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říjen – listopad

Otevřená radnice
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(z usnesení č. 7 ze dne 16. 9. 2019)
• vzalo na vědomí žádost společnosti Lesy České republiky, s.p., týkající se podmínek realizace stavby Rekonstrukce opevnění koryta toku
Hradečná v intravilánu města; schválilo záměr
města prodat část pozemku p.č. 979 o výměře
cca 150 m2 a část pozemku p.č. 981/1 o výměře cca 90 m2, to vše v k. ú. Hradec nad Moravicí
(otevřené části koryta vodního toku); rozhodlo požádat společnost Lesy České republiky,
s.p., o poskytnutí ukázky konstrukčního řešení
opravy opěrných zdí koryta vodního toku Hradečná se stanoviskem do 30. 11. 2019, a vyzvalo
společnost Lesy České republiky, s.p., aby ve vizuálně exponovaných částech vodního toku
Hradečná řešila opravu pomocí železobetonu
s obkladem kamene a pro dopravní obslužnost
stavby v maximální možné míře využila bermu
řeky Moravice se stanoviskem do 30. 11. 2019,
• vzalo na vědomí informace o nerealizaci investičních akcí - zbudování chodníku k bytovému
domu v Jakubčovicích, oplocení hřiště v Do-

moradovicích a prodloužení vodovodního řadu
v Domoradovicích - v kalendářním roce 2019,
a schválilo zahrnout tyto investiční akce do rozpočtu města pro rok 2020,
• schválilo Program města Hradec nad Moravicí pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva podle podmínek dotačního programu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva,
• v zalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Hradec nad Moravicí ze dne 8. 8. 2019, č.j.
MV-96198-4/ODK-2019, vyhotovený Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly; projednalo výsledky kontroly zaznamenané v tomto protokolu, a vzalo
na vědomí zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při výše uvedené kontrole
výkonu samostatné působnosti,
• schválilo darovací smlouvu mezi obcí Branka

u Opavy jakožto dárcem a městem Hradec nad
Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 52 250 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých v souvislosti s provozem
sběrného dvoru města Hradec nad Moravicí
pro rok 2019,
• schválilo smlouvu o spolupráci mezi městem
Hradec nad Moravicí, statutárním městem
Opava, obcí Otice a obcí Branka u Opavy podle předloženého a v podkladech pro 7. zasedání zastupitelstva města založeného návrhu
(verze č. 2),
• vzalo na vědomí žádost Církevní základní školy sv. Ludmily, se sídlem Zámecká 57, Hradec
nad Moravicí, ze dne 19. 8. 2019, o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí na výchovně
vzdělávací činnost, zájmovou činnost a náklady
spojené s provozem školy v roce 2019, a schválilo poskytnutí výše uvedené individuální dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí.

RADA MĚSTA
(z usnesení č. 15 ze dne 29. 7. 2019, č. 17 ze
dne 26. 8. 2019 a č. 18 ze dne 16. 9. 2019)
• schválila prodej vozidla AVIA A 21.1 FURGON RZ 4T79459 za cenu 10 000 Kč s tím,
že náklady související s přepisem vozidla nese
kupující, a schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pobočnému spolku SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Benkovice, formou veřejnoprávní smlouvy, a to v případě
uskutečnění prodeje výše uvedeného vozidla,
• schválila pořízení přívěsného vozíku v částce
do 95 000 Kč včetně příslušenství,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč Charitě Opava, se sídlem Přemyslovců 26, Opava-Jaktař, na podporu akce Sportovní den (nejen) pro klienty,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností
BENPRO s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na ulici
Bohučovická v Hradci nad Moravicí,
• vzala na vědomí aktuální informace o vývoji ve věci cyklostezky Hradec nad Moravicí
- Branka u Opavy - Otice - Opava, 1. etapa;
schválila smlouvu o převodu práv a povinností mezi statutárním městem Opava a městem Hradec nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 17. schůzi rady města
založeného návrhu a zplnomocnila starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy
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za předpokladu, že vstoupí v účinnost smlouva
o spolupráci mezi statutárním městem Opava, městem Hradec nad Moravicí, obcí Otice
a obcí Branka u Opavy při výstavbě a budoucí
údržbě „cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava (státní
hranice)“ - úsek Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice, 1. etapa,
• rozhodla požádat o změnu jízdního řádu tak,
aby spoj č. 10 autobusové linky č. 902 245
(nyní odjezd ze zastávky „Hradec nad Moravicí, most“ v 13:21) a spoj č. 13 autobusové linky
č. 903 240 (nyní odjezd ze zastávky „Hradec
nad Moravicí, most“ v 13:18) na sebe v zastávce „Hradec nad Moravicí, most“ navazovaly,
• vzala na vědomí vyjádření odboru dopravy
a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 22. 8. 2019 k požadavku na posílení autobusové dopravy mezi
Hradcem nad Moravicí a Opavou,
• předala v souladu s § 56 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, panu Ing. Bohdanu
Čermákovi osvědčení o tom, že se stal dnem
3. 9. 2019 členem Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
• v zala na vědomí statické posouzení lávky
pro pěší přes řeku Moravici na ul. Pivovarská v Hradci nad Moravicí a rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na opravu této lávky mezi městem

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Hradec nad Moravicí a společností STATIKA
Olomouc, s.r.o.,
• rozhodla zřídit věcné břemeno - služebnost
pro město Hradec nad Moravicí, spočívající ve strpění sjezdu na pozemku p.č. 2164/1
v k.ú. Hradec nad Moravicí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření
Správy silnic Moravskoslezského kraje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč + DPH. Současně uzavřít i smlouvu o právu provést stavbu
s tím související. Geometrický plán a správní
poplatek za zavkladování v katastru nemovitostí uhradí město Hradec nad Moravicí.
Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na www.muhradec.cz/
město/samospráva.
Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí do konce roku 2019: zasedání č. 8 - 16. 12. 2019. Místem zasedání je zasedací místnost v přízemí budovy Městského úřadu
Hradec nad Moravicí, Opavská 265. Jednání začínají v 15.00 h a jsou veřejná.
Termíny schůzí Rady města Hradec nad Moravicí do konce roku: 7. 10. (v obci Žimrovice,
obecní dům), 21. 10. (v obci Jakubčovice, kulturní dům), 11. 11. a 2. 12. 2019. Změny termínů vyhrazeny. Místem schůzí rady města je,
mimo výše uvedená místa výjezdních schůzí,
pracovna starosty v budově Městského úřadu
Hradec nad Moravicí, Opavská 265. Jednání
začínají v 15.00 h a jsou neveřejná.

Otevřená radnice
Vážení spoluobčané,
období letních prázdnin a dovolených je již
bohužel za námi. Právě období prázdnin
bylo využito k rekonstrukcím ve školských
zařízeních. Podrobnosti o nich se dočtete
v tomto vydání novin.
Dalším důkazem, že léto neznamená jen
odpočinek, byla kontrola samostatné působnosti města, kterou na městském úřadě
provedlo Ministerstvo vnitra ČR. Vzhledem
k průběhu kontroly se mohu domnívat, že k nám kontrolní skupina zavítala na základě podnětu. Ať už tomu tak bylo či nikoli, podstatné je,
že jsme obstáli. Při této rozsáhlé kontrole byly zjištěny pouhé tři nedostatky administrativní povahy, které byly obratem napraveny. Kladně lze hodnotit zejména výsledky v oblasti nakládání s nemovitostmi
města. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za oblasti, jichž se kontrola týkala.
V pondělí 2. září jsme v hradeckých školách přivítali žáky prvních
tříd. Do lavic školních tříd v základní škole v Hradci nad Moravicí letos poprvé zasedlo 28 prvňáků, v základní škole v Žimrovicích 5 prvňáků a v církevní základní škole 11 prvňáků. Naše mateřské školy navštěvuje od začátku nového školního roku 208 dětí, což je téměř o dvě
desítky dětí více než v loňském roce. Přeji všem dětem, žákům i pedagogům klidný a úspěšný školní rok 2019/2020.
V září začala přestavba bývalého antukového hřiště u základní školy v Hradci nad Moravicí na moderní multifunkční hřiště. Dlouholetý
záměr se tak konečně uvádí ve skutečnost. Důležitým krokem bylo vypořádání majetkových vztahů, neboť část pozemků pod hřištěm byla
ve vlastnictví soukromých osob. Na přípravě záměru se podílelo vedení a zaměstnanci školy společně s představiteli a zaměstnanci města. Vedle položení nového tartanového povrchu hřiště dojde k úpravě okolních ploch, zbudování nového oplocení a výstavbě kolárny spolu

s nezbytným zázemím pro uživatele hřiště. Bourací a přípravné práce
zčásti provedli pracovníci technických služeb. Náklady přestavby jsou
hrazeny z rozpočtu města, neboť šance získat na tuto investiční akci
dotaci je vzhledem k nastavení současných dotačních titulů, i přes veškerou snahu, mizivá. Hřiště bude sloužit nejen žákům základní školy,
ale i široké veřejnosti. Slavnostní otevření je plánováno na jarní měsíce.
Ve spolupráci s místními hasiči prošlo rekultivací travnaté hřiště u klubovny v Bohučovicích. Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům se bohužel zatím nepodařilo zrealizovat rekultivaci hřiště v Domoradovicích.
Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání schválilo smlouvu
o spolupráci na výstavbě cyklostezky Hradec nad Moravicí – Branka
u Opavy – Otice – Opava. Ke dni, kdy píši tyto řádky, zbývá schválení
ze strany zastupitelstva Otic. Uvedená smlouva je zásadním krokem
pro podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě schválení dotace bude s výstavbou cyklostezky započato v příštím roce. Předpokládané náklady činí
13 milionů Kč, přičemž se předpokládá, že spoluúčast našeho města nepřesáhne 1 milion Kč. Připomenu, že o této cyklostezce se hovoří
přinejmenším patnáct let. Zadavatelem projektu, jenž se v čase opakovaně aktualizoval, bylo statutární město Opava, které rovněž disponuje stavebním povolením. Doposud došlo pouze k realizaci úseku
Otice – Opava. Vzhledem k tomu, že zbylá část není vedena po území
statutárního města Opavy, převezme odpovědnost za podání žádosti
o dotaci a následnou realizaci cyklostezky naše město. O dalším vývoji se budete moci dočíst v dalších číslech Hradeckých novin. Pokud se
vše podaří, jak je zamýšleno, půjde o ukázku dobré spolupráce hned
mezi čtyřmi územními samosprávami.
Přeji Vám všem příjemně strávené podzimní měsíce.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení občané,
doba dovolených minula a před námi je podzimní období s mnoha investičními projekty, z nichž mnohé se po měsících příprav
již začaly realizovat. Podrobnější informace k jednotlivým investičním akcím najdete
v samostatných článcích uvnitř tohoto čísla Hradeckých novin.
V letních měsících byly provedeny udržovací práce v podkroví Národního domu, nutné pro provoz samotné budovy a kina Orion. Od konce měsíce srpna kino opět promítá a jeho
zaměstnanci pro Vás připravili mnoho nových premiér a jedinečných
zážitků pro podzimní a zimní období, kdy bývá kinematografická sezóna na vrcholu návštěvnosti.
V závěru léta a počátkem září proběhly jak pracovní, tak také zdvořilostní návštěvy mezi našimi partnerskými městy. Z polského Baborówa k nám zavítal pan purkmistr Tomasz Krupa, a my jsme měli možnost navštívit dne 6. 9. 2019 Hornoliptovský jarmark v Liptovském
Hrádku na Slovensku, kde nás reprezentoval Dechový orchestr Hradec nad Moravicí a zástupci Turistického oddílu TJ Hradec nad Moravicí. Jakkoliv se může zdát, že tyto návštěvy nemusí mít přímý dopad
na chod našeho města, opak je často pravdou. Při návštěvě z Polska

byla přímo na místě domluvena spolupráce na projektu „Mosty spojují a řeky propojují“, v jehož rámci se z finančních zdrojů Euroregionu Silesia pokusíme získat prostředky na úhradu alespoň části nákladů na rekonstrukci lávky na Pivovarské ulici. O podobný projekt
budeme usilovat v tomto volebním období i s vedením města v Liptovském Hrádku v rámci Euroregionu Bílé Karpaty.
V rámci sjednocování vizuálního stylu prezentace města v Hradeckých
novinách a Hradeckém kulturním měsíčníku dojde v nejbližších dnech
i ke změně designu oficiálních webových stránek města www.muhradec.cz. Jsem toho názoru, že dojde nejen k zatraktivnění designu webových stránek, ale zejména ke zlepšení přehlednosti a tím k zjednodušení vyhledávání informací pro Vás, občany. Součástí nových webových
stránek bude mj. i nová aplikace „V obraze“, která Vám umožní zobrazovat přehled aktualit z webu obce. Aplikace Vám bude k dispozici
ke stažení zdarma a po její instalaci ve Vašich telefonech a tabletech
s operačními systémy Android a Apple iOS budete aktivně upozorňováni na nové kulturní a sportovní akce, nové fotogalerie či dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
S přáním hezkého babího léta Vám všem
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, +420 553 783 928
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Informace ke kotlíkovým dotacím a kotlíkovým půjčkám
Vážení občané,
jak jsme vás již informovali v předchozích
Hradeckých novinách, město Hradec nad
Moravicí se zapojilo do dotačního programu Kotlíkových dotací v Moravskoslezském
kraji. Zastupitelstvo města dne 16. 9. 2019
následně schválilo Program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský
kraj již započal s rozesíláním informací
o poskytnutí kotlíkových dotací prvním žadatelům, a vy jste se na nás následně začali
obracet s dotazy ohledně vyřízení bezúročných půjček, dovolujeme si vám podat stručný přehled následného postupu:
1. Podání elektronické žádosti o dotaci na kraji - příjem žádostí byl ukončen 22. 5. 2019.
2. Schválení vašich žádostí Radou Moravskoslezského kraje a následné zaslání
informačního e-mailu úspěšným žadatelům (aktuálně jsou ke dni 16. 9. 2019
schváleny žádosti do pořadového čísla
3 373. U žádostí s vyšším pořadovým číslem se bude čekat na rozhodnutí vlády
ČR, která by měla schválit další finanční
prostředky, které byly již přislíbeny Ministerstvem životního prostředí tak, aby
dotaci obdrželi i ostatní žadatelé v tzv. Zásobníku, tj. těm z vás, kteří obdrželi pořadová čísla 3 374 – 10 000 (předpoklad
podzim 2019).

3. Vyčkání na termín schválení dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
I přesto, že jsme za město podali žádost
o poskytnutí dotací na bezúročné půjčky
ze SFŽP již 10. 6. 2019, rada SFŽP dosud
nerozhodla o přidělení těchto finančních
prostředků. Prosíme proto občany o trpělivost, neboť není v našich silách jakkoli proces schválení této dotace urychlit.
Klíčovou informaci o poskytnutí dotace
na bezúročné půjčky očekáváme ze SFŽP
v průběhu konce září 2019.
4. Město s těmi z vás, kteří již budou mít
kotlíkovou dotaci schválenou Radou Moravskoslezského kraje, uzavře na základě vyhlášeného Programu města Hradec
nad Moravicí o návratné finanční výpomoci Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci a následně vám budou finanční prostředky převedeny na váš
účet k čerpání. Lhůta pro podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc je stanovena od 21. 10. 2019 do 21. 10. 2020
nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Plné znění Programu je zveřejněno
na úřední desce města Hradec nad Moravicí http://www.muhradec.cz/urad/
uredni-deska/. Formuláře Žádosti o návratnou finanční výpomoc a Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, které je třeba vyplnit a uzavřít s městem, naleznete na webových stránkách
města http://www.muhradec.cz/urad/

formulare nebo budou k dispozici v listinné podobě na podatelně městského úřadu.
Povinnými přílohami Žádosti jsou:
a) kopie Smlouvy o poskytnutí Kotlíkové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
b) potvrzení o vedení běžného účtu,
c) kopie výpisu z katastru nemovitostí s uvedením majitele nemovitosti, ve které bude
docházet k výměně kotle na tuhá paliva.
5. Žadatel provede demontáž původního kotle a instalaci nového zdroje tepla
ve své nemovitosti.
6. Žadatel podá na Krajský úřad vyúčtování
dle podmínek Kotlíkových dotací společně s doložením dokladů použitých nákladů a doloží fotodokumentaci.
7. Žadatel po vyúčtování obdrží Kotlíkovou
dotaci z Moravskoslezského kraje. Tuto
dotaci (finanční částku) vrátí jednorázově jako první splátku městu Hradec nad
Moravicí a zbylou část kotlíkové půjčky
splácí dále městu, dle podmínek Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, až do úplného splacení.
8. Žadatel je povinen zrealizovat výměnu
kotle nejpozději do 30. 11. 2021.
V případě potřeby vám poskytne bližší informace paní Ivana Hyklová, Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor majetku a investic,
tel. 725 666 056, e-mail: ihyklova@muhradec.cz.
Petr Havrlant, Ivana Hyklová

Rekonstrukce budovy Babince
Jak mnozí víte, naše město zakoupilo na jaře
tohoto roku budovu č.p. 308 na Podolské
ulici v Hradci nad Moravicí, které se zpravidla neřekne jinak, než Babinec. Zároveň
zastupitelstvo města rozhodlo nechat zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci této budovy. V současné
době jsou projekční práce v plném proudu. Zpracovatelem projektu je Ing. arch.
Jiří Horák, místním občanům známý jako
autor projektů rekonstrukce bývalého hotelu Ještěr na městský úřad nebo výstavby sportovní haly při základní škole. Připomeňme, že v prvním nadzemním podlaží
vzniknou prostory pro knihovnu a informační centrum. Ve druhém nadzemním
podlaží vznikne společenský sál pro 120
osob včetně zázemí. Druhé nadzemní podlaží bude přístupné vedle schodiště i bezbariérově, a to výtahem. Snahou je, mimo jiné,
budově částečně vrátit její původní vzhled.
Současná tři okna v prvním nadzemním
podlaží budou nahrazena velkými oblouko4
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vými okny. Připomíná-li někomu tento prvek budovu Národního domu, neplete se. Je
to dáno tím, že na rekonstrukci obou budov
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se v období I. republiky výrazně podílel architekt Klimek z Kylešovic.
Patrik Orlík, Josef Hennig

Pohled západní.

Otevřená radnice

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Nová technická řešení oprav zdi na Zámecké ulici a lávky na Pivovarské ulici
ušetří městu milióny korun
Podobně jako v jiných městech se i vedení našeho města a jeho zastupitelé potýkají
s havarijními situacemi vzniklými na infrastruktuře města nebo jeho občanské vybavenosti. Nejinak tomu bylo i v uplynulých
měsících, kdy jsme „zdědili“ rozpracované
projekty z předchozích let, a to na opravu
havarijního stavu zámecké zdi s rozpočtovou cenou 7 754 000 Kč a statický posudek houpací lávky přes řeku Moravici, který
nám doporučil a ve skutečnosti stanovil její
okamžité uzavření s dodatkem, že se lávka
dle současné legislativy a technických norem opravit nedá. Jsem proto velmi rád, že
se společným úsilím vedení města, zaměstnanců města z odboru majetku a investic
a díky členům stavebně-investiční komise podařilo nalézt taková technická řešení,
která městskému rozpočtu, a de facto občanům, ušetřila a ušetří milióny korun.
Rekonstrukce zdi na Zámecké ulici byla dle
původního finančně náročného projektu ze
srpna 2018 řešena kompletním stržením
stávající zdi. Ta měla být nahrazena výstavbou nové monolitické, železobetonové, tížné zdi s kamenným obkladem a s ukotvením
do svahu za pomoci dlouhých kotevních tyčí.
Právě z důvodu vysoké finanční náročnosti
a komplikovaného technického řešení jsme
oslovili firmu SART – stavby a rekonstrukce a.s. z Šumperka, která měla s opravami
podobných zdí (po povodních v r. 1996) bohaté zkušenosti z oblasti Jeseníků. Tato firma nám navrhla technicky jiné a hlavně levnější řešení opravy této zdi, a to pomocí tzv.
tlakové injektáže a s částečným přezděním.
Následně bylo toto technické řešení vysoutěženo ve výběrovém řízení firmou STAVBY
- BALLER s.r.o. za 1 369 000 Kč. Jak se můžete v těchto dnech přesvědčit, rekonstruk-

ce zdi již započala a měla by být dokončena
do 30. 10. 2019.
Ve věci opravy lávky na Pivovarské ulici jsme se na počátku dubna 2019 dostali do ještě složitější situace, kdy zpracovaný posudek (zadaný rovněž v průběhu roku
2018) nepřipouštěl vůbec provést zamýšlenou rekonstrukci visuté lávky přes řeku
Moravici. Za hlavní důvody byla uváděna především nízká hmotnost lávky, která v současné době neodpovídá příslušným
normám pro mostní konstrukce, a která
vždy povede k rozkmitání konstrukce, nízká
výška zábradlí i nedostačující šířka mostovky. Lávka by tedy dle obdrženého posudku
musela být postavena celá znovu, ale podstatně bytelnější, i s širší mostovkou, podobná lávce u Braneckého splavu, postavené v roce 2015 nákladem 4 393 000 Kč. Ani
na této variantě však nebylo možné pracovat, neboť současný územní plán města připouští v tuto chvíli v případě výstavby nového přemostění řeky Moravice pouze a jen
výstavbu nového mostu pro motorová vozidla, což je záležitost ještě více nákladná.
Bylo proto nutné zvolit jinou cestu.
I v tomto případě se společným úsilím, jednáním s mnoha projektanty mostních konstrukcí, nakonec podařilo nalézt odborníka
z firmy STATIKA Olomouc, s.r.o., který si
vzal zachování netradiční konstrukce lávky jako profesní výzvu. Proto vám nyní můžeme sdělit, že v minulých dnech byla podepsána smlouva o dílo a město obdrží
do konce tohoto roku projektovou dokumentaci na opravu stávající lávky. K rekonstrukci houpací lávky by proto mělo dojít
v průběhu příštího roku 2020. Nové technické řešení bude spočívat v zesílení nosných

prvků a způsobu zavěšení mostovky, dojde
i k reprofilaci betonových základů. V zásadě
by však generacemi hradeckých občanů prověřená a oblíbená lávka měla vypadat téměř
stejně. Jedinou změnou bude skutečnost,
že po lávce nebudou moci jezdit cyklisté
na kole, ale bude nutno sesednout, a zároveň
nebude možné lávku využívat v jednom okamžiku více než 15 dospělými osobami. To je,
dle našeho soudu, přijatelná cena za skutečnost, že se atraktivní lávka vyrobená v roce
1962 dělníky Braneckých železáren zachová a výše její opravy ani zdaleka nedosáhne
ceny výstavby nové lávky v Brance.
Petr Havrlant

Rekonstrukce kotelny mateřské školy
Město Hradec nad Moravicí v období letních prázdnin provedlo
rekonstrukci plynové kotelny v Mateřské škole Hradec nad Moravicí. Zhotovitelem stavby byla společnost HAJMA, s.r.o. z Opavy.
V rámci stavby byla provedena demontáž původního zastaralého
vybavení kotelny, montáž nových rozvodů teplé vody (v podhledu)
do kuchyně a do objektu školy, instalace dvou nových plynových
kondenzačních kotlů, vybavení kotelny novým systémem měření
a regulace otopné soustavy. Součástí zakázky bylo také dodání nového zásobníku pro ohřev teplé vody. Město na tuto stavbu žádalo
o dotaci z Operačního programu Životního prostředí ČR, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009284. Celkové náklady stavby činily cca 2,12 mil. Kč vč. DPH.
Josef Hennig
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Plynová kotelna po rekonstrukci.

Otevřená radnice
Opravy komunikací
dokončeny
V měsících červnu a červenci proběhla
oprava povrchu místních komunikací na
území našeho města. Jednalo se o komunikace v Benkovicích k č.p. 43 a bývalé točny, v Bohučovicích k č.p. 21 a v Hradci nad
Moravicí v ulici Pod Kalvárií. Zatímco v případě prve uvedených komunikací se jednalo o rekonstrukci vozovek, které byly původně pouze vysypané štěrkem, v případě
ulice Pod Kalvárií byla vedle obnovy poškozeného asfaltového koberce provedena částečná oprava dešťové kanalizace a posíleno odvodnění komunikace, která má velký
spád a nezřídka se po dešti měnila ve strouhu. Zhotovitelem stavby byla společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o. Přestože
stavební práce neprobíhaly zrovna ideálně
(zvláště na ul. Pod Kalvárií z důvodu úzkého profilu komunikace, který byl komplikací pro těžkou techniku), byly práce zhotovitelem dokončeny ke spokojenosti investora
a věříme, že také občanů města.
Při provádění stavebních prací vznikají často vícepráce. Není zvykem, aby v celkovém
objemu stavby vznikly méněpráce. V rámci této stavby však méněpráce vznikly a to
ve výši cca 25 000 Kč. Celková cena, kterou
město za opravy komunikací zaplatilo, byla
3,166 mil. Kč vč. DPH.
Josef Hennig
Ulice Pod Kalvárií před a po opravě.

Oprava kaple
ve Filipovicích
Také v naší nejmenší obci dochází k drobným investicím. Na základě požadavku
občanů Filipovic byla provedena výměna
všech již zkorodovaných okapů na kapli
Nanebevzetí Panny Marie vystavěné v roce
1903. Zároveň došlo k nátěru oplechování věžičky a k výměně všech původních, již
značně zteřelých, dřevěných žaluzií na věži
kaple.
Klempířské práce provedl pan Machač z Vítkova a truhlářské práce pan Sommer z Kajlovce. Pomocnými pracemi pomohli zaměstnanci technických služeb. V průběhu
příštího roku by se v opravě kaple mělo pokračovat. Plánována je výměna všech oken.
Petr Havrlant

www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Zaměstnanci technických služeb se podílejí na opravách městského majetku
V posledních měsících dochází k intenzivnějšímu využívání práce zaměstnanců
Technických služeb Hradec nad Moravicí,
příspěvkové organizace města, při opravách a správě městského majetku. Tímto
způsobem jsou městskému rozpočtu ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by
město muselo jinak vydat za práci externím firmám.
V letních měsících zaměstnanci technických služeb zrealizovali opravu oplocení
sportovního areálu v Kajlovci o výměře více
než 200 m2. Pro opravu byly zvoleny pevné
plotové dílce, které mají vyšší tuhost a životnost. Zaměstnanci technických služeb byli
taktéž pověřeni přípravou plochy pro stavbu budoucího multifunkčního hřiště u základní školy před předáním staveniště realizační firmě. V rámci přípravy plochy došlo
k demolici staré kolárny a skladu nářadí, odstranění starého pletiva, branek, basketbalových košů a k vytrhání starých obrubníků. Nutno dodat, že tyto přípravné práce
byly v položkovém rozpočtu, pro přípravu

stavby multifunkčního hřiště, oceněny částkou 220 000 Kč a tyto prostředky byly městu uspořeny.
Demontované konstrukce basketbalových
košů budou v zimním období nově natřeny
a na jaře roku 2020 by měly být nově osazeny na sportovním hřišti Na Tylovách. Odstraněné sloupky plotové konstrukce u ZŠ
byly zaměstnanci technických služeb uschovány a budou po novém nátěru nově použity
při plánovaném ohrazení fotbalového hřiště v Domoradovicích.
V neposlední řadě byli zaměstnanci technických služeb nápomocni při udržovacích
a pomocných pracích v podkroví Národního domu a při opravě věžičky kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Filipovicích.
S poděkováním kolektivu zaměstnanců
technických služeb Petr Havrlant

Poděkování
Děkuji příslušníkům Policie ČR, obvodního oddělení Hradec nad Moravicí, za rychlý a profesionální zásah, na jehož konci bylo vypátrání
a dopadení pachatele vloupání do restaurace U Záviše v Hradci nad Moravicí. Díky Vám je naše město zase o něco bezpečnější.  
Petr Bumbálek, restaurace U Záviše

Pronájem kancelářských prostor

UPOZORNĚNÍ

Technické služby Hradec nad Moravicí nabízí k 1. 1. 2020 dlouhodobý pronájem nebytových prostor o rozloze 44,80 m² (dvě
místnosti) v budově technických služeb,
Opavská 228, Hradec nad Moravicí. Pro-

Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí, přes jejichž pozemek vede nadzemní elektrické vedení nebo mají na pozemku
umístěné sloupy veřejného osvětlení, aby
pravidelně odstraňovali a oklešťovali stromoví či jiné porosty ohrožující provozování
zařízení distribuční soustavy (majetek ČEZ
Distribuce) a funkčnost veřejného osvětlení (majetek města Hradec nad Moravicí).
Zásahy provádějte průběžně v období vegetačního klidu a podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Bližší informace společnosti ČEZ Distribuce najdete na úřední desce městského úřadu (v elektronické podobě
na www.muhradec.cz/urad/uredni-deska/).

story jsou vhodné pro kanceláře. Bližší informace získáte na tel. 725 666 090 (Roman
Celta) nebo 607 786 875 (Monika Šneková)
nebo osobně v kanceláři technických služeb.
Roman Celta

Vánoční stromy
Technické služby Hradec nad Moravicí se
tímto obracejí na občany či firmy s  prosbou o  darování, popř. odprodej vánočních
stromů, které ve vánoční době ozdobí naše
město a  jeho části. Máte-li na svém pozemku strom, který plánujete pokácet, a  přitom
by mohl posloužit k  výše uvedenému účelu, kontaktujte prosím do 30. října technic-

ké služby na tel. 553 650 791, 725 666 090,
725 666 092 nebo na e-mail: tshradec@muhradec.cz. Strom nejprve přijedeme posoudit, zda je vhodný a zda je k němu přístup.
V případě, že váš strom bude vyhovovat,
zajistíme jeho pokácení a instalaci na území města.
Roman Celta

Hřbitov v době dušiček

Přerušení svozů bioodpadu

V  čase Památky zesnulých bude rozšířena
otevírací doba městského hřbitova. Od soboty 26. října 2019 do pondělí 4. listopadu
2019 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad Moravicí a Kajlovci
28. 11. 2019, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice, Žimrovice 20. 11. 2019. V zimním období vývoz bioodpadu neprobíhá. Jedním
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z důvodů je i to, že bioodpad v mrazivém
počasí díky obsahu vody přimrzá ke sběrné nádobě, kterou je tak velmi problematické vyprázdnit, a často dochází k jejímu
poškození. Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.

Otevřená radnice
Podzimní sběr nebezpečného odpadu
V  sobotu 9. 11. 2019 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, pneumatiky - kromě traktorových apod.). Odpad můžete bezplatně odložit v uvedených hodinách na těchto stanovištích:
• DOMORADOVICE, 8 – 9 h, u hasičské zbrojnice
• JAKUBČOVICE, 8 – 9 h, u obchodu
• ŽIMROVICE, 9.30 – 10.30 h, vedle Areálu dobré pohody
• BOHUČOVICE, 9.30 – 10.30 h, u zastávky
• BENKOVICE, 11 – 12 h, u zastávky
• KAJLOVEC, 11 – 12 h, vedle autoservisu Fischer
• HRADEC NAD MORAVICÍ, 13 – 14 h, ulice Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)
Bližší informace najdete ve vývěskách a na www.muhradec.cz.

Zimní provoz sběrného dvora
Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v zimních měsících.
Otevírací doba: 	 • říjen a listopad (2 x týdně), středa a pátek 10 - 17 h
• prosinec, leden a únor (1 x týdně), pátek 10 - 17 h (středa zavřeno)
Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a  regulujete objem běžného komunálního odpadu.

Informace pro nájemce hrobových míst
Provozovatelem městských hřbitovů v Hradci nad Moravicí a v Jakubčovicích je město Hradec nad Moravicí. Užívání hrobového místa je možné pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.) ukládá provozovateli pohřebiště povinnost informovat:
• nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu,
• vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich
majetku na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu
nevyklidili.

Nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát
neznámý apod.), má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové oznámení veřejnou výzvou na daném pohřebišti. Informujeme
tímto občany, že ve vývěsce u hlavního vstupu na hřbitov v Hradci
nad Moravicí budou průběžně vyvěšovány veřejné výzvy, vyzývající jak vlastníky hrobových zařízení k přihlášení se k svému nevyklizenému majetku, tak individuální výzvy k uzavření nájemních
smluv. Na hřbitově v Jakubčovicích budou tyto informace zveřejněny na dotčených hrobových místech.
V případě dotazů ohledně evidence nájmů hrobových míst kontaktujte městský úřad na tel. 553 783 922 nebo 553 783 934, nebo se
dostavte osobně v úřední dny pondělí a středa 8 - 12 a 13 - 17 hodin.

Výjimky z doby nočního klidu
Doba nočního klidu je stanovena zákonem
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
jako doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.
Výjimečné případy, při nichž lze dobu nočního klidu porušit, stanoví zastupitelstvo
města obecně závaznou vyhláškou (OZV).
Tyto výjimečné případy (zejména kulturní nebo obdobné společenské akce pro veřejnost) musí být v OZV uvedeny předvídatelným způsobem tak, aby se občané mohli
na tyto výjimky předem připravit.
Na území města Hradec nad Moravicí upravuje dobu nočního klidu OZV č. 1/2019
o nočním klidu. Ta stanovuje celkem 20
nocí, kdy je zákonem stanovená doba nočního klidu zkrácena, a to na celém území města: oslavy příchodu nového roku
(1 noc), pálení čarodějnic (1 noc), předkoncert festivalu Hradecký slunovrat (1 noc),
pivní slavnosti (1 noc), zámecká filmová
noc (1 noc), filmová produkce k výročí kina
Orion (1 noc), městské slavnosti (1 noc), hudební podvečer na Staré poště (1 noc), Hra-

dozámecká noc (1 noc), festival To je jedno
(1 noc), vinobraní (1 noc), Hradecký slunovrat Winter Edition (1 noc), Kovářské sonáty (2 noci), Hradecký slunovrat (2 noci),
Heroes Race (1 noc), oslavy výročí SDH
(1  noc), Moravské hrady.cz (2 noci).
Konkrétní termíny těchto akcí najdou občané minimálně pět dnů před jejich konáním na úřední desce města.
V České republice není konání kulturních a společenských akcí omezeno, avšak
po dvacáté druhé hodině (kromě výjimek
stanovených v OZV) musí být konány tak,
aby noční klid nenarušovaly. Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému
pořádku, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovený správní trest (§ 5 odst.
1 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích).

Plánujete novou kulturní akci v nočních
hodinách?
Pokud plánujete uspořádat akci, která není
uvedena ve stávající vyhlášce, a u které
předpokládáte rušení nočního klidu (pokračování akce po 22. hodině), oznamte tuto
skutečnost v dostatečném časovém předstihu městskému úřadu. O zařazení nové akce
do vyhlášky následně rozhoduje zastupitelstvo města, které zasedá zpravidla 4x ročně.
Akci oznamte prostřednictvím formuláře
(Žádost o stanovení výjimky z doby nočního
klidu), který najdete na webových stránkách
města www.muhradec.cz nebo si ho můžete
vyzvednout na podatelně městského úřadu.
V případě dotazů kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury, tel. 553 783 940 nebo
725 666 074. Do vyhlášky lze zařadit pouze akce přístupné veřejnosti. Rodinné oslavy, svatby apod. tomuto režimu nepodléhají, a pokud neporušují noční klid, mohou se
konat i po 22. hodině.
Jitka Celtová
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
Ozdravné pobyty pro žáky ZŠ
Město Hradec nad Moravicí se zapojilo do dotačního programu
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol, který vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Účelem tohoto projektu je umožnit žákům prvního stupně základních škol, jejichž zřizovatelem je město, účast na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních specializujících
se na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest. Pobyty budou zaměřeny na environmentální vzdělávání, podporu zdravého
životního stylu a upevňování vztahu dětí k přírodě. Výlety, výšlapy po horách, zoologické a botanické průzkumy a bádání v přírodě budou hlavní náplní těchto pobytů. Výuka žáků však zanedbávána nebude a bude probíhat přímo v rámci ozdravných pobytů.
Pobyty v přírodě proběhnou ve dvou dvanáctidenních termínech.

První v měsíci říjnu roku 2019 v oblasti Beskyd, kterého se zúčastní
žáci třetí a čtvrté třídy základní školy v Hradci nad Moravicí a druhý na jaře roku 2020, kterého se zúčastní žáci základní školy v Žimrovicích. Pro děti bude zajištěno ubytování, celodenní stravování, sportovní a kulturní aktivity a pedagogický dohled. Příspěvek
Moravskoslezského kraje bude činit 400 Kč na osobu a den. Výběr
žáků na tyto ozdravné pobyty je plně v kompetenci vedení výše uvedených základních škol a jejich pedagogů.
Ivana Hyklová
Hradec nad Moravicí

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče, město Hradec nad Moravicí si dovoluje pozvat vás,
vaše děťátko a další členy rodiny na slavnostní vítání občánků, které se uskuteční v neděli 1. prosince 2019 v 10 hodin v obřadní síni
v budově městského úřadu. Vítání občánků je určeno dětem, které se narodily v období červenec až září 2019. Písemnou pozvánku

obdrží rodiče dětí poštou. Obřadu se mohou zúčastnit také rodiče
s dětmi, kteří se nemohli zúčastnit předchozího obřadu. V tomto
případě kontaktujte městský úřad na tel. 553 783 922, 725 666 074  
nebo na e-mail: matrika@muhradec.cz.

Děkujeme návštěvníkům koupaliště
Technické služby Hradec nad Moravicí,
provozovatel městského koupaliště, děkují návštěvníkům koupaliště za jejich přízeň
v uplynulé letní sezóně. Hradecké koupaliště bylo letos otevřeno od 1. června do 1. září,
a navštívilo jej 20 460 návštěvníků, což je
ve srovnání s loňským tropickým létem o cca
4 650 návštěvníků méně. Letošní pokles návštěvníků je srovnatelný také s koupališti
v nejbližším okolí, např. v Opavě či ve Vítkově.

Nejvíce návštěvníků zavítalo na koupaliště
v červnu, přičemž nejvyšší návštěvnost sezóny jsme zaznamenali 30. 6., kdy na koupaliště přišlo 1 400 osob. V červenci a srpnu bylo
počasí více proměnlivé, což mělo vliv i na teplotu vody. Např. v červenci bylo 18 dnů, kdy
na koupaliště zavítalo jen minimum návštěvníků, většinou majitelé permanentek, nebo
bylo koupaliště zavřeno. Kvalita vody v bazénech byla v průběhu sezóny pravidelně kontrolována hygienickou službou. Při kontrolách

Ohlédnutí
za Letní slavností
V pátek 2. srpna se v parku u vlakového nádraží uskutečnila Letní slavnost, kterou
uspořádalo město Hradec nad Moravicí.
Odpolední část programu patřila především
dětem, které si připravený program náležitě
užily. Děti tancovaly, tvořily, hrály deskové
hry a historický kolotoč se neměl šanci ani
na chvíli zastavit. Dospělí návštěvníci měli
možnost si posedět u dobrého občerstvení
a živé hudby. Akci provázelo příjemné letní
počasí, které přispělo k pohodě a spokojenosti návštěvníků. Děkujeme všem za účast
a budeme se těšit na setkání s vámi na dalším ročníku Letní slavnosti.
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nebyly zjištěny nedostatky a i letos výsledky
potvrdily výbornou kvalitu vody a splnění
všech potřebných parametrů. Chtěl bych tímto poděkovat celému kolektivu zaměstnanců,
který provoz koupaliště zajišťoval.
Pro příští rok připravuje město Hradec
nad Moravicí některé novinky, které povedou ke zkvalitnění služeb poskytovaných
na koupališti. Budeme se těšit na setkání
s vámi opět v létě 2020.
Roman Celta

SPOLEČNOST A KULTURA

Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072
Kino Orion |
@kino.orion

Filmový klub Orion
Ve čtvrtek 5. září se v kině Orion sešli příznivci filmového umění. Kromě předpremiéry jihokorejské černé komedie Parazit bylo
na programu také založení Filmového klubu Orion.
Klubový podvečer slovem uvedl dramaturg kina pan Miroslav Beinhauer, který hovořil, mimo jiné, o zajímavých momentech
ze 72. ročníku filmového festivalu v Cannes, na kterém film Parazit  získal Zlatou palmu. „Bylo to tenkrát velmi napínavé. Parazit se
totiž promítal těsně za novinkou Quentina Tarantina, který byl od počátku favoritem celé soutěže. Ale nakonec originální způsob vyprávění korejského režiséra uhranul porotce a zaslouženě zvítězil. Pro uvedení ve filmovém klubu jsme dodrželi pokyn samotného režiséra, aby
novináři neprozrazovali pointu filmu, protože divák musí být překvapen a okouzlen. To se doufám podařilo,“ říká Miroslav Beinhauer.
V rámci filmového klubu byl v kavárně kina také odhalen oficiální
plakát tohoto nejprestižnějšího filmového festivalu, který pan dramaturg z Cannes přivezl a věnoval kinu Orion. Plakát vzdává hold
filmové režisérce, scénáristce, dokumentaristce a herečce Agnès
Vardové, která začátkem roku odešla do hvězdného nebe. Na plakátu je zachycena stojící na ramenou technika při natáčení svého
prvního filmu La Pointe Courte v roce 1954. „Tato grafická díla jsou
vydávána v limitovaných edicích a jejich umělecká úroveň je velmi vysoká. Navíc působí kontrastně třeba k letošnímu plakátu z festivalu
v Karlových Varech, který je jednoduchý a černobílý,“ dodává Miroslav Beinhauer.
Diváci se také dozvěděli něco o Asociaci českých filmových klubů,
která v současné době eviduje 92 klubů v celé republice. Zájemci
o členství ve Filmovém klubu Orion si mohou na pokladně kina zakoupit členské průkazy Asociace českých filmových klubů. Cena
průkazu je 60 Kč a můžete s ním čerpat mnoho výhod, např. uplatníte slevu na  projekce jakéhokoli filmového klubu v České republice,
dále uplatníte slevu na největší setkání „klubáků“ v naší republice,
což je Letní filmová škola, pořádána každoročně na přelomu července a srpna. Více informací o filmových klubech najdete na stránkách Asociace českých filmových klubů (acfk.cz).
„Našim členům budeme představovat zajímavá díla světové kinematografie, a to v klasické podobě. Představení začne lektorským úvodem,
kde se ale nic nedozvíte o zápletce filmu, nedej bože o pachateli. Divák musí být pouze navnaděn a naladěn strávit příjemně čas ve společnosti stejně nadšených diváků. Po filmu je pak možnost posedět
v kavárně kina a sdělit si navzájem své postřehy a názory. Rozhodně
by to nemělo být jako ve škole. Věříme, že nový filmový klub kina Orion postupně získá své členy, kteří se rádi setkají u dobrých filmů, doprovodných akcí a besed o kinematografii,“ uzavřel dramaturg kina
Orion Miroslav Beinhauer.
Jitka Celtová, Miroslav Beinhauer
www.muhradec.cz
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Aktivity pro seniory
Na podzim pokračují pravidelné programy pro seniory - rehabilitační cvičení, trénování paměti, výtvarné dílny a filmové projekce
Kino Senior. Kurzy jógy byly ukončeny a městský úřad je v letošním
roce již organizovat nebude. Zájemci o cvičení jógy mohou kontaktovat paní lektorku a na kurz se přihlásit individuálně.
PRVNÍ POMOC NEJEN PRO SENIORY, přednáška s praktickými ukázkami a nácvikem první pomoci, 23. 10. 2019 v 16 h, městský úřad Hradec nad Moravicí (přízemí).

BEZPEČNOST SENIORŮ, přednáška na téma bezpečnost seniorů v dopravním provozu a jinde, 12. 11. 2019 v 15.30 h, městský
úřad Hradec nad Moravicí (přízemí).
Akce jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hradec nad Moravicí

ZDRAVÍ SENIORŮ - MASÁŽE, přednáška na téma zdraví, pitný
režim a reflexní masáže rukou a nohou, 5. 11. 2019 v 15.30 h, městský úřad Hradec nad Moravicí (přízemí).

Připravujeme
S prstem v uchu, hudební představení pro seniory, 9. 10. 2019
v 11 h, kinosál Národního domu. Koncert žáků ZUŠ provázející vývojem lidského hlasu od pravěku až po období baroka, kdy se ustálily klasické hudební formy a rozvinula se i lidová forma zpěvu. Zdarma u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
Vlasta Redl s kapelou, koncert, 24. 10. 2019 v 19 h, kinosál Národního domu. Předprodej vstupenek v informačním centru Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Vstupné 290 Kč.
Květy paní Operety, komponovaný pořad, 10. 11. 2019 v 18 h, kinosál Národního domu. Prodej vstupenek na místě, pokladna otevřena od 17 h. Vstupné 80 Kč, snížené 40 Kč (pro seniory).

24. 10. 2019
v 19 h
Kinosál Národního domu, vstupné 290 Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru Hradec nad Moravicí, Podolská 156.
Rezervace vstupenek na tel. 595 173 043, 778 700 071 nebo na www.ichradec.cz
Pořádá město Hradec nad Moravicí.
PLAKATA2.indd 1
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Vánoční Wroclav – Benátky severu, celodenní zájezd,
30. 11. 2019. Více informací na straně 13.
S prstem v uchu, hudební představení, 1. 12. 2019 v 16 h, kinosál
Národního domu. Zdarma u příležitosti přivítání adventu.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, přivítání adventu,
1. 12. 2019 v 17 h, Podolská ulice.
Tradiční vánoční jarmark, 14. 12. 2019, jarmark s doprovodným
programem naplněný předvánoční atmosférou, Podolská ulice.
Kšanda, divadelní představení, 27. 1. 2019 v 19 h, kinosál Národního domu, Předprodej vstupenek v informačním centru Hradec nad
Moravicí, Podolská 156. Vstupné 220 Kč. Tip na vánoční dárek!

SPOLEČNOST A KULTURA
vice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice)
a obsluhovaných knihoven (Branka u Opavy a 13 dalších) budou dodány soubory nových knih. Tak se stavte, určitě budete mít
z čeho vybírat.

INFORMUJE
Městská knihovna Hradec nad Moravicí je zapojena do projektu Centrální portál knihoven. Uživatelé i knihovníci tak
mohou z jednoho místa, pomocí jednoduchého či složitějšího vyhledávání, hledat
najednou ve fondech více než 50 knihoven
České republiky. Pokud jsou registrovanými uživateli těchto knihoven, mohou si propojit svá uživatelská konta. Počítá se s rozšířením služeb jak pro uživatele, tak pro
knihovny. Cílem projektu je propojení veřejných knihoven v ČR prostřednictvím internetu tak, aby se zvýšil komfort pro uživatele knihoven. Díky Centrálnímu portálu
knihoven nebudou uživatelé v budoucnu závislí na službách pouze jedné knihovny, ale
budou mít snadným způsobem k dispozici knižní fond a další služby všech zapojených knihoven.
V pondělí 21. 10. 2019 proběhne pravidelná
cirkulace knihovního fondu, kdy do všech
našich poboček (Benkovice, Domorado-

Knihovna zve:
•2
 0. 9. - 29. 11. 2019, Dobové reklamy
hradeckých živnostníků 1. pol. 20. stol.
Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným
spolkem Hradec nad Moravicí. Otevřeno
souběžně s otevírací dobou knihovny.
•5
 . - 12. 10. 2019, Výstava na stromech,
Podolská ulice. Celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata
naší každodenní spotřeby. Letos zaměřený na podmínky pěstování kakaa v Côte
d’Ivoire.
•2
 1. 10. 2019 v 9 h, Klubíčko nejmenších čtenářů. Od září opět zveme nejmenší čtenáře předškolkového věku (1-3
roky) v doprovodu rodičů nebo prarodičů
do naší knihovny, kde je budou čekat kamarádi z minulých setkání a doprovodný
program. Vítáni jsou rovněž noví zájemci, bližší informace na tel. 778 700 071. Těšíme se na vás.
Připravujeme: Listopad 1989 - výstavka
k výročí 30 let od Sametové revoluce.

Přinášíme malou ukázku knih,
které čekají na své čtenáře
Boudová, N.:
Bětka a její cesta od Chmury
Conrad, L.:
Malé sladké lži
Dražilová Zlámalová, S.: Čarodějnice
Bordelína
Flori, G.:
Tichá srdce
Follett, K.:
Klíč k Rebece
Haag, M.:
Zkáza templářů
Harding, R.:
Angličtina pro každého
Hepworthová, S.: Rodina odvedle
Homolová Tóthová, V.: M
 áma milovala
Gabčíka
Juščák, P.:
A nezapomeň na labutě!
Kosiński, J. N.: Nabarvené ptáče
Klevisová, M.: Sněžný měsíc
Kratochvíl, M.: Kočkopes Kvído
Liu, Ch.:
Eco-friendly domov
Macmillan, G.: Vyvrhel
Niemi, M.:
Vařit medvěda
Repová, H.:
Bůh pláče potichu
Staňková Kröhnová, M.: Bylinky pro děti
a maminky
Tuti, I.:
Květy nad peklem
Urban, M.:
Kar
Zusak, M.:
Clayův most

Informace z Turistického informačního centra
Rozbzuč Déčko!

Kontakty:
Informační centrum, Podolská 156
Hradec nad Moravicí
(+420) 595 173 043, (+420) 778 700 071
ic@muhradec.cz, www.ichradec.cz

Informační centrum Hradec nad Moravicí
se v letošním roce zapojilo do rodinné letní soutěže České televize s názvem Rozbzuč Déčko! Smyslem bylo zábavnou formou rozšířit u dětí i jejich rodičů povědomí
o užitečnosti a různorodosti hmyzu a při-

mět je zvednout se od obrazovek a vyrazit
do přírody. Děti potřebovaly získat alespoň
tři hesla pro záchranu Déčka před chřadnutím. U nás si kódy vyzvedlo více než 450
dětí.
Markéta Beyerová

Město Hradec nad Moravicí vás zve na zájezd
VÁNOČNÍ WROCŁAW aneb Benátky severu

Termín: sobota 30. 11. 2019. Odjezd autobusu v 6.30 h z Hradce
nad Moravicí , odjezd zpět z Wroclawi v 17 h, předpokládaný návrat ve 20 h.
Cena: 680 Kč (zahrnuje dopravu, průvodce, pojištění a teplý nápoj v autobuse).
Vstupné do Kolejkowo: 23 zł (dospělí) a 17 zł (děti). Zájemci o prohlídku si hradí vstupné sami na místě.
Přihlášky a platba za zájezd do 31. 10. 2019 v Informačním centru Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Kontakt: 595 173 043,
778 700 071, ic@muhradec.cz, www.ichradec.cz.

Program: Návštěva Tumského ostrova - katedrála sv. Jana Křtitele, Arcidiecézní muzeum, kostel sv. Kříže, kostel sv. Petra a Pavla,
Most zamilovaných, kostel sv. Jilji a „knedlíčková branka“, kostel
sv. Martina, Vratislavská univerzita a univerzitní kostel Nejsvětějšího jména Ježíš. Návštěva historického centra Wroclawi (vratislavský rynek, radnice, solné náměstí, kostel sv. Alžběty s vyhlídkovou
věží, domy „Jeníček a Mařenka“, Trpasličí stezka). V odpoledních
hodinách návštěva vánočních trhů s ochutnávkou tradičních kulinářských dobrot a možnost unikátní prohlídky světa miniaturních vláčků Kolejkowo Wroclaw. Tento největší železniční model
(335 m²) v Polsku se nachází v jedné z nejstarších vlakových stanic
v samém centru Wroclawi a představuje nádherné Dolní Slezsko.
www.muhradec.cz
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Hradec očima kočky
domácí
„Mňau! Já se tak těším,“ pomyslím si. Dneska večer mi Lisa, kočka souseda, ukáže tohle město, Hradec. Jsem tu totiž nová. Mí
majitelé si mě sem teprve předevčírem
přivezli. Teď jdu na naše smluvené místo
u kina. Musím přiznat, že vůbec nevím, kde
je. Po chvilce hledání však dům lemovaný
stromky a s nápisem kino Orion uvidím.
Lisa už tam na mě čeká. Celá nedočkavá
se rozběhnu. „Čau Mio!“ „Ahoj,“ pozdravím ji. „Těšíš se?“ zeptá se. „Moc,“ přiznávám. Lisa se usměje. „Tak jdeme na to! Jsme
u Národního domu. Je zde knihovna a kino.
Dávají tam super filmy, tedy podle plakátů, ale nedívej se tak toužebně, kočky tam
nesmí.“
Jdeme dál kolem řeky Moravice až k lávce
u Pivovarských sklepů. Abych řekla pravdu,
ten můstek se mi líbí ze všeho nejvíce, je zavěšený na lanech, a tak krásně se houpe! Ale
musíme dál, čekají nás všechna místa důležitá pro nás kočky, zákoutí, kde je chladný
stín, výsluní, kde se dá na podzim brouzdat
listím a v zimě sněhem.

Termín příští uzávěrky je 15. 11. 2019 (do Hradeckých novin č. 6/2019).

Když se začíná šeřit, procházíme kolem kostela. Nikdy jsem si nemyslela, že může být
něco tak vysokého. Lisa mě vytrhává ze zamyšlení: „Toto je kostel svatého Petra a Pavla, myslím, že už tu stojí více než 400 let.“
„A podívej, tam je zámek! Je chloubou celého Hradce, však se koukni, jak se vyjímá.“
Musím se svou kočičí kamarádkou souhlasit, vážně se mi líbí a ve světle pouličních
lamp vypadá přímo nádherně.
„Je postavený z cihel, a tak se mu říká Červený,“ pokračuje Lisa, „za ním v kontrastu
je Bílý zámek, ten byl postaven ve slohu, kte-

rému se říká empír, víš?“ poučuje mě „Zdejší kníže byl asi romantik, a proto červený
zámek odpovídá novogotice.“ Pomalu procházíme zámeckým parkem až k Bezručově vyhlídce, ale je jasné, že se náš výlet blíží
ke konci. „Tak příště,“ loučíme se.
„Myslím, že se mi tady bude líbit,“ pomyslím si před usnutím.
Markéta Štenclová, žákyně 9. ročníku
CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému tématu dodává: „Tento článek jsem napsala z pohledu kočky, protože si myslím, že je to zajímavější než z pohledu člověka. Navíc mám kočky moc ráda (a Hradec samozřejmě taky), tak mi to přišlo jako dobrý nápad.“

Zamyšlení
Mojí mamince, paní Vlastě Kudělové, je 87
let. Celý život se starala nejen o svého manžela a dvě děti, ale rovněž žila pro svou práci v řeznictví a také činnostmi na zahrádce,
která ji vždy nesmírně naplňovala. Své rozlehlé záhony, chodníky i trávník měla vždy
v perfektním stavu, bez jediného plevele.

Vždy dbala na to, aby své okolí měla udržované a v čistotě. Dnes je tady s námi již skoro devět desítek let. Po smrti manžela zahradu prodala a pro radost jí zůstala malá
zahrádka u bytového domu, ve kterém bydlí. I když má již úctyhodný věk, stále dbá
na to, aby bylo okolí jejího domu uprave-

Oslava 115 let od založení SDH Žimrovice
Ve dnech 28. - 29. 6. 2019 se v areálu školy a hasičské zbrojnice v Žimrovicích konaly oslavy 115. výročí založení SDH v Žimrovicích.
Dvoudenní oslavy zahájilo v pátek námětové cvičení na zdejší základní škole, kterého se účastnily jednotky hasičů z okrsku a také
profesionální hasiči z Opavy. Kromě koordinované spolupráce jednotek při „hašení“ školy byla velkým diváckým zážitkem (a také zážitkem pro zúčastněné školní děti) záchrana dětí z druhého patra
školy, z prostor školní družiny, za pomocí plošiny profesionálních
hasičů ve spolupráci s hasiči z Hradce. Po ukončení námětového
cvičení došlo k jeho vyhodnocení ze strany profesionálů i velitele
JSDH, na což navazovala volná zábava a občerstvení pro zúčastněné hasiče.
Druhý den oslav začal slavnostní schůzí, které se zúčastnili členové sboru a naši vzácní hosté – družební hasiči z Polska, Slovenska
a Lanškrouna. Tradičního hasičského průvodu obcí a kladení kytic se kromě našich, okrskových a družebních hasičů a mažoretek
14 |

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

né, čisté a útulné - a to jak její zahrádka, tak
chodník před domem. A vůbec jí nezáleží
na tom, zda je pozemek její nebo patří městu. Svou maminku za toto obdivuji a velmi
jí děkuji za příklad, jež dává nejen mně, ale
rovněž lidem žijícím v její blízkosti.
Marcela Prdová

SPOLEČNOST A KULTURA
účastnil také starosta města Hradec nad Moravicí a starostka obce
Liptovská Porúbka. Hlavní část oslav se konala po průvodu v areálu základní školy, kde byl připraven pro hasiče, občany i hosty bohatý program, včetně vystoupení dechové hudby z Hradce a z Liptovského Hrádku, atrakcí pro děti, ukázky hasičské techniky či pěnové
atrakce připravené hradeckými hasiči. Hlavním lákadlem večerního
programu bylo vystoupení skupiny Kabát revival, která přitáhla velké množství milovníků „Kabátů“, po které následovala diskotéka.

Družba aneb Cesta
na Slovensko a zase
zpět…

V polovině srpna nás kapelník
Karel Müller překvapil informací, že jsme byli pozváni, abychom
8. září vystoupili v družebním
Liptovském Hrádku při příležitosti 75. výročí Slovenského
národního povstání. A protože
město bylo cestě a prohlubování vztahů s našimi slovenskými
partnery nakloněno, začali jsme
zjišťovat, zda jsme schopni tak
narychlo dát dohromady celý, nebo alespoň vystoupení schopný
orchestr. Štěstí nám moc nepřálo, září je stále ještě období dovolených, a tak jsme dopředu věděli, že budeme bez bubeníků, téměř
všech hornistů, jedné zpěvačky a dalších hudebníků. Ale kde je vůle,
jde vše, a jelikož vystoupení na Slovensku mělo dle propozic trvat
jen půl hodiny, domluvil kapelník záskok za naše dovolenkující se
bubeníky, a hornisty doplnila sličná posila z bruntálského orchestru. A tak jsme začali v této nové sestavě cvičit repertoár na náš půlhodinový koncert.
V sobotu 7. září jsme po obědě vyrazili autobusem od Národního
domu a v dobré náladě jsme po šesti hodinách dorazili do Liptovského Hrádku. A tam nás čekalo překvapení. Členové Hrádocké dychovky se potýkali s podobným problémem jako my a jejich trumpetisté byli zrovna v Chorvatsku na vystoupení s jiným orchestrem.
A tak nás požádali o výpomoc. Což o to, naši kluci od trubek jsou listaři, takže jsme ji rádi přislíbili.
Ovšem druhá informace, týkající se našeho vlastního koncertu, nás
zaskočila. Zřejmě si naši hostitelé řekli, že je škoda, abychom hráli
jen půlhodiny, když se trmácíme takovou dálku, a upravili program.
Náš orchestr tak získal pro své vystoupení další hodinu k dobru.
Na chvíli zavládla menší panika, protože bubeník ani hornistka některé skladby prostě vůbec neviděli. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa (či
spíš v tomto případě na vystoupení do zahraničí). A jelikož nás ten
den čekala ještě příjemná část, a to posezení s našimi slovenskými

Vydařené oslavy si vyžádaly dlouhodobou a náročnou přípravu,
za což bychom chtěli všem organizátorům a pomocníkům velmi
poděkovat. Poděkování patří také našim sponzorům, mezi nimiž
je třeba zmínit především město Hradec nad Moravicí, Smurfit Kappa, Kofola, SB Logistik Transport s.r.o., Pivovar Litovel a mnoho dalších.
Jana Štecová,
referentka mládeže SDH Žimrovice
kolegy, hodili jsme zatím starosti za hlavu, protože ráno je moudřejší večera. Na společné večeři se promítala archivní videa ze společných vystoupení obou souborů, a tak jsme se mohli podívat, jak
to komu před lety slušelo a ladilo. V pauzách nás tubista Milan překvapil hrou na klavír, a když se přidali další hudebníci, stal se z večera malý improvizovaný koncert.
Ráno jsme se všichni sešli ke zdravé snídani a koho by ani pohanková kaše s quinoou a rukolové pesto nepostavily na nohy, pro toho
měli Slováci nachystán výlet do hor na přečerpávací elektrárnu Čierny Váh. Po procházce na čerstvém vzduchu a obědě nás čekala vystoupení. Nejprve Hrádocká dychovka spolu s výpomocí našich
trumpetistů doprovodila pietní akt a zasazení památného stromu
a poté už nás čekal samotný koncert. Náš dirigent se naštěstí drží
hesla kdo je připraven, není překvapen, a tak měl už z domova vytištěn program na téměř hodinu a půl ze skladeb, které běžně hrajeme. Otázka byla, jak to zvládneme v oslabené sestavě se zaskakujícími hudebníky, kteří budou hrát skladby úplně poprvé.
Podmínky ze strany našich hostitelů jsme měli skvělé, pódium bylo
luxusní, dokonce se na plátně promítaly detaily hudebníků v nadživotní velikosti. A tak jsme mohli začít. Vystoupení sice nebylo
bezchybné, ale asi jsme umělecký dojem výrazně vylepšili nadšením a šarmem, protože jsme si na závěr koncertu vysloužili nadšené ovace ve stoje. Všichni jsme si oddechli, že vystoupení skončilo
dobře a ne mezinárodní ostudou. Poté nastalo loučení, předávání
darů a přísliby, že se ve spolupráci měst, dechovek a turistů, kteří
s námi také jeli, bude nadále pokračovat. A pak už hurá domů autobusem směr Hradec.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat představitelům města
za podporu. Jsme moc rádi, že můžeme reprezentovat Hradec nad
Moravicí nejen v zahraničí a věříme, že děláme našemu domovskému městu jen dobré jméno. Jelikož měsícem září pro nás skončila letní sezóna, vrhneme se nyní do útrob zkušebny, abychom vás
mohli překvapit něčím novým na našich adventních, vánočních
a novoročních koncertech. Budeme se těšit!
Aktuality najdete na facebooku či našich webových stránkách:
www.facebook.com/dechovyorchestrhradec/
www.dechovyorchestrhradec.cz.
Mgr. Lucie Deutsch

www.muhradec.cz
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Návštěva Prahy
V polovině května navštívili členové Klubu seniorů Žimrovice společně Prahu. Putování jsme zahájili plavbou lodí po Vltavě, po které
jsme absolvovali komentovanou prohlídku Vyšehradu. Z vyšehradské skály s tzv. Libušinou lázní jsme spatřili úžasné panorama Prahy. Navštívili jsme podzemní Vyšehradské kasematy, a pokračovali
jsme prohlídkou vyšehradské Baziliky sv. Petra a sv. Pavla a Vyšehradského hřbitova. V Muzeu miniatur jsme obdivovali mikrosvět
složený z 19 uměleckých děl viditelných jen pod mikroskopem, průvodcem v kapucínském klášteře nám byl bratr Tomáš, v areálu Loreta jsme naslouchali zvonkohře 27 loretánských zvonků, sestrojené v roce 1694. Navštívili jsme kostel Narození Páně a Loretánskou
klenotnici, kde jsou vystaveny barokní zlatnické památky, relikviáře, monstrance, kalichy, korunky Loretánské madony a Ježíška.
Zhlédli jsme také chrám P. Marie Vítězné s proslulou soškou Pražského Jezulátka i výstavu k stému výročí založení československé
republiky v Národním muzeu. V Hudebním divadle v Karlíně jsme
se zaposlouchali do nestárnoucích melodií operety Polská krev.
Poslední den našeho výletu jsme zamířili do Senátu Parlamentu
ČR. Po přednášce o historii Valdštejsnkého paláce nás paní průvodkyně provedla hlavním jednacím sálem Senátu. Úžasná je také

Valdštejnská zahrada s bohatou a rozmanitou flórou a faunou. Před
odjezdem domů jsme si odpočinuli ve Výtopně na Václavském náměstí, unikátní restauraci, kde jsou hosté obsluhování modelovou
železnicí.
Závěrem chci jménem všech zúčastněných moc poděkovat za všechno, co pro nás udělal, našemu obětavému průvodci hlavním městem panu Josefu Víchovi.
Zdeňka Víchová, jednatelka klubu

Ukončení prázdnin
V sobotu 31. srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec pátý ročník akce
pro děti s názvem Ukončení prázdnin.
Bylo zajištěno bohaté občerstvení, nechy-

běly oblíbené palačinky ani párky v rohlíku.
Děti si mohly zahrát kolo štěstí, zaskákat si
ve skákacím hradě a zahrát si spoustu her.
Program zábavného odpoledne zpestřila

agentura Tomino a ukázka zásahu mladých
kajloveckých hasičů. Všem, kteří se na této
akci podíleli, patří poděkování.
Za SDH Kajlovec Jan Schulz, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Návrat do lavic

Období prázdnin, tedy období odpočinku,
zábavy a sladkého nicnedělání, skončilo
2. 9. 2019 nejen pro všechny školou povinné.
Začal čas pravidelné návštěvy školy, čas práce, čas učení. Do školních lavic zasedlo letos
307 žáků. Za učitelský stůl se vrátilo dvacet
učitelů, ve školní družině a klubu připravují program po vyučování tři vychovatelky a dvěma pedagogům budou vypomáhat
v hodinách dvě asistentky. Pořádek, čistotu a administrativu v našem velkém areálu
zabezpečuje devět správních zaměstnanců.
V kinosále Národního domu prožilo své
první školní zvonění 28 prvňáčků. Mezi úplné nováčky patří také šest žáků ze Žimrovic
a šest žáků z Branky u Opavy.
Všem našim žákům, učitelům i ostatním
zaměstnancům přeji úspěšný a pohodový
školní rok, radost z odvedené práce, pěkné
známky, kamarádské vztahy ve třídě a bezproblémovou spolupráci na všech školních
pracovištích a úrovních.

Obědy z nové výdejny

Školní výdejna prošla přes prázdniny generální přestavbou. Od podlahy po strop se
oblékla do nového slušivého kabátu, který
16
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byl ušitý podle přísného hygienického střihu. Chromové doplňky - dřezy, odkládací
pulty, skříňky, vozíky, ohřívač talířů či elektronický čipový systém vydávání obědů - to
vše jen podtrhuje moderní a nadčasový design celého outfitu.
Celá přestavba výdejny byla naplánována
vedením školy v úzké spolupráci s panem
školníkem a paní ředitelkou z MŠ již na počátku minulého školního roku. Náklady budou sanovány z fondů organizace, do nichž
ukládáme každoročně ušetřené finanční
prostředky z doplňkové činnosti či provozu.
Každý zcela nový systém, tedy i ten náš čipový systém vydávání obědů, se musí nějakou dobu ladit a „vychytávat“. Pilně spolupracujeme s novou
vedoucí jídelny
v MŠ a upravujeme seznamy žáků,
kteří se přihlásili
až v novém školním
roce. Zavaleni administrativou vydáváme čipy (několik
už po ztrátě), komunikujeme s techniky, kteří spravují
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snímač čipů či aplikaci na webu, a těšíme se
na dobu, kdy si vše „sedne“ a nápor na všech
stranách se uklidní. Následný rok by již potíže být neměly, protože všechny seznamy
budou v systému a žáci si na nošení čipů
zvyknou stejně jako na jiných školách. Děkuji tímto všem, kteří se složitému nájezdu
systému věnovali, a to i nad rámec svých
kompetencí a pracovní doby.

ŠKOLSTVÍ
A jak to funguje? Chcete-li odebírat obědy,
je třeba vyplnit přihlášku, kterou vydává
vedoucí jídelny v MŠ. Ta přidělí žákovi variabilní symbol, pod kterým rodiče budou
platit stravné. V naší ZŠ si pak žák přijde
do kanceláře k paní sekretářce koupit za sto
korun čip (malý přívěsek na klíče) a dostane přihlašovací údaje do systému pro rodiče, přes které mohou sami na webu školy
odhlašovat či objednávat obědy. Zde také
rodiče vidí ihned po odhlášení či objednání
jídla výši zbývajícího kreditu. Výhodou internetového přístupu také je, že rodiče mohou sledovat v položce Objednávky nebo
Historie, zda děti oběd skutečně odebraly.
Dříve se totiž stávalo, že pohledem ode dveří dítě zjistilo, jakou má jídlo kvalitu a chuť,
a se slovy „to nejím“ odešlo.
Na závěr děkuji za snahu a trpělivost všem,
kteří byli nuceni, jsou a možná ještě budou
s novým systémem vydávání obědů nějakým způsobem „bojovat“.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2019/2020
V prostorách Národního domu v Hradci nad
Moravicí byl 2. září 2019 slavnostně zahájen
školní rok pro 28 dětí, které nastoupily do 1.
třídy základní školy. Této události se za přítomnosti ředitelky školy paní Mgr. Radky
Očadlíkové, starosty MěÚ pana Mgr. Patrika Orlíka a třídního učitele pana Mgr. Jana
Víchy zúčastnili nejen noví prvňáčci a jejich
rodinní příslušníci, ale také jejich starší spolužáci, kteří si pro ně připravili krátký kulturní program, složený z recitace básniček,
tanečního vystoupení a hry na klavír.
Po skončení programu se děti přesunuly
do budovy školy, kde zasedly do svých školních lavic. Se zájmem, elánem a nadšením
si prohlížely připravené sešity a učebnice,
vyzdobenou třídu, nové spolužáky, zvědavé
pohledy sledovaly pana učitele. Podle nadšených výrazů se většina dětí do školy těšila.
Připomínkou na tento den jim má být tričko
s emblémem školy, které dostaly od vedení školy, a dárky, které věnovalo město Hradec nad Moravicí.
Mgr. Jan Vícha

Letos poprvé DVANÁCTIDENNÍ
ozdravný pobyt

V říjnu se žáci 3. a 4. ročníku zúčastní
ozdravného pobytu ve Velkých Karlovicích,
který je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Děti prožijí dvanáct
dnů v přírodě na čerstvém vzduchu v Beskydech. Vyučování bude probíhat dvě hodiny dopoledne a hodinu k večeru. V ostatním
čase budou děti co nejvíce venku v přírodě.
Plánujeme navštívit bazén a saunu v hotelu
Horal a také podniknout několik výletů. Rádi
bychom uskutečnili návštěvu Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
a výlet na Pustevny. Děti si zahrají bowlingový turnaj a protáhnou své nožky při pěších
výletech na rozhledny Miloňová a Čarták.
Vydáme se k prameni řeky Bečvy a nahlédneme do pralesa Razula. Projdeme si Kulíškovu naučnou stezku a budeme hledat poklad na Galíku. Doufáme, že nám bude přát
počasí, a že se nám ozdravný pobyt vydaří.
Mgr. Eva Havlíčková,
Mgr. Lucie Škrobánková,
Mgr. Monika Kořistková

Zeměpisná exkurze 9. ročníku

Patnáctá zeměpisná exkurze po České republice se uskutečnila v termínu od pondělí 17. 6. do pátku 21. 6. 2019. Pod vedením
Mgr. Drahomíra Hlačíka a Mgr. Davida Šebesty absolvovalo třicet pět žáků devátého
ročníku tradiční pětidenní poznávací zájezd po vybraných atraktivních místech ČR.
V letošním roce jsme procestovali severní
a střední část naší nádherné vlasti. Počasí
během celého pobytu bylo nádherné, strava
ve formě polopenze výborná, ubytování v tělocvičnách základních škol pohodové a navštívená místa úžasná. Zbývá už jen dodat,
co jsme během těch ujetých 1 100 km viděli.
1. den: Exkurzi zahajujeme prohlídkou
Muzea krajky ve Vamberku. Nádherně zre-

konstruovaná expozice v Africkém muzeu
Dr. Emila Holuba byla inspirující. Muzeum světoznámých klavírů Petrof spojené
s prohlídkou výrobního závodu bylo fascinující. První den končíme na Safari ve Dvoře Králové.
2. den: Tradiční celodenní výšlap slouží
jako odpočinek od sedadel autobusu. V letošním roce jsme vyrazili do Krkonoš. Lanovkou z Pece pod Sněžkou jsme se vyvezli
na nejvyšší horu České republiky. Ze Sněžky jsme pak vyrazili směrem do Rokytnice
nad Jizerou. Počasí během celého dne bylo
nádherné a navštívená místa na trase ještě krásnější. A co jsme viděli? Malý Šišák,
Špindlerovu boudu, Petrovu boudu, Dívčí
kameny, Vysoké kolo, Sněžné jámy, pramen
Labe, Labskou boudu, Pančavský vodopád,
Vrbatovo návrší, Kotel, Harrachovy kameny a Dvoračky, takže jsme viděli vlastně to
nejkrásnější z Krkonoš. Díky počasí a chatám s občerstvením bylo ušlých 30 km docela v pohodě :-).
3. den: Únavu a horko řešíme návštěvou
Bozkovských dolomitových jeskyní, jediných svého druhu v ČR. Pokračujeme zámkem Sychrov. Je nádherný exteriérově i interiérově. Pivovar Svijany byl prostě no. 1.
Další zastávkou je sopečný vrchol Mužský
a Drábské světničky. Náměstí v Mělníku
a romantická procházka k soutoku Labe
s Vltavou ukončily 3. den.
4. den: Muzeum Škody-auto a okolní výrobní závod je zážitkem nejen pro milovníky
automobilů. Na srdce jsou Poděbrady, ale
my jsme navštívili Film Legends Muzeum
s exponáty postav světového filmu. Památník bitvy U Lipan nám připomněl historický
mezník naší země. Hvězdárna v Ondřejově
a skvělá průvodkyně neměly chybu. Večerní
procházka osvětlenou Kutnou Horou s dominantou chrámu sv. Barbory je zážitkem
na celý život.

www.muhradec.cz
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5. den: Prohlídka Kostnice v Kutné Hoře
odstartovala poslední den našeho zájezdu.
Zážitkem pro milovníky koní, a nejen pro
ně, byla návštěva hřebčínu ve Slatiňanech,
kterou nás provázel bývalý pan ředitel, za jehož éry se zde natáčel známý seriál Dobrá
Voda.  Rokokový zámek Nové Hrady s expozicí mopedů byl moc pěkný. Růžový palouček známý z Jiráskových pověstí působí
až mysteriózně. Nádherný renesanční zámek je v Litomyšli, a když přidáme náměstí
a klášterní zahrady, tak jsme v jednom z nejkrásnějších měst naší republiky. Poslední
prohlídku máme spojenou s nákupem známých olomouckých syrečků - ty jsme si nakoupili po prohlídce stejnojmenného muzea
v Lošticích, jehož součástí je podniková prodejna. Máme celý program úspěšně za sebou. Ještě zastávka na občerstvení v olomoucké Olympii a pak už jen cesta domů.
Podle mého názoru a zpráv od žáků se zeměpisná exkurze povedla. Poděkování patří
panu učiteli Mgr. Davidu Šebestovi za jeho
ochotu se zájezdu zúčastnit a být 24 hodin
denně k dispozici svým žákům. Dále pak děkuji SRPŠ za finanční příspěvek na platbu
autobusu a za sponzorské dary od rodičů.
Finanční příspěvek od pana Bareše umožnil zvýšit úroveň celého zájezdu na přijatelnou cenu 2 700 Kč na osobu.  Velké díky
patří také zúčastněným žákům, kteří svým
vzorným chováním dělali čest naší škole.
Mgr. Drahomír Hlačík, vedoucí exkurze
Další příspěvky o činnosti ZŠ Hradec nad
Moravicí najdete na www.muhradec.cz
(Hradecké noviny / Co se do novin nevešlo).

Harry Potter ve školní družině
a klubu

Letošní rok jsme ve školní družině a školním klubu zahájili celoroční hru Harryho
Pottera. Jednotlivá oddělení se obléknou
do tajemných čarovných kabátků. Pro ty nejmenší „myšky“, kterým velí paní vychovatelka Dagmar Vavrečková, a „sovičky“ pod
dozorem Zuzany Curylové, budou připraveny aktivity zejména výtvarného charakteru. Starší a ostřílení „draci“ (název oddělení skutečně doslova vystihuje některé
akční jednotlivce) se na začátek naučí kouzla, budou připravovat lektvary a mnoho dalšího. Žáci se samozřejmě mohou ve škole
těšit na spoustu volnočasových kroužků,
kterými jsou velmi oblíbený basketbal, judo,
gymnastika, ale také družinové a klubové
„sportovky“, výtvarný a grafický kroužek
s účastí na mezinárodních soutěžích, tvořílek, lukostřelecký kroužek a deskové hry.
Letos máme i dvě novinky. Dance and Music
– kroužek zejména tanečního charakteru,
který pomohou vést pod pedagogickým do-
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hledem děvčata 8. a 9. tříd, a divadelní klub.
V družině a klubu chystáme opět větší akce,
kterých se může zúčastnit veřejnost. Máme
v plánu podzimní akci s rodiči, vánoční besídku, jarní tvoření a spoustu krásných výletů. Věřím, že je na co se těšit. Přeji všem
dětem, aby se jim u nás líbilo, zažily mnoho
krásných okamžiků ve společnosti svých
kamarádů a naučily se mnohému novému.
Petra Tomanová, DiS.,
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

Společné setkání českých
a polských žáků

„Nejlepší výlet!“ Takto označila společné
trávení třídenního turisticko-sportovně-kreativního maratonu třináctiletá Natálie
Byrtusová. Společně se svými spolužáky
a o rok staršími kamarády absolvovala pobyt v Hradci i v Jeseníku s vrstevníky z Polska v rámci projektu Hranice dokořán č. CZ
.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001972 pod vedením pedagogického dozoru Mgr. Jany Divilové, Ing. Kataríny Čermákové, Petry Tomanové, DiS. a Sylvie Tesařové.
Vše začalo společným setkáním u hotelu
Belaria, kde jsme v čele s paní ředitelkou
s radostí přivítali polské účastníky. Naše
kroky vedly na hradecký zámek a po prohlídce krásných knížecích prostor byl pro
žáky připraven lukostřelecký a kreativní
program. Králem všech střelců se stal polský chlapec Wiktor Adamski. Odpoledne
nás sluníčko vybízelo ke společnému pobytu venku, kde jsme si užili jízdu na netradičních šlapacích kárách. Večer byly děti
neunavitelné, a tak zdatně zvládly aktivity
v bazénu i na společné diskotéce. Stranou
šel ostych a děti tancovaly o sto šest!
Druhý den ráno byl brzký budíček a vydali
jsme se vstříc dobrodružnému Jeseníku. Dopolední program odstartovala návštěva mu-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

zea a po výtečném obědě jsme jeli lanovkou
na Šerák. Nádherné výhledy fascinovaly nejen děti, ale i pedagogický dohled z Baborówa. Bylo vidět i Otmuchovské jezero daleko
v Polsku. U Chaty Jiřího nesměla chybět selfie
mnohých výletníků, včetně našeho pana řidiče „Karla“. Plni dojmů jsme se po sjezdu vrhli
do adrenalinové disciplíny. Zdolali jsme kopec
na velké jezdící duši. Tubing byl prostě top!
Po návratu do Jeseníku, fotbalovém minizápasu a výtečné večeři jsme v záři nočního osvětlení obdivovali lázeňskou kolonádu, kde jsme
si i zazpívali národní české a polské lidovky.
Třetí den ráno nám už docházelo, že naše
setkání končí. Čím déle jsme spolu trávili
volné chvíle, tím více si děti rozuměly. Odpadal ostych a jazyková bariéra byla také
překonána. Ve Faunaparku proběhlo česko-polské seznámení nejen se zvířátky, ale
opět se i zpívalo – nyní i s doprovodem kytary, kterou bravurně ovládl Šimon Bala.
Žáci po celou dobu vypracovávali kvíz
ve svých týmových česko-polských skupinách
týkající se otázek jak z Hradce, tak i z Baborówa a Jeseníku. Ke správným odpovědím jim
byly nápomocny tablety, pořízené z finančních prostředků projektu. Ty využívali žáci
nejen k fotografování, k česko-polským překladům, ale také k vyhledávání informací
o místech, kde jsme se aktuálně nacházeli.
Všichni výletníci dostali krásné dárky. Kromě
zdravotně nezávadných lahví s autorskou grafikou Elišky Motyčkové také zápisníky v dřevěných deskách, medaile a poháry jako odměnu za lukostřelecký turnaj a funkční batůžky,
které zdobí vlastní ilustrace.
Cíl projektu byl splněn. Vznikla nová česko-polská přátelství a všichni se už moc těšíme na další společné aktivity.
Izabela Tesařová (9. B)
a Petra Tomanová, DiS.,
organizátorka aktivit projektu

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
Zahájili jsme nový
školní rok

V pondělí 2. září jsme v naší malotřídní škole zahájili nový školní rok 2019/2020 za účasti pana
místostarosty Petra Havrlanta, vyslankyně společnosti Smurfit Kappa Žimrovice paní Lenky Kadlecové, rodičů a prarodičů nejen prvňáčků, zaměstnanců školy a hlavně dětí, které naši školu navštěvují.
Slavnost proběhla v amfiteátru školní zahrady. Přestože mraky nad
našimi hlavami nevěstily nic dobrého, pršet začalo až po ukončení
této akce. Po státní hymně, kterou jsme v úvodu společně zazpívali,
přišly na řadu projevy a uvítací zdravice. Speciální pozornost jsme
věnovali novým prvňáčkům, kterým hosté předali krásné dárky.
V novém školním roce na žimrovické školáky čekají různé projekty,
výlety, exkurze i badatelské aktivity. Zároveň se děti stanou organizátory i protagonisty tradičních i nových akcí školy. Základním
mottem, které bude provázet mnohé aktivity školy, je Doba pravěká. V rámci chystaných aktivit se děti budou učit nejen o pravěku,
ale především se budou učit kooperativním, komunikativním a sociálním dovednostem, budou se učit kriticky myslet i samostatně se

rozhodovat. V závěru školního roku se chceme na tradiční Zahradní slavnosti pochlubit s výstupy tohoto celoročního projektu. Všem
školákům přejeme úspěšný rok, rodičům pak moudrost při společném vzdělávání jejich potomků.
David Šrom

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Rekonstrukce v MŠ Hradec
nad Moravicí 2019

Během letošních letních prázdnin proběhla
v MŠ Hradec nad Moravicí rekonstrukce II.
třídy, herny a výdejny stravy. Původní obložení stěn, staré koberce a linolea, stejně jako
kachličky a stěna z luxferů ve výdejně stravy byly strženy. Stěny byly opraveny a nově
vymalovány, podlahy byly vyrovnány a byly
položeny nové koberce a linolea, byla opravena elektroinstalace, byl vyroben nový nábytek v barvách, které si vybraly samy děti.
Výdejna stravy byla nově obložena a osazena novou kuchyňskou linkou včetně elektrospotřebičů, které potřebujeme pro děti,
které se ze zdravotních důvodů nemohou
stravovat v naší školní jídelně. Cena této rekonstrukce se blíží k 500 000 Kč.
Souběžně s touto rekonstrukcí probíhala
poslední část rekonstrukce střechy v MŠ
Hradec nad Moravicí. Střecha byla kom-

pletně vyčištěna, byly opraveny či vyměněny
komíny a byl proveden nový nátěr střechy
kvalitní barvou. Během roku byl dokoupen
nábytek do tříd i nový nábytek pro zaměstnance ve všech mateřských školách - židle,
stoly a skříňky důležité pro práci v programu Začít spolu. Byl dokoupen a vyroben nábytek na míru do mateřské školy v Bohučovicích. Dále jsme investovali do běžných
oprav zahradního nábytku, výměny desek
v některých herních prvcích, pískovištích
apod. Byly provedeny nátěry všech herních
prvků ve všech mateřských školkách.
Velmi děkujeme městu Hradec nad Moravicí za vstřícnost a nemalé finance, bez kterých bychom prostředí pro naše děti i zaměstnance nemohli zlepšovat.

ale i paní kuchařky. Společně s dětmi hodnotíme jídlo a letos poprvé paní kuchařky
vydávají stravu ve všech třídách v MŠ Hradec nad Moravicí osobně, aby měly nejen
zpětnou vazbu pokud dětem jídlo nechutná, a tak mohly společně přemýšlet nad novými recepturami, ale také aby slyšely chválu dětí, pokud jídlo bylo výborné a práce tak
více paní kuchařky těšila a nabývala větší
smysluplnosti.

Bronzový certifikát
Skutečně zdravá škola

V letošním roce naše MŠ Hradec nad Moravicí, s odloučenými pracovišti Bohučovice,
Jakubčovice, Kajlovec, zatím jako jediná
v okrese Opava obdržela bronzový certifikát Skutečně zdravé školy. Práce, kterou
odvádějí učitelé naší mateřské školy vyžaduje invenci, nápady, nadšení, lásku k dětem, zodpovědnost a mnoho práce navíc.
Snažíme se měnit pohled dětí na stravování, učíme děti více o jídle přemýšlet, neplýtvat jídlem, vysvětlujeme dětem celý proces
toho, jak se jídlo dostane od semínka k nám
na talíř. A také kolik lidí se na celém procesu podílí. Vyhledáváme regionální dodavatele a snažíme se zařazovat sezónní a čerstvé potraviny. Vytvořili jsme Akční skupinu
pro stravování, ve které jsou nejen učitelé,

Společně se učíme stolovat - starší děti si
samy nalévají polévku a učí se nabírat i druhé jídlo, jakož i vyrábět s paními kuchařkami pomazánky a samy si je mazat na pečivo. Ve sváteční dny, jako jsou Vánoce nebo
Velikonoce, si děti slavnostně zdobí stoly
a učí se stolovat i obsluhovat se navzájem.
Společně s rodiči a hlavně prarodiči upravujeme záhony a vysazujeme nejen bylinky,
ale i sezónní potraviny, kterými si děti zpestřují své svačinky či oběd. V rámci projektů
Menzy NTC se děti seznamují s typickými
jídly daného kontinentu či státu, na kterém
se učitelé společně dohodnou a vytvoří projekt s tématy a zajímavými činnostmi pro
naše děti.
www.muhradec.cz
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Dala by se napsat určitě ještě spousta dalších věcí, protože každý učitel ke Skutečně zdravé škole přistupuje se svými nápady
a chutí, a tím je celé téma zdravého stravování i životního stylu různorodé. O celém
projektu se můžete dočíst na www.skutecnezdravaskola.cz.

Nová vedoucí školní jídelny

Od 1. září se stává posilou našeho týmu
nová vedoucí školní jídelny paní Jana Procházková, DiS. Byla vybrána v řádném výběrovém řízení a jak sama říká: „Přebírám
pracovní místo po velmi zodpovědné a pečlivé kolegyni. Na pozici vedoucí školní jídelny
jsem již několik let pracovala a práce mě bavila. Společné stravování mě provází celý ži-

vot, a zvláště školní stravování má svá specifika a předpisy, které je nutno dodržovat. Ráda
bych navázala na zdravý životní styl ve stravování dětí, o který se paní Hložková snažila, a pod jejím vedením, její pílí a propojením
personálu školní jídelny a učitelů bylo dosaženo ocenění v podobě bronzového certifikátu Skutečně zdravé školy. Do jídelníčku budu
i nadále zařazovat méně obvyklé suroviny, ale
nechci opomíjet ani klasickou českou kuchyni. Přála bych si, aby vám i nadále ve školní
jídelně chutnalo.“
Přeji naší nové kolegyni radost z práce, pohodové a spokojené strávníky a také pevnou
vůli a chuť zvládat vše nové nejen v běžných
pracovních začátcích, ale také např. změny
související s přechodem na nový program

školní jídelny a čipový systém v základní škole. Ten je teprve na začátku provozu
a musíme mít tedy trpělivost se všemi problémy, které mohou nastat, a snažit se vše
řešit ke spokojenosti naší i našich uživatelů.
Gabriela Lacková, ředitelka školy

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
Zahájení školního roku

Pondělí 2. září se stalo novým začátkem
také pro 219 žáků naší školy, jejich učitele
a všechny, kteří se starají o bezproblémový
chod vzdělávání v naší „církevce“. Všechny
díky za prázdninové zážitky, těšení a zvědavost, ale i obavy z toho, co nás čeká, jsme jako
každý rok vložili do mše svaté. Přejeme všem
žákům, jejich rodičům a učitelům požehnaný
školní rok 2019/2020, abychom společně poznávali své dary, talenty a učili se je používat
pro dobro své i celé společnosti.

Fotografický tábor

V průběhu prázdnin proběhl již třetí ročník
oblíbeného letního příměstského fotografického tábora. Tábor probíhal v prostorách
nově otevřené přístavby školy s nadstandardním technickým zázemím. Letos se
zúčastnilo 25 dětí ve věku od 11 do 14 let,
z toho polovina dětí již byla na táboře podruhé. Během týdne se děti naučily ovládat svůj
fotoaparát a různé fotografické techniky,
také naprosto bravurně zvládly focení portrétů v našem školním foto studiu i v exteriérech zámku, makro fotografii i focení zvířat (ZOO Ostrava). Na závěrečnou páteční
prezentaci, kde přišlo asi 50 diváků z řad rodičů a kamarádů, si děti samy musely vybrat
a upravit svých TOP 10 fotek, a to bylo v záplavě nafocených snímků pro některé velmi
těžké. Ale nejcennějším přínosem pro mne,

náš tým, ale hlavně pro děti je právě radost
z focení.  A to se nám všem podařilo. Jako
bonus pro žáky připravujeme ještě „noční focení“ v průběhu měsíce října. Těšíme
na příští prázdniny s foťákem na krku.
Za tým fototábora Jiří Řeháček

Letní stanový tábor

Občanské sdružení Aktovka pod vedením
svého prezidenta Mgr. Antonína Henniga
uspořádalo pro děti z naší školy letní stanový tábor v Lukavci. Táborníci jej tentokrát prožili jako záchranáři. Museli zdolávat
nejrůznější překážky a získávat pomůcky,
aby mohli na konci tábora vyrazit na záchrannou misi. Při té se jim podařilo zachránit všechny raněné vedoucí, za což si
vysloužili medaili. Kromě her, společné zábavy a všech věcí, které k táboru patří, děti
také vyrazily do Heiparku v Tošovicích nebo
strávily večer pozorováním Perseid. Krásná příroda v okolí tábořiště všechny natolik uchvátila, že sem vyrazíme i příští rok.

Výtvarný tábor

Letošní výtvarný tábor provázelo téma
V pohybu. Mladí umělci si mohli vyzkoušet různé výtvarné aktivity jak v lavicích,
tak v přírodě. Intenzivní umělecká činnost
byla proložena hrami a soutěžemi. Společně strávené dny byly zakončeny úspěšnou
20 |

vernisáží, kde děti prezentovaly své výtvory. Už teď se všichni těšíme na další tábor,
který bude prostoupen tématem Stroj času.
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Taekwondo tábor

Během prázdnin jsme si mohli v naší škole také pořádně zasportovat. Letošní rok
byl tábor více než předchozí léta zaměřený na procvičování gymnastiky. Nechyběla
však ani pořádná dávka tréninku taekwonda. Uprostřed týdne přišla všem vhod návštěva aquaparku a prima jízda na raftech.
Již tradiční projížďku na koních děti přivítaly s velkým nadšením.

ŠKOLSTVÍ / HISTORIE
Hudební tábor

Na hudebním táboře, který se konal již pátým rokem, jsme se věnovali nejen zpívání,
ale i hře na bubínky a pohybovým hrám. Celý
tábor se nesl v duchu cirkusu. Jako klauni
jsme se učili žonglovat, překonávat sami

sebe, ale hlavně jsme trénovali na závěrečné vystoupení, které bylo vyvrcholením naší
týdenní „dřiny“. Naše snaha a denní několikahodinová cvičení přinesly ovoce v podobě
úsměvů, spokojenosti a velkého potlesku veleváženého obecenstva, které nás přišlo po-

Pozvánka
Základní umělecká škola
a SRP při ZUŠ Hradec nad Moravicí
vás srdečně zvou na koncert

Hraje celá rodina
který se uskuteční

ve středu 20. listopadu 2019 v 17 h
v kinosále Národního domu
v Hradci nad Moravicí.

vzbudit a odměnit. Ve tvářích zpěváčků i jejich blízkých byla vidět radost z hudby, a to je
tou největší odměnou. Těšíme se zase za rok.
Jana Larischová, vedoucí tábora
Připravila Mgr. Lucie Víchová

Zpíváte rádi? Jste aktivní dospělí,
dámy i pánové nebo senioři?
Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí
nabízí v rámci své doplňkové činnosti
kolektivní pěvecký kurz pro dospělé

Zpěvem do 100 let
Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu,
správného dýchání a užijete si spoustu legrace.

Zahájení kurzu: 2. října 2019
Lekce budou probíhat každou středu  v ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Více informací na tel: 776 561 038 a webu školy:
www.zus-hradec.cz

Hradec na stránkách Opavského týdeníku před 110 lety
V další části historických příspěvků hradeckých dopisovatelů do Opavského týdeníku
vám přinášíme několik zajímavostí z podzimu 1909. Výstřižky doplňujeme tematickými fotografiemi z 30. let 20. století. Jejich
autorem je učitel a amatérský fotograf Ludvík Fuchs. Příspěvky jsou ponechány v původní podobě, bez zásahů do pravopisu.
Automobilová mizérie na Opavsku
(4.12.1909)
nejlépe je vidna z úřední vyhlášky o jízdě
z Opavy do Bílovce. Od 1. prosince budou
povozy – ovšem pokud budou moci a chtít,
což neví ani poštovní ředitelství v Brně ani
správa pošty v Opavě – jezdit pouze jednou denně a to místo přes Kylešovice a Raduň jiným směrem a to z Opavy do Podolí,
Bohučovic, Jakubčovic, Skřipova, Hrabství, Vyškovic, Slatiny, Staré Vsi a Bílovce. Pojede se však pouze jednou denně a to

z Bílovce o 7 h 40 m dopoledne s příjezdem
do Opavy v 9 h 34 m. Z Opavy s odjezdem
ve 3 h 26 m a s příjezdem do Bílovce v 5 h
20 m. Pro Podolí a Bohučovice platí ceny
jako pro původní trať do Raduně neb Chvalikovic. Obce Kylešovice, Raduň a Chvalikovice jsou s novým pořádkem krajně nespokojeny. Vstupuje tu naprostá bezhlavost,
s jakou těžké, nepraktické automobilové kolosy byly opatřeny, které ničí silnice, jedou
kdy chtějí a do území, jež mají projíždět se
hodí jako pěst na oko.
Vyhláška. (Z Benkovic 20.10.1909)
Uvádí se na všeobecnou vědomost, že nalezen byl minulého týdne po 10. hod. v zahrádce před okny – ovšem za pomoci „laterny“ - úplně dobrý měch naplněný slušným
počtem hrušek. Jeho nešťastný majetník,
který se předčasně vzdálil – nevyčkav blížícího se příchodu hlídače – může sobě zmí-

Autobusový výlet žáků hradecké školy – Melč 30. léta 20. stol.
U dveří autobusu učitel Ludvík Fuchs a ředitel školy Karel Kudělásek.

něný měch v č. 34 vyzvednouti; ovšem ponechá-li obsah onomu, jemuž vlastně patří.
Zároveň vypisuje se konkurs na slušnou odměnu tomu, kdož uvede na pravou stopu
osoby, která před pár týdny ráčila sobě bez
vědomí majitele vypůjčiti 2 husy; zdali k vůli
poškubání, chutné pečeni či prodeji, se okamžitě neví. Přihlášky tamtéž.
Z Podolí (18.8.1909) Podolští fajermoni.
(redakčně kráceno)
Předešlý měsíc pořádali podolští fajermoni „Somerfest“. Velké plakáty ohlašovaly
na všech místech tuto světovou událost. Plakáty byly ovšem jen německé, aby výletníci, kteří přijíždějí na Hradec, nemyslili, že
jsou na Podolí, nýbrž někde až u Berlína.
Stryk Bubeník (opavský německý aktivista
– pozn. red.) z Opavy by sobě zlámal nohu
z té ubohé němčiny naší moravské nordmarky, a kdyby slyšel naše německé fajermony,

Hasičské cvičení na Podolí ve 30 letech. 20. stol.
Uprostřed v přilbě Josef Babinec.
www.muhradec.cz
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HISTORIE / OKÉNKO DO ZAHRADY
to by mu prasklo tlusté bříško a odebral by
se na zasloužený odpočinek ke stryku Bismarckovi. Franz, natáhni ten šlauch! Ta
špryca stojí šif! Her hauptmat má hornista trubit vasr? Gevek cumír a daj pozur
ať ti ten rajtr nespadne na hlavu! atd. atd.
A už je šlus, to půjdem do Arendy to zapit!
Fajermonů, co umí správně německy, bys
v celém sboře ani na prstech jedné ruky nespočítal – ale všecko štram dajč! Po Bubeníkovsku. V hospodách kam přijdeš, všude

na stolech zápalky nordmarkářské s nápisem: „Gedenke das du ein Deutscher bist!“
A tak se skutečně zdá, jakoby jenom samí
Němci všechny hospody navštěvovali a vydržovali. A náš lid ne a ne se z toho bahna
povznést! Je tu sokolský spolek, český hospodář. spolek, konsumní spolek, živnostenský spolek a co celé okolí? Branka, Žimrovice? Bohučovice, Kajlovec, Chvalikovice
– není možná, aby některý do některé hospody nezabloudil. Každou zápalkou oboha-

cujete naše nejzuřivější nepřátele a protivníky! Vzpamatujte se konečně! - a mnozí ještě
chodí i na takové výlety, které vyzývají k návštěvě jenom německé plakáty! Když neznáte naší řeči, nemusíte tam chodit, ať si tam
jdou Berlíňáci z Bubeníkova. A kdo zná Podolí, ten dobře ví, že těch pravých Němců je
tu po čertech málo.
Připravili Karel Hanák a Marek Wolf,
Matice slezská

Šlechtitel kosatců (1. díl)
„Chachar“ světovým šampionem
Inženýr Zdeněk Seidl patří mezi úspěšné
šlechtitele kosatců, jež jsou známí nejen
doma, ale i ve světě. Nové odrůdy kosatců
z jeho zahrádky v Hlučíně se už řadu let prosazují v mezinárodních soutěžích. V následujícím rozhovoru se pokusíme čtenářům
přiblížit něco málo z dílny tohoto úspěšného šlechtitele.
Zdeňku, zajímalo by mne, co přivedlo inženýra chemie ke šlechtění kosatců?
Začalo to nejprve založením sbírek květin
tak, aby mi kvetly od jara do zimy (narcisů, kosatců, lilií, mečíků, denivek a jiřin).
Zahrada se stala místem pro duševní odpočinek od technického zaměstnání. Zjistil jsem, že existují různé specializované
organizace. Nejprve jsem vstoupil do Lilium Brno. Tam jsem poznal mnoho amatérských šlechtitelů lilií a vyzkoušel jsem si to
také. Postupně se rozšiřoval okruh přátel
a narazil jsem také na šlechtitele kosatců.
A tak jsem před mnoha léty zkusil rovněž
šlechtit kosatce.
Předpokládejme, že většina čtenářů netuší, jak taková nová odrůda kosatce vzniká.
Můžeš nám to stručně přiblížit?
První semenáčky vznikaly výsevem semen
z volného sprášení. I tak se může podařit
vybrat ze semenáčů něco pěkného. Ale je to
náhoda. Pokud chci něco zlepšit, měl bych
alespoň znát, které vlastnosti rodičů mají
charakter dominantní – ‚ovládající‘, a které jsou recesivní – zůstanou v potomstvu
‚skryté‘.
Máš nějaký záměr při výběru rodičů budoucího kosatcového dítěte?
U prvních šlechtění se výběr rodičů zaměřuje na barvu. To je nakonec to, co většina
lidí na květinách považuje za nejdůležitější. Ale časem se člověk začne více zaměřovat na další vlastnosti: tvar květu, počet
pupenů, nákvět, větvení a proporcionalita
lodyhy a zdravotní stav. Tato kritéria jsou
pak hodnocena na různých soutěžích. Po22
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dle toho vybírám rodiče. Bylo by to na delší povídání…
Je šlechtitel solitérem, který si tají své
„know-how“, nebo je nutností úzce spolupracovat s dalšími pěstiteli v oboru?
Aby měl šlechtitel informace o tom, co je
nového, které kosatce by se mu hodily pro
jeho další šlechtění, aby si mohl vyměňovat zkušeností s jinými, je třeba být v kontaktu s podobně zaměřenými lidmi. Někdy
to jsou jednotliví šlechtitelé, ale častěji specializované organizace v rámci národních
zahrádkářských společností, tak je tomu
i v rámci ČZS (Iris Hlučín, Gladiris Nový
Jičín), v Německu nebo ve Francii. Jindy to
jsou přímo kosatcové společnosti – Středoevropská, Britská, Americká, Italská, Australská nebo Novozélandská.
Čtenáře by mohlo zajímat, zda jsi nějak
činný v rámci zahraničních kosatcových
společností?
Jsem členem Středoevropské, Americké
a Francouzské společnosti. Americká kosatcová společnost je pověřena zajišťovat
registrace nových odrůd kosatců a já jsem
od r. 1997 jejich spolupracujícím registrátorem pro střední Evropu.
Jsi velmi úspěšný na světových soutěžích
kosatců. Jak takové soutěže probíhají?
Obvykle se každý ptá, jak tam tu kytku dopravím. Hodnotí se ale vysazené rostliny.
Sazenice se tam pošlou 2 – 3 roky před hodnocením (podle kritérií pořadatele). Pořádající společnost se o rostliny stará, pak pozve mezinárodní komisi k hodnocení.
Na prestižní mezinárodní soutěži Franciris 2017, která se konala v zahradě Parc
Floral v Paříži, jsi získal dvě nejvyšší ocenění. Odrůda Chachar zvítězila v hodnocení odborné komise a odrůda Ogar opanovala anketu mezi návštěvníky. Kterého
prvenství si ceníš více?
Samozřejmě, že každé vítězství potěší. Je
obtížné hodnotit míru úspěchu. Často je to
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Kosatce Ogar (nahoře)
a Deep Blue Wave (dole).
otázka mediálního ohlasu. Už v roce 1997
jsem vyhrál v Německu s kosatcem „Zimní královna“, cca o 10 let později v Mnichově s kosatcem „Deep Blue Wave“. O tom
se moc nemluvilo. O Paříži zase naopak až
moc. Pro mne je ale důležitější zpětná vazba pro další práci, abych věděl, co je na kosatci důležité. Je to test, nikoliv mistrovství světa. Asi by bylo spravedlivější vybrat
skupinu, která je si svými parametry blízká, např. Top Ten.
(Druhý díl rozhovoru najdete
v příštím vydání Hradeckých novin.)
Jan Melecký, ZO ČZS Jakubčovice

SPORT
Konečně stavíme
Možná jste si všimli, že v současné době začala výstavba nového sociálního zařízení
na fotbalovém hřišti v Hradci nad Moravicí.
Po 20 letech bez jakékoliv údržby a investic
do bývalé budovy se nám podařilo získat dotaci z MŠMT ve výši 4 702 000 Kč, přičemž
celková investice včetně neuznatelných výdajů činí cca 8 000 000 Kč. Město Hradec nad
Moravicí přislíbilo na tuto investiční akci příspěvek z rozpočtu města ve výši 800 000 Kč.
Zbývající část do celkové ceny díla, tedy cca
2 500 000 Kč, bude uhrazena z vlastních prostředků TJ Hradec nad Moravicí.
V nové budově budou umístěny čtyři šatny pro sportovce, dvoje sprchy, WC (včetně bezbariérového), technické zázemí pro
údržbu hřiště, šatna pro rozhodčí, klubovna a venkovní terasa pro posezení. Vzhledem k zajištění zázemí pro šachový oddíl je
provoz budovy navržen jako celoroční. Pro
sledování fotbalových utkání budou využívány stávající nízké tribuny, na kterých budou vyměněny konstrukce a zastřešení.

Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům,
kteří nás dlouhodobě finančně podporují a bez kterých bychom se neobešli: město
Hradec nad Moravicí, Pavel Kuzník s.r.o.,
Ostroj a.s., Smurfit Kappa Czech s.r.o.,
ByrFinWealth Management, s.r.o., Lubomír Wiweger, Lesy Morava s.r.o., Carman-Wood, s.r.o., Andrla CZ s.r.o. a 1. Hradecká kartonáž s.r.o.

Závěrem bych rád poděkoval vedení města a všem zastupitelům, kteří dlouhodobě
podporují naši činnost. V neposlední řadě
je pro nás důležitá i pomoc Technických služeb města Hradec nad Moravicí.
Pavel Kuzník,
předseda TJ Hradec nad Moravicí

Projektantem nové budovy TJ je pan Alexander Černý,
zhotovitelem je stavební firma Ricka Karel s.r.o.

Okolo Domo 2019
3. srpna 2019 se v Domoradovicích uskutečnil již 6. ročník jediného cyklistického závodu startujícího v okolí Hradce nad Moravicí MTB Okolo Domo. Ani letošní podnik nemohly minout změny
na trase. Trať byla zatraktivněna novým, docela prudkým úsekem,
ovšem s krásnými rozhledy do okolí (pokud někdo měl čas se při
závodě i kochat). Na kratší 20km trase přibyly rovněž nové kategorie pro děti - kadeti 10-12 let a junioři 13-15 let. Sestava pořadatelů, především z řad Domo Bike Teamu a přátel z SDH Domoradovice, zůstala v takřka nezměněné podobě.
Start závodu proběhl již tradičně za místním kulturním domem.
Nejdříve starosta města Mgr. Patrik Orlík odstartoval ve 14 h dlouhou 40km trať, na kterou se postavilo 58 borců. O deset minut
později poslal místostarosta města Mgr. Petr Havrlant do terénu
47 cyklistů a cyklistek na kratší 20km trať. Celkem zajímavě s letošním ročníkem zacvičilo počasí - před startem bylo krásně slunečno, v průběhu prvního kola se začalo silně zatahovat a poprvé
v šestileté historii závodu nás potkal i déšť (byla to spíše extrémní
průtrž mračen a pořadatelé měli co dělat, aby zachránili nekrytou
techniku). Naštěstí je kapacita našeho kulturního domu dostačující, abychom se všichni měli kam schovat. Ne tak účastníci závodu.
Ti, kteří opožděně dojížděli do cíle prvního kola a rovněž ti, co pokračovali kolem druhým si deště užili opravdu dosyta a na nikom
z nich nezůstala nit suchá. Ale je to mountainbikový závod a i tohle k němu patří.
A kdo se s nástrahami pořadatelů na trati a nevyzpytatelným počasím nakonec popral nejlépe? Začíná být u nás tradicí, že vavříny
si odvážejí závodníci Head Pro Teamu Opava. Na krátké 20km trati s převýšením takřka 450 m si dojel pro celkové vítězství mezi
muži Martin Voženílek (Head Pro Team), za ním dorazil Michal Kokeš  (Novatop Lapierre) a pro třetí místo si dojel Matěj Martinásek
(Head Pro Team), který zároveň zvítězil mezi juniory. Mezi ženami
byla nejrychlejší Petra Binderová (Head Pro Team), mezi juniorkami Eliška Slaninová (Mikolajice) a mezi nejmladšími kadetkami Ni-

kola Voženílková (Neplachovice). Vítězem mezi kadety se stal Sebastian Dvořák (Head Pro Team).
Na dlouhé 40km trati s převýšením 900 m, která byla velmi silně
ovlivněna deštěm, si nakonec pro vítězství dojel Tomáš Vítek (Head
Pro Team), který se stal rovněž i vítězem kategorie M1 (18-29 let)
před Ondřejem Kušnírem (On-Off Team) a Romanem Kročkem
(Crossbike.cz), který se rovněž stal vítězem kategorie M2 (30-39
let). V kategorii M3 (40-49 let) zvítězil Tomasz Stepien a nejstarší kategorii M40 (muži nad 50let) ovládl Petr Janda (DK Bikeshop
Racing Team). Mezi ženami suverénně zvítězila Klára Pavelková
(Supgirls).
Doufáme, že i přes mírnou nepřízeň počasí se závod všem líbil
a společně se potkáme při dalším ročníku v roce 2020.
Na závěr je nutno poděkovat všem sponzorům a partnerům v čele
s městem Hradec nad Moravicí, bez kterých by tato náročná sportovní akce nemohla existovat. Děkujeme!
Ing. Lukáš Vícha

www.muhradec.cz

|

23

SPORT
Vítězka World Majorette Cup
V polovině srpna se povedl skvělý výsledek
Erice Hendrychové z Hradce nad Moravicí
reprezentující tým Ještěrky Branka u Opavy. Na velmi silně obsazeném světovém klání World Cup Majorette  v Praze získala zlatou medaili v kategorii Solo Baton Senior.

Výborný výkon potvrdila společně s Karolínou Cucovou také v kategorii Duo Baton Senior, kde skončily těsně pod bronzem čtvrté.
Obě mažoretky tak navázaly na výborné výsledky z evropského šampionátu v Chorvatsku, kde ve své kategorii získaly prvenství.

Po úspěchu na české i evropské soutěži tak
mažoretky Erika Hendrychová a Karolína  
Cucová, které trénují pod vedením Hanky
Vavrečkové, završily famózní rok skvělým
výkonem na světovém poli.
Lenka Mišičková

LUKOSTŘELBA
Mistrovství České republiky žactva v lukostřelbě, které se konalo
7.-8. 9. 2019 v Chebu, se účastnilo také šest lukostřelců z Opavy.
Dlouhé cesty však nemuseli naši lukostřelci litovat. Starší žákyně
Aneta Tomanová a Linda Kuličková obsadily deváté místo. Starší
žákyně Denisa Tomanová postoupila do finále, kde narazila na soupeřku Medu Čapkovou z SK Start Praha. Z tohoto souboje vyšla lépe
Meda, a tak Denisa pro opavskou lukostřelbu vybojovala z 28. MČR
žactva v terčové lukostřelbě stříbrnou medaili.
O víkendu na přelomu srpna a září se konalo mistrovství České republiky dorostu v Plzni, kde opavský klub reprezentoval v kategorii
kadetů také Adam Beinhauer. Z velkého počtu účastníků se Adam
probojoval až na krásné 17. místo.
Další dlouhodobá soutěž, v níž naši lukostřelci bojovali, se konala 15. 9. 2019. Této soutěže s názvem Opavské závody se zúčastnili
lukostřelci z Opavy, Ostravy, Přerova, Vsetína, Jeseníku, Olomouce a Kroměříže. Adam Beinhauer, který střílel za kadety, si odnesl stříbro, a děvčata, soutěžící v kategorii starších žákyň, získala Aneta Tomanová bronz a Denisa Tomanová stříbro.
V této době se lukostřelci začínají připravovat na zimní halovou sezónu a další soutěže. Proto našim sportovcům přejeme plno sil a elánu do dalších bojů. Zároveň děkujeme za reprezentaci a gratulujeme všem k dosaženým výsledkům.

Úspěšní lukostřelci z Hradce nad Moravicí Aneta Tomanová, Adam Beinhauer a Denisa Tomanová.

Bainbridge Cup v piklebalu

Angličanka Thaddea Lock (vlevo)
a Lenka Mišičková (vpravo)
se radují z bronzové medaile.

Bronzová medaile
z German Open 2019
V německém Essenu se o prázdninách
uskutečnila prestižní světová akce German
Open Pickleball Championship, na kterém
se kromě evropských a amerických hráčů
představili taktéž Asiaté v čele s indickými
a singapurskými zástupci. Lenka Mišičková z FIT Sports Clubu nastoupila v katego24
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FIT Sports Club obdržel pozvánku na světovou akci Bainbridge Cup, který byl v letošním roce koncipován jako souboj týmu Evropy proti družstvu Světa. Prestižní turnaj
v dámské a smíšené čtyřhře se uskutečnil
v německém Essenu. Lenka Mišičková nastoupila se svým tradičním partnerem Leonardo Gonzalesem ze Španělska a s Thaddeou Lock z Anglie. Klání dámské čtyřhry
proti profesionálním americkým soupeřkám byla velice vyrovnaná, ale na straně
evropské dvojice byla znatelná větší vůle
zvítězit, utkání vyhrála a připsala tak body
evropskému týmu. Bohužel to nestačilo, a s rozdílem pouhých dvaceti bodů byl
úspěšnější tým World. V individuálních
soutěžích pak Lenka Mišičková vybojovala
v dámské čtyřhře bronzovou medaili.
rii Women Doubles s Angličankou Thaddeou Lock. Přestože hned v úvodu narazily
na nejlepší páry celého turnaje, postoupily
do závěrečných klání a vybojovaly konečné třetí místo, což je ve světové konkurenci obrovský úspěch. Jelikož se výkon česko-anglického páru velmi líbil, obdržela
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Reprezentanti týmu Evropy Lenka Mišičková a Leonardo Gonzalez.

Lenka Mišičková další pozvánku na turnaj
do Japonska, USA, Anglie, Thajska a dalších zemí světa.
Blahopřejeme!
Zdroj: FIT Sports Club z.s.

INFORMACE / INZERCE
Změny v ambulanci MUDr. Chudobové
Vážení občané,
dovolujeme si vám oznámit změny týkající se
ambulance praktické lékařky MUDr. Martiny Chudobové.
V nadcházejícím období bude ambulanci po paní doktorce postupně přebírat
MUDr. Jan Chudoba, a to s plnou návazností na dosavadní péči. Vzhledem k tomu,
že od roku 2020 budou platit nová nařízení
v rozsahu preventivní péče, rozhodli jsme
se ambulanci modernizovat. Pro pacienty budou k dispozici ambulantní laboratorní vyšetřovací metody, EKG, tlakový Holterův přístroj, počítačové vybavení lékaře
i sestry apod. Vybavení je finančně náročné a nepřenosné, proto jsme nuceni ukončit
ke dni 1. 12. 2019 dojíždění do obce Chvalíkovice. Ordinační dobu ambulance v Hradci nad Moravicí rozšíříme a nabídneme pacientům možnost objednávek na konkrétní
čas a denně tak, abychom vyšli vstříc pracujícím lidem i seniorům, v návaznosti na dojezd či dopravu do naší ambulance.

S rozšířením ordinačních hodin je možno
přibírat nové pacienty a zájemce o pracovně-lékařské služby. Věříme, že změny povedou ke spokojenosti vás, pacientů, a nabídnou vám možnost rozšířené kvalitní péče
o vaše zdraví.
Další informace vám podáme osobně při
návštěvě ambulance včetně podrobností

ohledně objednávek. Objednávkový systém bude v provozu od 1. 12. 2019. Objednat se budete moci osobně v naší ambulanci nebo telefonicky na tel. čísle 553 783 549
(i akutní případy).
Děkujeme.
MUDr. Martina Chudobová,
MUDr. Jan Chudoba

Ordinační hodiny ambulance v Hradci nad Moravicí od 1. 12. 2019
Ordinační doba
pro neobjednané

Ordinační doba
pro objednané

Provozní doba
ambulance

PONDĚLÍ

7.00 – 9.00 h

9.00 – 14.00 h

6.45 – 14.15 h

ÚTERÝ

7.00 – 9.00 h

9.00 – 14.00 h

6.45 – 14.15 h

9.00 – 12.30 h
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

SDH Kajlovec vás srdečně zve
na tradiční

Svatomartinské
husí hody
které pořádáme

v pátek 8. listopadu 2019
od 12 hodin

v hasičské zbrojnici v Kajlovci.

Od 19 hodin hraje k tanci i poslechu
živá hudba. Přejeme vám dobrou
chuť a příjemnou zábavu!

7.00 – 9.00 h

12.30 – 15.00 h
návštěvní služba

6.45 – 12.45 h

12.00 – 14.00 h

14.00 – 18.00 h

11.45 – 18.15 h

7.00 – 9.00 h

9.00 – 12.00 h

6.45 – 12.15 h

Vánoční
koncert
MIROSLAVA
BEINHAUERA

KAMIL EL-AHMADIEH - klavír

Hradec nad Moravicí
zámek, Velká dvorana

15. prosince 2019 v 17 hod.
Program
Alois Hába
Carl Vine
Johannes Brahms

Prodej vstupenek

www.ticket-art.cz

Národní památkový ústav,
správa státního zámku
v Hradci nad Moravicí

Inzerat_Program Koncert_93x135_2019.indd 1

www.muhradec.cz

| 25 10:07
11.09.19

INZERCE

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvrt

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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INZERCE
HRADECKÝ

7/2019 | říjen

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

KULTURA | SPORT | KINO ORION

ODPOČIŇTE SI PŘI MASÁŽI
Podzim a jaro jsou nejpříznivější roční období
pro očistu našeho těla.
Přijďte si i vy odpočinout a načerpat síly na druhou
etapu letošního roku a podpořit tak tyto probíhající
očistné procesy vhodně zvolenou masáží.
Obdarujte své blízké dárkovým poukazem a učintě tak první
krok před nákupem vánočních dárků.

www.masaze-doterra.kvalitne.cz
Iva Harbichová, Žimrovice 158, Hradec nad Moravicí

tel.: 605 298 864

24. 10. 2019
v 19 h
Kinosál Národního domu, vstupné 290 Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru Hradec nad Moravicí, Podolská 156.
Rezervace vstupenek na tel. 595 173 043, 778 700 071 nebo na www.ichradec.cz
Pořádá město Hradec nad Moravicí.

www.ichradec.cz | 1

Hradecký kulturní měsíčník

Přehled společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí, pořádaných
v aktuálním měsíci v našem městě, najdete v Hradeckém kulturním měsíčníku, který je občanům distribuován zdarma do poštovních schránek. Příspěvky (anotace akcí) zasílejte do Informačního centra Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz.

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. 11. 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. 4/2019: Nenechte si ujít výstavu
Francisca Goyi. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stala paní Hana Vavrečková z Hradce nad Moravicí.
Ceník inzerce v Hradeckých novinách
1 cm2 		
13 Kč
¼ strany A4 	
1 800 Kč
½ strany A4 	
3 600 Kč
1 strana A4 	
7 200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Objednávky inzerce zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muhradec.cz; tel. 725 666 074 nebo 553 783 940 (Jitka Celtová).
Uzávěrka příštího vydání je 15. 11. 2019. Těšíme se na vaše články o dění a zajímavostech
z našeho města, o vaší spolkové činnosti, sportovních a jiných úspěších apod.

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,
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