeme!
Alžběta Šromová
Senioři ve všech obcích města Hradec nad Moravicí jsou aktivní bez ohledu na věk. Pořádají různé akce, ale poprvé se zástupci jednotlivých
klubů společně sešli v Žimrovicích a oslavili 1. 10. 2018 Mezinárodní den seniorů. Slavnostní odpoledne zorganizovaly členky klubu Žimrovice
pod zdařilou taktovkou paní Heleny Víchové. Jednotlivé kluby představily svou práci, která je všude bohatá a rozmanitá. Vyslechli jsme vtipné povídání a předvádění toho, jak je v našem věku důležitý pohyb. Také jsme "vycestovali" do Tanzánie, abychom viděli naprosto odlišný
způsob života a zaposlouchali se do slov vyjadřujících lásku a pochopení. Milé bylo i vystoupení žáků základní školy v Žimrovicích, kterému
nechyběl humor. Pro dobrou náladu nám zazpíval soubor Panimamy z Velkých Hoštic. Celé odpoledne uteklo jako voda, proběhlo přesně
podle programu, bylo naplněno pohodou, veselou náladou a zakončeno bylo nejen dobrou večeří, ale také předsevzetím, že takové setkání
uskutečníme znovu.
Jaroslava Škrobánková z Domoradovic

Kalendář akcí
Antonín Gavlas - Rozhraní světla
do 16. 12. 2018, zámek Hradec nad Moravicí
Výstava obrazů, fotografií a plastik
ve Velké galerii Bílého zámku.
Vánoční jarmark v Žimrovicích
6. 12. 2018 od 14:00 do 17:00
více na str. 24
Hradecké pohádky
7. 12. 2018 od 16:00, kinosál Národního
domu, více na str. 26
Pásmo pohádek pro nejmenší
7. 12. 2018 od 9:45 do 10:45, kino Orion
promítání pohádek, vstup zdarma

Vystoupení Církevní ZŠ sv. Ludmily
11. 12. 2018 začátek v 17:00,
kinosál Národního domu
Vánoční vystoupení a koncert žáků Církevní
ZŠ sv. Ludmily.

Klubíčko nejmenších čtenářů
17. 12. 2018 od 9:00 do 10:00,
městská knihovna
Setkání dětí předškolkového věku
v doprovodu rodičů nebo prarodičů.

Vánoční koncert Genny Ciatti
a Tomáš Löbl
12. 12. 2018 začátek v 19:00, kinosál
Národního domu, více na str. 24

Vánoční koncert žáků ZUŠ
19. 12. 2018 začátek v 17:00,
kinosál Národního domu

Tvořivé aktivity pro seniory
13. 12. 2018 od 15:00 do 16:00, přízemí MěÚ
Vystoupení Církevní ZŠ sv. Ludmily
13. 12. 2018 začátek od 17:00,
kinosál Národního domu
Vánoční vystoupení a koncert žáků Církevní
ZŠ sv. Ludmily.
Vánoční dílna
15. 12. 2018 od 9:00 do 18:00, Včelařský dům
Tvoření vánočních dekorací, dárků, agentura
Tomino.

Slavnostní vítání občánků
8. 12. 2018 začátek v 10:00, MěÚ

Vánoční jarmark v Hradci nad Moravicí
15. 12. 2018 začátek v 9:00, pěší zóna
Podolská ulice, více na str. 6

Z pohádky do pohádky
- druhá adventní neděle
9. 12. 2018 v 15:00, kinosál Národního domu
více na str. 6

Vlak do nebe - třetí adventní neděle
16. 12. 2018 v 17:00, kinosál Národního
domu, více na str. 6

Poznej bábu, poznej dědu
11.–15. 12. 2018, vestibul Národního domu
Výstava starých neznámých fotografií
z Hradce nad Moravicí a okolí se zapojením
návštěvníka, který by mohl poznat, kdo na
nich je. Vyplň bílé místo naší historie.
více na str. 9

Vánoční koncert
16. 12. 2018 začátek v 17:00,
zámek - Velká dvorana
Koncert klavíristy Miroslava Beinhauera
s komorním dechovým orchestrem
ACADEMIA BRASS BRNO
pod vedením dirigenta Víta Spilky.

Silvestr v kině Orion
31. 12. 2018, s přípitkem na Podolské ulici,
více na str. 7, 8
Trénování paměti pro seniory
9. 1. 2019 od 16:00 do 17:30, přízemí MěÚ
Hasičský ples - SDH Žimrovice
11. 1. 2019 začátek od 19:00,
KD Domoradovice
Ples s bohatou tombolou, hraje skupina
UNICO. Vstupné 200 Kč.
Rezervace: 731 682 270.
Dětský maškarní ples na zámku
12. 1. 2019 od 14:00 do 17:00,
zámek - Velká dvorana
Maškarní ples s doprovodným programem,
tombolou a občerstvením.
Tvořivé aktivity pro seniory
17. 1. 2019 od 15:00 do 16:00, přízemí MěÚ
Maškarní karneval
19. 1. 2019 začátek ve 14:00,
KD Branka u Opavy
Maškarní ples pro děti, agentura Tomino.

Pietní shromáždění
25. 1. 2019 začátek v 10:00,
Stránka, více na str. 9
Hasičský ples - SDH Domoradovice
26. 1. 2019 začátek v 19:30,
KD Domoradovice
více na str. 25
Myslivecký ples
26. 1. 2019 začátek v 19:30,
KD Branka u Opavy
Tradiční ples s bohatou tombolou
a živou hudbou.
Maškarní karneval
27. 1. 2019 začátek ve 14:00, ADP - Žimrovice
Maškarní ples pro děti, agentura Tomino.
Klubíčko nejmenších čtenářů
28. 1. 2018 od 9:00 do 10:00,
městská knihovna
Setkání dětí předškolkového věku
v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Winter Kilpi Heroes Race 2019
2. 2. 2019, zimní verze extrémního
překážkového závodu, více na str. 23
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Hradec nad Moravicí
2. 2. 2019, restaurace Červeného zámku
více na str. 25

Aktualizaci akcí sledujte
na www.ichradec.cz
(kalendář akcí).
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VÁNOČNÍ POZDRAV
Z OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH
DVEŘÍ
SOUČASNÝ BETLÉM
Milí přátelé! Naše betlémy… Ty živé, dřevěné, sádrové, z papíru a jiné. Staré i moderní. Ty více zdařilé i ty méně. Jedny se nám
líbí, jiné moc ne. Chytnou nás za srdce, žasneme nad jejich krásou
a vždy nás vedou k zamyšlení. Zkusme vytvořit v naší představivosti
betlém nás, lidí XXI. století. Vytvořme si betlém podle toho, jak se
cítíme, jak prožíváme svůj vztah k víře! Já osobně bych v něm viděl
minimálně šest skupin lidí.
První skupinou jsou lidé, kteří Boha vnímají a cítí v přírodě a skrze
přírodu. Příroda je, dá se říct, Boží umělecké dílo. Stačí se v kterémkoliv ročním období postavit na vrcholek nějaké hory a jen se dívat… Troufnu si říct, že i člověk, který prohlašuje, že není věřící, se
v té chvíli modlí. Není to sice taková „super zbožná“ modlitba, jak
bychom si asi představovali, ale nitro takového člověka se určitě
musí dotýkat Božího tajemství, protože ho spatřuje v přírodě, má
ho před svýma očima.
Další skupinou, která by určitě v současném betlémě chybět neměla, jsou ti, kteří Pána Boha nacházejí skrze hudbu a různé druhy
umění. I když všichni nejsme umělci, dokážeme si představit, jak
se třeba skrze hru na kytaru nebo zpěv otevírá nitro člověka Pánu
Bohu. Umělci i lidé citliví na krásu vidí Boha v umění, v obraze nebo
sousoší. A skrze umění se dotýkají Toho, který je krása samotná. Do
této skupiny můžeme začlenit i lidi, kteří v kostele zpívají zbožné
písně, ale i ty, jež církevní hudba natolik pohlcuje, že se jim dostává
zvláštního zážitku a dotýkají se tak Něčeho, co je převyšuje.
Třetí skupinou jsou lidé, kteří nacházejí Boha v tichu, v samotě,
a troufnu si říct, že i tak trochu v prázdnotě. Oni nepotřebují o modlitbě mluvit nebo zpívat. Oni jsou šťastní, když mohou jen tak být,
nic neříkat a v tichosti zakoušet Pána Boha. Nemyslím si, že to musí
být nutně jenom ti „kosteloví“ lidé. Znám mnoho jiných osob, které mají moc rády ticho, a které v něm nalézají klid a vyrovnanost.
Vyzařuje z nich takový zvláštní pokoj, protože se dovedou ztišit.
A sami víte, jak je v dnešní době těžké najít klid. Když máme kolem
sebe ticho, tak hned pouštíme rádio nebo televizi, protože se ticha
bojíme. Ale právě tito lidé Pána Boha nejvíce nacházejí v tichosti,
samotě, odříkání a prázdnotě. A tam, kde je jakoby to nic, tak právě
tam nacházejí samotného Hospodina, který je nepopsatelný a nedá
se nijak definovat.
Další skupina - to jsou lidé, kteří Pána Boha nejvíc vnímají skrze
službu druhým. Poznávají ho v chudých, potřebných, bezbranných,
slabých a opuštěných. A opět si nemyslím, že to nutně musí být jenom ti zbožní lidé, kteří se v různých charitativních projektech věnují trpícím. Mohou to být i lidé, kteří do kostela mají často daleko,
ale cítí, že na světě je příliš mnoho utrpení a není jim to lhostejné.
Chtějí s tím něco udělat. Chtějí mít podíl na tom, aby svět byl lepší.
Ve svých činech a své snaze nacházejí samotného Pána Boha.
Pátá skupina, to jsou lidé, kteří Pána Boha nejvíc zakoušejí skrze
aktivitu, skrze svou činnost a obhajobu něčeho. Z věřících to jsou
ti, kteří bojují proti potratům, eutanázii a všemu, co se neshoduje
s důstojností lidského života. Jsou ovšem i lidé, kteří se Pána Boha
nejvíce dotýkají skrze to, jak neúnavně bojují za vyšší hodnoty a za
všechny utiskované a bezbranné. Lidé, kteří si stojí za svým a kteří
vždy a za všech okolností dokážou říct pravdu. Mnozí z nich, i když
se nám, katolíkům, nevždy vejdou do těch našich přesných a zbožných škatulí, se velice niterně dotýkají prapodstaty Božího tajemství. Jsou to lidé, kteří Pána Boha zakoušejí ve své aktivitě, v tom
svém neustálém boji. A Bohu díky, že takové lidi máme. Protože
i díky nim svět spěje k lepšímu.
A konečně šestou skupinou budou lidé, kteří zakoušejí Pána Boha
ve svých myšlenkách, skrze svou moudrost. Jsou to intelektuálové.
Ovšem, nejsou to takoví ti „chytrolíni“, kteří se snaží jenom čerpat ze
své chytrosti, aby si přihráli co nejvíc peněz nebo aby získali co nej-
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větší moc. Jedná se o lidi, kteří se skrze své myšlenky snaží hlouběji
pochopit smysl a podstatu života, kteří přemýšlejí a kladou si otázky. Často se ptají příliš urputně a nepříjemně, ale právě díky tomu,
že si to potřebují v hlavě perfektně poskládat, pomáhají i nám, protože následně si můžeme i my Pána Boha zařadit a správně zakomponovat do mozaiky našeho života a skládanky celého světa. Bohu
díky za ně! Za to, že mluví a píší, i když jim někdy nerozumíme. Bohu
díky za to, že přemýšlejí, i když nám často kladou nepříjemné otázky. Rovněž oni k současnému betlému patří!
Přátelé! Tak to je celý betlém XXI. století. Je v něm určitě šest symbolických skupin dnešních lidí. A myslím si, že to nejkrásnější na něm
je, že nám tak trochu rozšiřuje obzory. Někdo prožívá Boha nejvíce v přírodě a někdo jiný skrze službu druhým, někdo z pěveckého
sboru skrze zpěv a mnozí jiní skrze přemýšlení, četbu nebo jinou
aktivitu. Kéž by nám to pomohlo pochopit, že tak jako my vnímáme Pána Boha, nemusí jej vnímat úplně všichni na světě, že jej lze
vnímat i jinak, že každý z nás má svou cestu, zakouší a vnímá Boha
tak, jak nejlíp dovede. Proto nás nic neopravňuje k tomu, abychom
se na všechny ostatní dívali skrze naše měřítko. Každý z nás, a to je
nejdůležitější, má u Boha své místo. Proto každá z těchto skupin má
taky své místo v současném betlémě. A já přeji nám všem, abychom
v sobě našli dostatek tolerance a pochopení k tomu, že někdo jiný
svou víru prožívá trochu jinak. A přeji nám, těm „kostelním“ křesťanům, abychom byli těm „nekostelním“ dobrým světlem víry.
Abychom jim Pána Boha dokázali správně přibližovat, ať už skrze
přírodu, přemýšlení, mystiku, péči o druhé, skrze umění nebo jinou
činnost. Zároveň bych chtěl požádat vás všechny „nekostelní“, ale
hledající, abyste nás stále zasypávali svými otázkami, abyste nás
nenechávali ustrnout, protože vaše často provokativní dotazy nás
stále nutí přemýšlet. A chtěl bych vás také požádat o otázky smysluplné, aby to nebyla jen ironie nebo dokonce arogance, aby z nich
nesálala nějaká povýšenost, ale aby to byly otázky snažící se přijít
věci na kloub. Přeji nám, abychom všichni našli svou cestu k Pánu
Bohu, a především, abychom pak za ním skutečně kráčeli. Však
u malého Ježíše v jeslích máme i dnes všichni svoje místo. Nepřišel
jenom pro ty zbožné. Přišel pro každého, úplně každého z nás, aby
řekl: „Tebe mám rád a na tobě mi záleží!“.
S přáním všeho dobra váš
P. Marcin Kieras, hradecký farář

Pořad bohoslužeb a koncertů O Vánocích
Neděle 23. 12. 2018
7.30 h a 9.00 h
mše svatá ze 4. adventní neděle
Pondělí 24. 12. 2018
15.00 h

Vigilie Narození Pána Ježíše
- mše svatá pro rodiny a děti;

22.00 h
mše svatá „Půlnoční“
Úterý 25. 12. 2018
7.30 h a 9.00 h
slavnostní mše svatá o narození Páně
Středa 26. 12. 2018
7.30 h a 9.00 h
svátek svatého Štěpána - druhý svátek vánoční
Neděle 30. 12. 2018
7.30 h a 9.00 h
svátek svaté Rodiny
Pondělí 31. 12. 2018
16.00 h

mše svatá na poděkování za uplynulý rok a pobožnost Te Deum

Úterý 1. 1. 2019
7.30 h a 9.00 h

s lavnost Panny Marie - mše svatá s prosbou
o požehnání do nového roku

Srdečně také zveme na vánoční koncert Dechového orchestru Hradec nad Moravicí, 26. 12. 2018 v 15.00 h.
Ostatní informace o farnosti najdete také na internetových
stránkách www.farnosthradec.majestat.cz.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
JAKUBČOVICE
Již devátým rokem se vedoucí mladých hasičů v Jakubčovicích snaží
rozvíjet u dětí nejen zdatnosti pro požární sport, ale také povědomí
o požární ochraně, zásady první pomoci a spolupráci v kolektivu.
Původní mládež již odrostla a někteří se úspěšně zapojili do činnosti
výjezdové jednotky SDH Jakubčovice. Jsme za to velmi rádi, neboť
tak dochází k doplnění a posílení jednotky mladou generací.
Během roku 2018 jsme s dětmi trénovali převážně ve venkovních
prostorách, jelikož probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Scházeli jsme se na fotbalovém hřišti a zdokonalovali se zejména ve dvou
hlavních disciplínách mládežnického požárního sportu – štafetě
dvojic a požárním útoku. Následně jsme si osvojené znalosti vyzkoušeli na několika soutěžích. Ač jsme nedosáhli na první místa, nelze
mladým hasičům upřít píli a odhodlání. Důležitější než výsledky je
pro nás radost ze společných zážitků.
V dubnu jsme se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ a s pomocí technických služeb vyklidili skládku
v lese na okraji Jakubčovic. Díky dotačnímu grantu z města jsme
mohli s dětmi podniknout také výlety na otvírání turistické sezóny
v Opavě, kde odvážnější z nás mohli vystoupat až na vrchol Hlásky, a poté jsme se zúčastnili zorganizovaných soutěží v městských
sadech. V říjnu jsme využili teplého podzimu a pro změnu jsme se
vydali na turistický výlet z Melče-Mokřinek podél řeky Moravice na

hráz přehrady Kružberk. V zimním sychravém období se scházíme co
dva týdny a fyzickou zdatnost cvičíme v tělocvičně ve Skřipově. Po
vánočních svátcích budeme opět pořádat pochod v okolí Jakubčovic s opékáním špekáčků.
Rádi ve svých řadách přivítáme nové členy. Těm stávajícím přejeme
dostatek sil a nadšení pro požární sport.
Kamila Orlíková

ENVIRONMENTÁLNÍ VYCHÁZKA A KŘEST STUDÁNEK
V pátek 16. listopadu se děti ze školního klubu zúčastnily pěkné vycházky Bukový chodník,
pořádané turistickým informačním centrem. Při této příležitosti jsme pokřtili dvě studánky
– Jedlovou a Bukovou. Žáci prezentovali naši základní školu v oblasti environmentálního
vzdělávání. V klubu vyrobili dvě dřevěné jmenovky s gravírovanými názvy, ty pak společně
přibili pod stříšky nově zrekonstruovaných studánek. Pan průvodce Jindřich Skařupa nás zajímavým výkladem seznámil s historií, faunou a flórou okolí. Studánky Jedlová a Buková jsou
u křížení dvou starých chodníků zámeckého parku - Buchen Weg (Bukový chodník = Lovecká
stezka Lichnovských) a Tannen Weg (Jedlový chodník). Studánky jsou zapsány v národním
registru pramenů a studánek. Obrovskou zásluhu na obnově studánek nese Matice slezská.
Ta znovu vyskládala kamenné ostění, upravila přístup a osadila nově vyrobené dřevěné přístřešky. Moc se nám výprava líbila a děkujeme všem, kteří se podíleli na obnově studánek
a uspořádání vycházky. Doufáme, že třeba v rodinném kruhu se děti společně s rodiči vydají
na nenáročnou procházku Bukovým chodníkem se spoustou nádherných zákoutí a výhledů
do okolí.
Petra Tomanová a žáci ZŠ

VYSAZENÍ LÍPY NA STRÁNCE
Sto let založení Československé republiky oslavil každý po svém.
S přáteli (Viktor Švéda, Zdeněk Toman, Martin Nevřala, Richard
Vacula st., Martin Banas) jsme se spontánně týden před jubileem
dohodli, že je potřeba tento významný den patřičně oslavit. Jako
vhodný akt se nám jevila výsadba lípy a uložení časové schránky
k jejím kořenům někde ve středu města. Ideálním místem se jevil
"Andrštplatz". Bohužel, z technických důvodů bylo nutno zvolit

jinou "neměstskou" lokalitu. Jako náhradní variantu jsme se souhlasem kastelána hradeckého zámku p. Radka Přibyly zvolili místo
na Stránce vedle Památníku pochodu smrti. V neděli 28. 10. 2018
před 14. hodinou se začali scházet první účastníci. Ve 14 hodin jsme
zahájili výkop. Během kopání, kdy mohl ruku k dílu přiložit kdo
chtěl, se návštěvníci mohli podepsat na listinu, která byla společně s výtiskem posledních Hradeckých novin, regionálním tiskem,
několika mincemi z roku 2018 a dalšími drobnostmi uložena do časové schránky a zapečetěna. Krátce po 15. hodině byla schránka
vložena do připravené jámy a následně byla zasazena lípa srdčitá,
která od semínka vyrostla v Hradci. Po zasazení, kde přiložili ruku
k dílu snad všichni příchozí, byl pronesen přípitek. Akce byla pojata
v sousedském duchu, kdy každý donesl nějaké občerstvení, které
věnoval na společný stůl. I přes nepřízeň počasí (6°C a hustý drobný
déšť) se sešlo téměř šest desítek účastníků. Nejmladšími účastníky
byli Christian Šulc, který byl prvním narozeným občanem v Hradci v roce 2018, a Hanka Motyčková, která tento den slavila přesně
7 měsíců od narození. Lípu věnoval p. Richard Vacula starší.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem příchozím za statečnost v nečase, za občerstvení a realizačnímu týmu za skvělou spolupráci.
Lukáš Machura
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2. ODDÍL DOMORADOVICE INFORMUJE
DRAKIÁDA
Dne 14. října 2018 se uskutečnil na pláních
nedaleko skautské základny (bývalého Kuřína) v Domoradovicích již 21. ročník tradiční Drakiády, tedy soutěže létajících draků,
za vysoké účasti dětí, rodičů a přátel oddílu. Na rozdíl od posledních ročníků byl
tento ročník umocněn zejména ideálními
povětrnostními podmínkami a příjemným
dozvukem babího léta, kdy si na své přišli
jak samotní soutěžící, tak rovněž i rodinní
příslušníci, kteří přišli podpořit v soutěžním
zápolení své blízké nebo se chtěli jen pokochat pohledem na krásu, jíž místní krajina
nabízí. Kromě hlavního programu byly pro
přítomné připraveny i doprovodné aktivity (např. lanové centrum, výcvik a střelba
z luku, hlavolamy). Pro ty, kteří strádali po
fyzické stránce byl k dispozici bufet s pochutinami a lahodnými nápoji, při jejichž
konzumaci si mohli zájemci prohlédnout
poklady každému oddílu nejvzácnější, a to
kroniky a předměty s naší činností spjaté.
Rovněž byla připravena i prezentace. fotografií z uplynulého roku naší činnosti. Lze
s povděkem konstatovat, že rok od roku se
soutěže účastní stále více soutěžících, byť
s „pouze“ zakoupenými modely létajících
draků. I přesto jsme rádi, že můžeme dopřát dětem možnost vyrazit si do přírody,
užít si zdravého pohybu a navazovat nová
přátelství. Závěrem bychom rádi poděkovali za finanční i materiální podporu této
akce, a to zejména městu Hradec nad Moravicí, Místní akční skupině Opavsko a firmě
HRUŠKA - Smíšené zboží VEČERKA. Děkujeme rovněž všem účastníkům za příjemně
strávené nedělní odpoledne a již nyní vyhlížíme ročník příští. Budeme rádi, pokud
nám zachováte přízeň.
OSLAVY 100 LET VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Letošní rok se celý nesl v duchu přípravy
na oslavu vzniku samostatného československého státu, jejímž vyvrcholením se po
celé zemi staly akce konané dne 28. října
2018. Stejně jako po celé české zemi, tak
i skauti neváhali spolupodílet se a podpořit
tuto velkou událost. V naší obci se členové skautského hnutí zúčastnili slavnostní
mše svaté celebrované P. Mgr. Marcinem
Kierasem, místním farářem, kdy společně
s ostatními občanskými sdruženími oslavili
tento významný milník naší historie. Současně se slavnostní bohoslužbou se konaly
oslavy v Opavě na Horním náměstí, během
kterých jsme měli čest účastnit se vzpomínkové akce konané za účasti Armády České
republiky, členů klubů vojenské historie
a Sokola, během které jsme si připomněli
okolnosti vzniku naší republiky, vůdčí osobnosti v prvních dnech její existence a její
hodnoty. Po skončení této části následovalo slavnostní setkání zástupců skautských
oddílů, na kterém se i přes nepřízeň počasí
sešlo okolo 160 skautů, z oddílu Domoradovice bylo přítomno 14 členů. V průběhu
slavnostního shromáždění si všichni skauti
připomněli základní hodnoty a povinnosti,

které skauti k sobě, ke své vlasti a ke svým
blízkým mají a slavnostně jsme obnovili
junácký slib a zazpívali junáckou hymnu.
V závěru tohoto slavnostního nástupu udělila okresní rada Junáka 5 okresních medailí
za činnost, a to Adéle Šamárkové za dlouhodobou rádcovskou činnost a spolupráci
s obcí Větřkovice, Radimu Dulavovi za jeho
dlouholetou činnost v oddíle a za bránění
junáckých principů a konání podle nich,
dále Ondrovi Víchovi za hospodářskou
činnost a za jeho aktivní účast a pomoc
při akcích, Pavlu Víchovi za jeho činnost
ve středisku Opava ZVON a Marku Víchovi
za jeho činnost pro středisko. Gratulujeme
oceněným a kéž se jim daří žít podle principů skautingu a šířit je mezi ostatní.
SKAUTSKÁ POŠTA
Jedním z neobvyklých projektů, kterým si
skauti připomněli vznik a své spolupůsobení při vzniku samostatného Československa, byla i tzv. Skautská pošta. Tento projekt
vychází ze skutečné historie, kdy v průběhu prvních dnů existence ČSR byli skauti
využívání jako poštovní kurýři k zajišťování
korespondence, nejprve mezi orgány státní
a místní správy, orgány policejní a finanční
správy, později i mezi soukromými osobami, neboť tehdejší vláda nedůvěřovala bývalému c.k. úřednickému aparátu. Junáci
tak hráli nezastupitelnou roli při fungování
republiky v jejích prvních dnech, a proto si
i po sto letech tuto svou funkci připomněli, když pro všechny zájemce a návštěvníky oslav konaných v Opavě byl k dispozici
stánek se Skautskou poštou, u kterého si
mohli občané nechat poslat vzkaz na korespondenčním lístku opatřeném dobovou
známkou skautské pošty, v rámci působení skautských oddílů, zdarma. Po skončení akce pak byly veškeré lístky roztříděny
a rozděleny příslušným skautským oddílům, jejichž členové poté osobně zajišťovali
doručení lístku svým adresátům.
Věříme, že všechny lístky byly doručeny
bezpečně a že všechny své adresáty potěšily.
Za 2. oddíl Domoradovice Radim Dulava
kronikář
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Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

OPRAVA HARMONIA
V KAPLI SV. CYRILA
A METODĚJE
Dne 24. 10. 2018 se benkovickým občanům
podařilo opravit harmonium v kapli, které
již bylo ve špatném stavu a opravu nutně
vyžadovalo. Opravu provedl pan Miloš Stoklasa z Kajlovce. Na opravu harmonia byla
zřízena sbírka, kterou organizovala a provedla paní Jarmila Vobejdová za výpomoci
žáků Josefa Víchy a Petra Jirouše.
Chtěl bych proto paní Jarmile Vobejdové
a panu Miloši Stoklasovi za výborně odvedenou práci při opravě harmonia poděkovat. Velké poděkování patří rovněž všem
občanům Benkovic, kteří svou částkou přispěli na opravu krásného nástroje.
žák Josef Vícha

FILIPOVICE
Jmenuji se Jana Zagurová a ráda bych vám
představila místo, kde žiji. Obec Filipovice
je malá vesnice zasazená do krásné krajiny
lesů, polí . . . a hlavně klidu. Dohromady zde
žije, i s osadou Břemí, 73 obyvatel. Nemáme
tu obchod ani hospodu, máme daleko k autobusové zastávce, ale přesto se u nás najde
mnoho pěkného. Cesta k zastávce je lemována třešňovou alejí, která v květnu nádherně
kvete a je plná včel, a když zrají třešně, krásně
se začervená. V zimě má alej také své kouzlo
– když je velký mráz, je půvabně ojíněná jako
v pohádce.
Máme hezky opravenou a zařízenou hasičskou zbrojnici, ve které se scházíme a pořádáme
kulturní akce. Máme novou cestu, vodovod, plyn i veřejný rozhlas. Ještě nám chybí osvětlení přes pole k zastávce, které se ale již začíná realizovat.
Celý rok pořádáme různé kulturní akce. Začínáme plesem (maškarní, pyžamový), jehož
součástí je samozřejmě bohatá tombola a tanec. Pak nás čekají další akce – stavění májky,
rej čarodějnic, kácení máje, svátek matek, smažení vajec pro celou vesnici, Den země, kdy
uklízíme veřejná prostranství a okolí studánek v lese a za odměnu je dobrá svačina - chleba
s tvarohem nebo se sádlem, Špekáčkobraní pod ořechem a výlet, např. do břidlicové štoly
v Mokřinkách. Na začátku října pořádáme ve zbrojnici ukončení léta, na konci listopadu
tvořivé dílny, v prosinci pak mikulášskou zábavu, na které zpíváme vánoční písničky a strojíme stromeček.
Mám kolem sebe tým dobrých lidí, kteří chtějí, aby vesnice žila, rádi pomohou a nebojí se
přiložit ruku k dílu. Kdyby mi někdo řekl, ať se odstěhuji do města, nikdy bych to neudělala. Jsem tu spokojená a to, co mám zde, v mé vesnici, v mém domově, bych nikdy za nic
nevyměnila.
Jana Zagurová, Filipovice

Ohlédnutí

Ve středu 21. 11. 2018 se v kinosále Orion uskutečnil koncert Hraje celá rodina,
jehož pořadatelem je Základní umělecká škola a SRP při ZUŠ v Hradci nad
Moravicí. Vystoupilo zde 11 rodin, od dua až po nejpočetnější zastoupení
rodiny Mejzlíkovy s rodiči, sestrami a dětmi, kteří se představili s písní
skladatele Zdeňka Svěráka Prázdniny u babičky (na prvním snímku).
Celý koncert se nesl v přátelské, radostné a tvůrčí atmosféře.
Tradiční adventní výstava Klubu žen Jakubčovice se konala ve dnech
24. a 25. 11. 2018. Za pořadatelský klub výstavu zahájila paní Marie
Žídková, za vedení města se slovem připojili starosta města Mgr. Patrik Orlík
a místostarosta města Mgr. Petr Havrlant. Ke slavnostní atmosféře přispěli
hudebními vstupy žáci Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí.
Návštěvníci výstavy si mohli nejen prohlédnout, ale také zakoupit originální,
ručně vyráběné vánoční dekorace i domácí pečivo (druhý snímek).
Krásný hudební zážitek čekal na hosty koncertu skupiny Good Work, která se
představila v sobotu 24. 11. 2018 v kostele sv. Petra a Pavla
v Hradci nad Moravicí. Strhující výkon mladých hudebníků a zpěváků
překvapil všechny návštěvníky. Repertoár byl sestaven napříč žánry
- zazněly skladby s folklórními kořeny, písně s křesťanskou tematikou
i soudobá popová hudba (třetí snímek).

Foto: Jiří Hajduk
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školství
Církevní základní škola
sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí
100 let od založení Československa

Bramborový den
Křesťanský spolek Salesiánské hnutí mládeže, který v naší škole působí, připravil pro děti v Opavě i v Hradci nad Moravicí v době podzimního volna Bramborový den. Děti ochutnaly bramborová jídla,
vyrobily si bramborová razítka, kterými si ozdobily trička, s bramborami si děti zazávodily, s bramborami se tvořilo, prostě brambor bylo
všude plno – a zábavy také. Všichni účastníci této netradiční akce se
domluvili, že podzimní „bramborování“ si zopakují i příští rok.

Dušičky a svátek Všech svatých
První listopadové dny nám dávají příležitost na chvíli se zastavit,
zamyslet se nad svým životem, uvědomit si kam směřujeme, kdo
nám na naší cestě pomáhá. Můžeme si více než jindy zavzpomínat
na všechny své blízké, kteří nás předešli na cestě k Bohu. Svou pozornost také obracíme k vzácné pokladnici všech svatých, kteří nám
při našem putování mohou pomáhat. Modlitba za zemřelé spojená
s návštěvou hřbitova patří k základním vlastnostem lidskosti. S dětmi navštěvujeme hřbitov, kde se za všechny zemřelé modlíme.
Připravila Mgr. Marie Šoltisová
Stoleté výročí od založení Československé republiky jsme nenechali nepovšimnuté. V ranní kapli zazpívali žáci společně se svými
učiteli státní hymnu. Děti z prvního stupně se přišly podívat na výstavku historických předmětů a fotografií. Povídaly si se svými učiteli o 1. prezidentovi a symbolech České republiky. Učitelé druhého
stupně pro žáky připravili dvacetiminutové bloky, ve kterých žáci
poznávali zajímavé osobnosti a hlavní události z posledních 100 let.
Všichni pak mohli ochutnat prvorepublikové pokrmy, které si žáci
sami přichystali. Nakonec všichni společně vytvořili velký papírový
strom – lípu se vzkazy a přáními naší republice do dalších let.

Přírodovědný tábor
Přírodovědný tábor zaměřený na badatelskou práci se uskutečnil
během podzimních prázdnin. 17 zájemců o přírodovědné předměty si vyzkoušelo pokusy a práci se stavebnicemi iTriangle a měřícími
přístroji Pasco. Mezi nejoblíbenější patřilo složení mlýnského kola,
vyzkoušení si, jak funguje semafor u tobogánu, odhad a měření teploty, zjišťování pH nápojů apod. Vše bylo doplněno o hry různého
charakteru, vynikající obědy v Sonátě a procházku přírodou. Příští
rok si vyzkoušíme opět další zajímavé přírodovědné pokusy.

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
ŽIMROVICE

slouží k výuce školních dětí. Od října tohoto
roku docházejí do učebny polytechnické výuky i děti z naší mateřské školy, které získávají nové zkušenosti při práci s keramickou
hlínou. Za vznik nových učeben jsme vděčni
všem zastupitelům města, kteří souhlasili s realizací stavby, zvláště pak bývalému
starostovi města Josefu Víchovi a místostarostovi města Patriku Orlíkovi za podporu
projevovanou po celou dobu realizace díla.

Otevření nových učeben školy
Ve čtvrtek 25. října jsme v odpoledních
hodinách za přítomnosti široké veřejnosti
slavnostně otevřelI nové prostory v bývalé
hospodářské budově školy. Z nevzhledných
garáží získala naše škola, díky dotačnímu
titulu z MAS Opavsko a financím města
Hradec nad Moravicí, novou učebnu pro
polytechnickou výuku a učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, kterou dnes
nazýváme Badatelna – Liščí doupě. Celou
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Oslavy založení republiky
akci realizovala Stavební společnost Ing.
Pekárek a je třeba dodat, že se úkolu zhostila na výbornou. Projekt na přestavbu budovy vypracovala projekční kancelář GHM,
úspěšnou projektovou žádost připravila zaměstnankyně městského úřadu paní Ivana
Hyklová. Jsem rád, že nové prostory již nyní

Se slavnostním otevřením nových učeben
jsme ve stejný den spojili i oslavy k 100. výročí založení republiky. Náš projekt jsme nazvali 100 let obce Žimrovice ve stoleté republice. Ve spodní učebně školy jsme pro
návštěvníky připravili výstavu dobových
fotografií z naší obce, která zachycovala

bohatý kulturní, spolkový i sportovní život.
Nechyběly ani fotografie a kroniky naší školy
a školky.
V horní učebně se předvedly děti pásmem,
které zachycovalo důležité události obce
od roku 1918 po současnost. Dlouhé ovace,
které děti za svůj výkon sklidily v závěru programu, potvrdily, že se pásmo lidem líbilo.
Všem přítomným během odpoledne hrála
cimbálová muzika Vedrovci z Opavy, pro
všechny bylo připraveno pohoštění, za které
vděčíme rodičům našich školáků.
David Šrom, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRADEC NAD MORAVICÍ
s odloučenými pracovišti Bohučovice,
Jakubčovice a Kajlovec
PROJEKT INSPIRACE KE ZMĚNĚ
Mateřská škola Hradec nad Moravicí se společně s MAS Opavsko
stala po dobu dvou let inspirací pro jiné mateřské školy a učitele
z okresu Opava. Projekt se uskuteční celkem 4x v naší MŠ a 2x ve
vybrané ZŠ. Cílem tohoto projektu je „Cesta“ a chuť dělat školu jinak. Praktická ukázka průběhu výchovně-vzdělávacího dne v naší

MŠ, kterou jsme svým kolegyním s dětmi předvedly, je souborem
a propojením prvků různých vzdělávacích metod, spontánních her,
průběžných svačin, ranních kroužků, a to tak, jak jsou v běžném životě mateřské školy zařazeny. Vše se přirozeně prolíná a respektuje
potřeby dítěte. Závěrečná schůzka proběhne ve vybrané základní
škole, aby byla viditelná smysluplnost a návaznost MŠ na ZŠ.
Jako učitelka jsem vždy přemýšlela nad způsobem vzdělávání a výchovy dětí. A sama jsem si toto zkoušela v praxi tak, aby to bavilo nejen děti, ale i mně. Využila jsem prvků programu Začít spolu
a paní učitelky jsem takto vedla i zde a své myšlenky a zkušenosti
jsem se jim snažila a snažím předávat. Krásou a třešničkou na dortu
je pro mě různorodost práce a uchopení těchto příležitostí každou
paní učitelkou jinak – podle jejich srdce, nápadů a zájmu.
Význam center pro děti tkví v tom, že děti si samy vybírají činnosti,
centra jsou různorodá, děti se učí od sebe navzájem, učí se spolu
komunikovat, spolupracovat a problém řešit s kamarádem. Nejde
zde tolik o výsledek, ale o cestu, spolupráci a sociální interakci. Pro
rozvoj matematické pregramotnosti jsem vyhodnotila H.-mat. jako
vhodnou metodu pro rozvoj logiky předškolních dětí formou hry.
Vynikající pro práci s chybou i učení se kritickému myšlení. Jsme
škola spolupracující s Menzou. Snažíme se pomocí cílených metod
i hrou, rozvíjet dětské myšlení.
Jednou z nejdůležitějších věcí v našem životě je příroda a to, jak
se k ní chováme, se nám vrací. Učíme děti lásce a úctě k přírodě.
Máme projekt „Včelky“ v Kajlovci, Ekoškolu v Jakubčovicích, jsme
zapojeni do sítě Mrkvička. Zajímáme se o jídlo, regionální potraviny
a hledáme k němu společně s dětmi vztah. Jídlo zařazujeme do našich projektů – jsme „Skutečně zdravou školou“. Spolupracujeme
s paními kuchařkami, které nám připravují speciality k jednotlivým
tématům (klokaní maso - Austrálie, Halibut - Grónsko, Afrika – kuřecí kousky na banánech, Holandsko - holandské sýry apod.) Ve
třídách paní kuchařky společně s dětmi připravují pomazánky. Na
školní zahradě si pěstujeme různé druhy bylin a zeleniny. Společně
je zpracováváme a ochutnáváme.
Všechny tyto metody lze provádět i v přírodě. Pomůcky mohou nahradit kamínky, lístky, květy, kaštany, žaludy, větvičky, voda, bláto,
písek… Překážky nahradí kmeny stromů, cvičení rovnováhy obruba chodníku, trénink paměti značky aut či dopravní značky. Vše, co
je pro děti přirozené a kolem nás. Vzhledem k době, pro kterou děti
vychováváme, zařazujeme i interaktivní pomůcky.
To nejdůležitější pro naše děti, a to bez ohledu na dobu a metody,
je něha. Opravdový zájem mámy a táty o dítě, povídání si. Hlazení
a mazlení. Dívání se do očí navzájem a každý den si umět říct „mám
tě rád“. Pevné hranice a jednotná výchova. Osobní příklad a vedení
dítěte k samostatnosti. Největšími učiteli svých dětí jste právě vy –
jejich rodiče.
Gabriela Lacková, ředitelka školy
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HASIČSKÁ EVAKUACE V MŠ KAJLOVEC
V průběhu měsíce října proběhla v naší mateřské škole požární
evakuace, kterou pro nás připravili hasiči SDH Kajlovec, za což jim
velmi děkujeme! Děti byly z celého dne nadšené. Během dne proběhla i záchrana jednoho dítěte oknem po žebříku, viděly taktéž
i přímý zásah hašení vodou. Před budovou mateřské školy jsme si
vzpomněli i na našeho křečka „Dorotku“, kterého nám hasiči taktéž
zachránili. Celý den se velmi vydařil, na samý závěr všichni dostali
od hasičů oplatek za statečnost.
Kolektiv MŠ Kajlovec

DEN STROMŮ

stopách, které v přírodě napáchal pán tvorstva - člověk. Odpadků
bylo opravdu spoustu. „Co nás vede k tomu, že vyhazujeme vše, co
nám přijde pod ruku, jen tak na zem? Jak dlouho bude bojovat příroda s obyčejným papírkem od bonbónu? Kam asi půjdeme, když si
tu naši planetu takhle zaneřádíme?“ Tohle byly otázky, nad kterými
jsme společně s dětmi uvažovali. S plným pytlem odpadků jsme se
vydali k místním kontejnerům. Děti si zde zopakovaly barvy, které
přísluší k jednotlivým odpadkům, paní učitelky vše řádně roztřídily
a vyhodily. Odměnou nám bylo společné obejmutí staré lípy – našeho národního stromu. V tu chvíli jsme všichni cítili, že v naší mateřské škole byl Den stromů oslaven, jak se patří. Udělali jsme něco
pro přírodu, pro nás, pro všechny. Děkujeme, matko přírodo.       
Kolektiv MŠ Jakubčovice

Naše MŠ Jakubčovice pracuje, mimo jiné, také v programu EKO
školka. Nachází se v nádherném přírodním prostředí, plného stromů a zeleně. Vnímáme tuto skutečnost jako veliký dar, kterého je
krásné si užívat, ale je také potřeba se o něj starat. Dnem stromů
je vyhlášen 20. říjen. Jak oslavit Den stromů? Jak poděkovat přírodě za to, jak velikou má s námi, lidmi, trpělivost? Počasí nám příliš
nepřálo, ovšem nás to nezaskočilo. Vyzbrojili jsme se teplým oblečením, igelitovými pytli, paní učitelky rukavicemi a vydali se po

VESELÉ DÝŇOVÁNÍ
Již téměř dva měsíce si děti a paní učitelky z MŠ Bohučovice užívají
nově zrekonstruované prostředí své hezké školičky. Protože jsme
se chtěli podělit o své nadšení z nových prostor i s dalšími obyvateli Bohučovic, rozhodli jsme se ve spolupráci se SRPŠ uspořádat
ve školce akci Veselé dýňování. Děti vyráběly během týdne krásné
halloweenské dýně z papíru a těmi jsme vyzdobili kulturní místnost v přízemí MŠ. Odpoledne jsme pozvali naše děti, jejich rodiče,
prarodiče a ostatní příbuzné i přátelé do školky. Všichni si vzorně
přinesli vlastní dýně, různé ozdoby z přírodního materiálu a jiné
potřebné komponenty k výrobě strašidelné dýně. Děti přišly vy-

strojené v halloweenských kostýmech a pozadu nezůstali ani dospělí. Aby se všem pěkně pracovalo, maminky přichystaly pro děti
spoustu lákavého občerstvení - napekly koláčky, vyrobily chlebíčky a dýňový cheesecake a samozřejmě nesměla chybět ani dýňová
polévka, kterou uvařila paní učitelka. Vyrobené a nazdobené dýně
jsme si vystavili před budovu školky. K završení krásné podzimní
atmosféry jsme si nakonec rozsvítili barevné lampiony a vydali se
na příjemnou večerní procházku Bohučovicemi.
Kolektiv MŠ Bohučovice

PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ VE ŠKOLNÍ KUCHYNI
V pondělí 29. 10. 2018 proběhlo v naší kuchyni celodenní praktické školení pro personál
jídelny. Pod vedením lektorky projektu Skutečně zdravá škola Mgr. A. Hruškové jsme
prostřednictvím rad a návodů získaly spoustu nových zkušeností a inspirací. Relevantním
tématem bylo vysvětlení důležitosti zařazování čerstvých a sezónních surovin z regionu,
snižování obsahu soli a sladidel, využití tradičních potravin, rozšíření používání celozrnných obilnin, luštěnin, zeleniny a olejnatých
semen. Během praktické části jsme zhlédly
přípravu bezmasých slaných pokrmů, odlehčených sladkých pokrmů, zapékaných pokrmů, salátů, dipu, dresinku. K pokrmům jsme
obdržely normy a postupy jejich přípravy.
Všechny přítomné pracovnice získaly „Certifikát“ o absolvování semináře.
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Akce byla pořádána pod záštitou MAS Opavsko.
A co jsme společně připravily? Výbornou kaši
z červené čočky s opékaným tempehem, květák vařený s jáhlami a osmaženou cibulkou,
brambory šťouchané s jáhlami a cibulkou,
kukuřičnou polentu zapékanou se zeleninou, bulgurovo-zeleninové placičky, jáhelník
s jablky a mandlemi, zapečené lesní ovoce
s ovesnou drobenkou (tzv. crumble), křupavé
mussli do jogurtu, jáhelné koule obalované
v kokosu, salát Colleslaw a okurkové tzatziky.
Všechny tyto výrobky jsme potom nabízely
k degustaci.
Spolu s pracovnicemi školní kuchyně ZŠ v Neplachovicích, které s námi také vzdělávací
seminář absolvovaly, jsme strávily příjemný,

praktickými zkušenostmi naplněný den, a získaly jsme také manuál se 115 normovanými
recepturami bezmasých pokrmů.
Alena Hložková, vedoucí jídelny
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Ohlédnutí
SPORT
MAŽORETKY CHARLIE
VÁS ZVOU
Dne 16. února 2019 proběhne
7. ročník nepostupové
soutěže Hradecká hůlka
a 30. března 2019
kvalifikační kolo MČR
v mažoretkovém sportu.
Srdečně Vás zveme!

EXTRÉMNÍ ZÁVOD HEROES
RACE POPRVÉ V MRAZU
Tradiční hradecký extrémní překážkový
závod HEROES RACE se poprvé uskuteční
v zimním období. Všichni vyznavači překážkových závodů z řad široké veřejnosti mohou
otestovat své fyzické a duševní síly 2. února
2019 na trase dlouhé 9 km. Start a cíl závodu
jsou již tradičně na louce před hotelem Belaria. Tentokrát ale trasa nebude vedena přes
Kajlovec na hřeben za Kalvárií, ale kolem Žimrovic směrem k oboře Jelenice. Závodníci
se tak mohou těšit na zcela novou trasu s 25
překážkami a převýšením 350 metrů. Závod
se uskuteční za všech klimatických podmínek
– běžci poběží i za sněhové vánice nebo mrazu. Maximálně 600 závodníků čekají koordi-

nační, silové, ale i několik dovednostních překážek. Především však musí závodníci zdolat
klasické silové překážky – nejrůznější formy
přitahování, zvedání, tahání a nesení zátěže.
Podmínkou dobrého umístění je nepochybně i vytrvalost a správné rozvržení sil. Navíc
na jedné překážce budou muset závodníci
po určitou dobu prokázat svou psychickou
odolnost vůči velmi mrazivému prostředí.
Nicméně podobu tohoto úkolu si zatím organizátoři nechávají pro sebe.

sů ve skupinách se hrálo čtvrtfinále, a to tak,
že čtvrtý z první skupiny hrál s prvním z druhé skupiny a třetí z první skupiny s druhým
z druhé skupiny atd. Vítězové postoupili do
semifinále. V semifinále vyhrály své zápasy
dvojice Borunský st., Mojczek a Vícha, Pater.
Následovalo finále, ve kterém dvojici Vícha,
Pater porazila poměrem 6:3 dvojice Borunský
st., Mojczek, kteří se tak stali vítězi turnaje. Na
třetím místě skončila dvojice Borunský ml.,
Piernik.

„Každý rok se snažíme přicházet s novým
konceptem i novými překážkami a nabídnout závodníkům nejen sportovní, ale i společenský zážitek,“ říká Jan Grohmann, člen
organizačního týmu HEROES RACE, a s úsměvem dodává: „Odměnou závodníkům není
jen zážitek, ale i jistá společenská prestiž,
protože každý, kdo dokončí závod, si zaslouží
slova uznání a obdivu.“
Tým Heroes Race

TENISOVÝ TURNAJ
Otevřený tenisový turnaj ve čtyřhře se uskutečnil v sobotu 22. 9. 2018 v tenisovém areálu
LAMA. Turnaj pořádal Tenisový klub seniorů
za finanční spoluúčasti Města Hradec nad
Moravicí a sponzorů. Turnaje se účastnilo celkem 8 dvojic hráčů, které byly rozlosovány do
dvou skupin po čtyřech. Ve skupině hrál každý s každým na jeden set. Po ukončení zápa-
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Město Hradec nad Moravicí
Vás srdečně zve na

Hradecký

vánoční jarmark
Doprovodný
program po celý den:

Sobota
15. prosince 2018
Podolská ulice
9–18 h

9:00
9:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:00
15:30
17:00
18:30

Andělé na chůdách
Veselé Vánoce s Perníčkem

stánkový prodej, bohaté občerstvení
Agentura Agripa:
středověký kolotoč, lití olova, ražení
mincí, kovárna, výroba svíček,
zdobení perníčků
Agentura Tomino:
vánoční dílna
Poznej bábu, poznej dědu
fotografická výstava

Šajtar
Pásmo pohádek v kině Orion
Andělé na chůdách
Country s. r. o.
Pásmo pohádek v kině Orion
Baard´s Band
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí
Filmové představení v kině Orion

Na akci budou pořízeny fotografie za účelem zpravodajství města Hradec nad Moravicí.
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9. 12. 2018 v 15 h
kinosál Orion

Město Hradec nad Moravicí si Vás dovoluje pozvat na

REPREZENTACNÍ
PLES
MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
sobota 2. února 2019

restaurace Červeného zámku v Hradci nad Moravicí

Vstupenky lze zakoupit
od úterý 2. ledna 2019
v budově Městského
úřadu Hradec nad Moravicí
Opavská 265 (přízemí)
Rezervace vstupenek na
tel. č. 725 666 073
725 666 074
nebo 553 783 922

Cena vstupenky 400 Kč

www.muhradec.cz
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Vánoční koncert

INZERCE

Miroslav Beinhauer - klavír
ACADEMIA BRASS BRNO
dirigent Vít Spilka

Hradec nad Moravicí

zámek, Velká dvorana
16. prosince 2018 v 17 hod.

Ostrava

DK Ostrava, společenský sál
19. prosince 2018 v 19 hod.

Prodej vstupenek

Program
Carl Vine
Erkki-Sven Tüür
Ferenc Liszt
Ferenc Liszt
Leoš Janáček
Hlavní partner:

Anne Landa Preludes
Sonáta
En rêvé: Nocturne, S. 207
Mephisto Waltz č. 3
Capriccio

Velkoškolka Hradec nad
Moravicí Opavské lesní a.s.
nabízí k prodeji čerstvé ryby
z výlovu, který proběhl
2. 11. 2018
Kapr a Amur výběrová ryba
(nad 2,5kg)

www.ticket-art.cz
Partneři:

Mediální partneři:

Národní památkový ústav,
správa státního zámku
v Hradci nad Moravicí

CENA: 90,-Kč/kg
Prodejní doba:
Pondělí – Pátek 7 – 15 hodin,
areál lesní školky
Hradec nad Moravicí
na Žimrovické ulici
Tel: 553 77 90 54, 731 421 311
(Ing. Tomáš Říčný)
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INZERCE

Cení k inzerce
v Hradeckých novinách
Ceny jsou včetně DPH.

1 cm2
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

13 Kč
1 800 Kč
3 600 Kč
7 200 Kč

HLEDÁTE SKVĚLÝ DÁREK ?
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

ZÁŽITKOVÝCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
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* relaxační masáž těla
* Aroma Touch masáž
* masáž lávovými kameny
* Indická antistresová masáž hlavy

Iva Harbichová, Žimrovice 158, Hradec nad Moravicí tel.: 605

www.masaze-doterra.kvalitne.cz

298 864

www.muhradec.cz
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KŘÍŽOVKA

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 1. 2019 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. 5/2018: Po svatém Václavu beranici na hlavu. Vylosovaným
výhercem poukázky do knihkupectví se stala paní Radmila Víchová z Benkovic.
Děkujeme všem za příspěvky do tohoto vydání Hradeckých novin. Uzávěrka podkladů pro
další vydání (1/2019) je v úterý 15. ledna 2019
(distribuce do domácností na začátku měsíce
února 2019). Příspěvky a inzerci zasílejte na ad-

resu: Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, e-mail:
zpravodaj@muhradec.cz, tel. 553 783 940
nebo 725 666 074. Hradecké noviny distribuuje
Česká pošta, s. p. V případě, že vám do poštovní

schránky nedošly, kontaktujte městský úřad na
tel. 553 783 922 (podatelna) nebo se s reklamací
obraťte přímo na pracoviště České pošty na tel.
954 274 907 (depo).

Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922, www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509; redakční rada: Miroslava Vavrečková, Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová; odpovědný redaktor: Jitka Celtová; vychází jako dvouměsíčník v nákladu
2 100 výtisků; datum vydání 4. 12. 2018; výtisk zdarma. Foto na titulní straně Jiří Hajduk. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Grafické zpracování a tisk: Optys, spol. s r. o.
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