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srpen – září

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 12 ze dne
22. 6. 2020)
• vzalo na vědomí cenové nabídky na koupi budovy občanské vybavenosti č.p. 55
v Domoradovicích (budova bývalé školy)
a přilehlých pozemků; rozhodlo prodat
tuto budovu a přilehlé pozemky uchazeči
za kupní cenu 1 055 000 Kč,
• schválilo přijetí dotace na realizaci projektu „Zlepšení funkčního stavu zeleně
ve městě Hradec nad Moravicí“, č. CZ.05.
4.27/0.0/0.0/19_132/0010681, z rozpočtu
Operačního programu Životního prostředí ČR ve výši Kč 568 966,99 Kč, tj. 60 %
z uznatelných nákladů projektu,

• schválilo závěrečný účet města za rok
2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019,
• schválilo účetní závěrku města za rok 2019
sestavenou k 31. 12. 2019,
• schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 119 000 Kč z rozpočtu města
spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Žimrovice 232, IČ 48003531, formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti
spolku v roce 2020,
• rozhodlo ve veřejné zakázce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava, 1. etapa“

na základě doporučení výběrové komise
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 25357352;
rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vzalo na vědomí informace o projektové
přípravě investičních akcí na opravu komunikací: Hradec nad Moravicí - ulice
Na Tylovách (od č.p. 677 ke hřbitovu); Jakubčovice - kolem školky k požární nádrži; Žimrovice - ulice Meleček.

cí č. 3/2004, o ocenění a poctách města Hradec nad Moravicí, záštitu starosty města nad mezinárodním kovářským
sympoziem KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2020,
které se uskuteční ve dnech 31. 7. 2020 až
2. 8. 2020 v Hradci nad Moravicí,
• schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč, Kulturně sportovnímu spolku Elegant, IČ 08626502, na konání 1. mistrovství ČR na historických
sportovních kolech Elegant Silesia, dne
22. 8. 2020,
• vzala na vědomí informace ohledně vydání opatření obecné povahy Městského úřadu Vítkov ze dne 18. 5. 2020, č.j.
MUVI 10655/2020, kterým se zakazuje
vstup do obory Jelenice a rozhodla podniknout ve věci tohoto opatření obecné povahy právní kroky,
• jmenovala ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žimrovice, příspěvková organizace,
IČ 70984549, Mgr. Jana Volfa s účinností
od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou,
• vzala na vědomí hlavní prohlídku mostu
ev. č. 710d - M 1 - most přes potok Hradečná v Hradci nad Moravicí (před obchodním střediskem Hradečanka); uložila osadit na tomto mostě svislé dopravní značení
zamezující vjezdu vozidel nad 3,5 t a hledat řešení způsobu sanace stávající ocelové konstrukce tohoto mostu,

• rozhodla ve veřejné zakázce „Zlepšení
funkčního stavu zeleně ve městě Hradec
nad Moravicí“ na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SAMAT EKOTEMPO
spol. s r.o., IČ 47681233, nabídková cena
589 963,50 Kč bez DPH; rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo s uvedenou společností.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města najdete na
www.muhradec.cz v záložce Samospráva.
Termíny zasedání zastupitelstva města:
7. září (č. 13), 26. října (č. 14) a 14. prosince
(č. 15). Zasedání zastupitelstva města jsou
veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Termíny schůzí rady města: 17. srpna (č. 38), 21. září (č. 39), 5. října (č. 40),
2. listopadu (č. 41), 23. listopadu (č. 42)
a 21. prosince (č. 43). Schůze rady města
jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h
v pracovně starosty města v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města
a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo výše
uvedený roční plán. Změna termínu a místa
zasedání zastupitelstva města a rady města
je v působnosti starosty města.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 32 ze dne
18. 5. 2020, č. 33 ze dne 1. 6. 2020, č. 34
ze dne 10. 6. 2020, č. 35 ze dne 29. 6. 2020)
• rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí
a společností SILNICE MORAVA s.r.o.,
IČ 25357352, jímž dojde ke zvýšení ceny
díla o 12 117,60 Kč bez DPH (14.662,30 Kč
vč. DPH),
• schválila poskytnutí individuální dotace
ve výši 10 000 Kč na činnost Českého svazu chovatelů, z.s., Klubu chovatelů drůbeže rousných zakrslých slepic, IČ 02810590,
v roce 2020,
• projednala otevření koupaliště v Hradci
nad Moravicí od 19. 6. 2020 se závěrem, že
rada města souhlasí s otevřením koupaliště v Hradci nad Moravicí od 19. 6. 2020,
• s chválila ceník vstupného koupaliště
v Hradci nad Moravicí pro rok 2020 takto: celodenní vstupné – dospělí: 60 Kč; celodenní vstupné – děti do 15 let: 40 Kč;
vstup po 16. hodině – dospělí: 40 Kč; vstup
po 16. hodině – děti do 15 let: 30 Kč,
• jmenovala ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČ 70984344, Mgr. Jiřího Kupčíka s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou,
• schválila v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Hradec nad Moravi-

Výjimky z doby nočního klidu
Doba nočního klidu je stanovena zákonem jako doba od 22.00
do 6.00 hodin. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2020 o nočním
klidu (vydaná 22. 6. 2020, účinná od 10. 7. 2020) stanovuje celkem
24 nocí, kdy je doba nočního klidu zkrácena z důvodu konání společenských akcí na území města. V měsíci srpnu je doba nočního
klidu krácena z důvodu konání akcí: Letní slavnost, Pivní slavnos2
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ti, Hradozámecká noc, Kovářské sonáty a Rockový koncert. Konkrétní informace o zkrácení nočního klidu najdete vždy nejméně
5 dnů před konáním akcí na úřední desce. Celé znění Obecně závazné vyhlášky města Hradec nad Moravicí o nočním klidu najdete na
www.muhradec.cz v záložce Samospráva/Právní předpisy města.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
přestože je léto, stavební činnost v budovách a na pozemcích ve vlastnictví našeho
města neutichla. V plném proudu je rekonstrukce budovy č.p. 308 v Hradci (Babinec). Probíhá venkovní i vnitřní rekonstrukce budovy mateřské školy v Žimrovicích,
která se díky štědrému daru od společnosti
Smurfit Kappa oproti původnímu plánu
dočká i nové střechy. Řemeslníci po dobu
prázdnin vystřídali děti i v mateřské škole v Hradci, kde se letos opravuje poslední z jejích čtyř oddělení. Rekonstrukcí prochází komunikace
na ulici Zahradní od křižovatky s ulicí Smetanova po budovu školky.
V rámci stavby dojde mimo jiné k vymístění problematického tukového lapolu z kuchyně školky do dvora. Dokončuje se revitalizace lávky
přes řeku Moravici u pivovarských sklepů.

Máme připravený projekt na výstavbu nového sběrného dvora v Hradci
v lokalitě „Benkovská“. Stále však čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci. Přípravné práce probíhají i v případě přechodu přes železniční trať v Hradci, jehož součástí jsou i přístupové chodníky. Realizace je plánována na letošní rok. V nejhorším případě na první polovinu
příštího roku. Totéž platí o opravě příjezdové cesty ke hřbitovu v Jakubčovicích. Současně dojde ke zbudování parkoviště před hřbitovem.
Z větších investičních akcí je dále v běhu příprava rekonstrukce ulic
Na Tylovách v Hradci, Meleček v Žimrovicích a za mateřskou školou
v Jakubčovicích. Bohužel u těchto investičních záměrů se čelí buď pomalosti u jiných správních orgánů, nebo odmítavému přístupu jiných
vlastníků. Pevně však věřím, že se nám tyto investiční záměry povede
dotáhnout do zdárného konce. Tím myslím zrealizovat je nejpozději do
dvou let. V tomto směru jsem optimista, navzdory tomu, že příjmová
stránka města je značně závislá na celkové ekonomice našeho státu.

Další investiční akce se nachází ve fázi přípravy. Během příštího měsíce započne výstavba cyklistické stezky z Hradce nad Moravicí přes
Branku u Opavy do Otic, která naváže na již zbudovaný úsek z Otic
do Opavy. Stavbu cyklostezky bude realizovat společnost SILNICE
MORAVA s.r.o., jež vzešla z řádného výběrového řízení, do kterého podala nabídku desítka společností. Za zmínku stojí, že svého zástupce
ve výběrové komisi měla každá z dotčených samospráv. Vysoutěžená
cena stavby činí 8 333 816 Kč bez DPH, přičemž podstatná část bude
financována dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotací nekryté náklady se potom rozdělí mezi jednotlivé samosprávy. Samotná stavba cyklostezky je rozdělena na dvě části. S výstavbou nejpodstatnější části, která se nachází v polích mezi Brankou u Opavy
a Oticemi, se započne po žních. Dokončení celé cyklostezky je plánováno na polovinu příštího roku. Připomínám, že součástí stavebních
prací na cyklostezce bohužel nebude oprava povrchu komunikace Pod
Hanuší mezi Hradcem a Brankou u Opavy, jež se nachází na katastrálním území Branky u Opavy.

Mnoho z Vás se městský úřad obrací s dotazy týkajícími se uzavření
obory Jelenice. K zákazu vstupu do obory došlo na základě opatření
obecné povahy Městského úřadu Vítkov, které bylo vydáno k žádosti
vlastníka obory. Přestože se obora nenachází na našem katastru, cestu skrz oboru využívají jak naši občané, tak návštěvníci našeho města.
Nehledě na to, že současně oficiálně vedená cyklostezka je v jednom
úseku v podstatě nesjízdná. I z těchto důvodů se naše město připojilo
k městysu Březová a městu Vítkov a společně činíme právní kroky vedoucí k umožnění vstupu lidem do obory Jelenice. O výsledku těchto
právních kroků budete informováni.
Od září budou obnoveny schůze rady města v jednotlivých obcích. Součástí těchto výjezdních schůzí opět budou diskuze členů rady města
s občany.
Přeji Vám všem hezkou druhou polovinu letního období.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Změny ve vedení škol
ci vystřídá dlouholetého ředitele ZŠ (a později i MŠ) v Žimrovicích
Mgr. Davida Šroma, který se rozhodl vzdát funkce a věnovat se rodině, soukromým aktivitám a novým osobním cílům. Mgr. Jan Volf
je zkušeným pedagogem a ředitelem, který v ředitelské funkci působil více než 20 let na školách v Kravařích - Koutech a v Hlučíně Bobrovníkách.
Novým ředitelem Základní školy v Hradci nad Moravicí se od 1. srpna 2020 stal Mgr. Jiří Kupčík. V ředitelské funkci nahradí Mgr. Radku Očadlíkovou, které uplynulo druhé šestileté funkční období,
a na základě návrhu školské rady byl v souladu se zákonem vyhlášen konkurs. Mgr. Jiří Kupčík v minulosti šestnáct let působil jako
ředitel Základní školy Otická v Opavě.
Nového ředitele má od 1. srpna 2020 i Základní škola a Mateřská
škola v Žimrovicích. Je jím Mgr. Jan Volf, který v ředitelské funk-

Noví ředitelé byli jmenováni radou města na základě doporučení
jednotlivých výběrových komisí složených ze zástupců určených
Českou školní inspekcí, vedením města, krajským úřadem, pedagogickou radou školy a školskou radou. Oběma nově jmenovaným
ředitelům přejeme v jejich funkcích hodně úspěchů.
Mgr. Radce Očadlíkové a Mgr. Davidovi Šromovi děkujeme za jejich mnohaletou nelehkou práci ve vedení škol.
Patrik Orlík, Petr Havrlant

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny a s příchodem prázdninových dnů se
rozběhla spousta letních kulturních akcí.
I když se nám letošní chladnější a deštivý
průběh léta může zdát poněkud nešťastný,
mnozí z Vás navštívili na konci června Hradeckou pouť, na které nám naopak počasí
velmi přálo. Hradecká pouť letos proběhla
v poněkud historičtějším pojetí, a to zejména proto, že si v letošním roce připomínáme 960 let od první písemné
zmínky o našem městě. Samotná pouť se po dopoledních církevních
obřadech v kostele sv. Petra a sv. Pavla uskutečnila v lokalitě Central
parku u nádraží. Vaše hojná účast nás opětovně utvrdila v tom, že tento rozsáhlý prostor v samotném srdci města je opravdu vhodný i pro
konání větších kulturních akcí města i pro realizaci menších hudebních koncertů. Park je dostupný i pro všechny občany místních částí,
kteří po skončení akcí mohou využít pro bezpečný návrat domů autobusové dopravy, výhodou jsou bezesporu i funkční bezbariérové veřejné toalety u nádraží. Vzhledem k tomu, že od 1. října letošního roku
dojde (po dohodě vedení města se Správou železnic) k rozsáhlé redukci kolejišť, odstranění severní nákladové rampy, výstavbě nového bezbariérového nástupiště atd., jsme již se Správou železnic domluveni
na přednostním odkupu více než 4 000 m2 pozemků po odstraněných
kolejích. Po letošní plánované výstavbě úrovňového přechodu přes koleje pro pěší by tak v budoucnu odkupem těchto pozemků došlo definitivně k propojení parku do jednoho celku, který by se mohl stát (po revitalizaci zeleně a instalaci osvětlení) jedinečným místem setkávání Vás
občanů, místem určeným k odpočinku, relaxaci, k promenádním procházkám, i místem konání nejrůznějších kulturních akcí.
Od 8. června probíhá rekonstrukce visuté lávky na Pivovarské ulici,
kterou provádí firma Kamila Turka z Třince. Rekonstrukce s sebou
přináší řadu drobných technických problémů, které se ale operativně řeší. Samotná rekonstrukce lávky, kde dochází mj. k zesílení konstrukce a zvyšování zábradlí, bude dle slov majitele realizační firmy,
dokončena do konce srpna. Do užívání veřejnosti je však lávku možné předat až po kolaudačním rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Opavy, kde předpokládáme, že jej obdržíme až v průběhu
září tohoto roku. Dovolím si upozornit, že lávka bude sloužit pouze

Od 1. 10. 2020 bude v parku probíhat zkrácení
hlavní manipulační koleje o 115 metrů.

4
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pro pěší, a to v režimu do 15 osob, které se na lávce budou moci pohybovat v jeden okamžik. Zároveň velmi rád sdílím aktuální informaci, že se nám na rekonstrukci lávky podařilo získat 30 000 EUR (cca
800 000 Kč) z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Euroregionu Silesia, které jsou vítaným příspěvkem do rozpočtu města. Více podrobností k získané dotaci a k opravě lávky se dočtete v samostatném článku tohoto čísla novin.
Mimo současné hlavní investiční akce (rekonstrukce Babince, rekonstrukce mateřské školy v Žimrovicích a rekonstrukce ulic Zahradní Smetanova), probíhá i dovybavení dětských hřišť a sportovišť. Fotbalové branky v Kajlovci byly za pomoci Technických služeb města
vybaveny novými sítěmi, sportovními sítěmi na tenis a volejbal bylo vybaveno i hřiště v Jakubčovicích. Po dohodě se členy osadního výboru je
budováno nové dětské hřiště v Domoradovicích, kde doposud podobné hřiště nebylo zřízeno. Nutno podotknout, že instalaci herní sestavy
si domoradovičtí dobrovolníci provedli sami, veškerý materiál a herní
prvky zakoupilo město. S dalším dovybavením dětského hřiště v Domoradovicích se počítá ještě v letošním roce.
Město Hradec nad Moravicí se v letošním roce nově zapojilo do projektu společnosti Moravian – Silesian Tourism s.r.o. „Technotrasa –
stezka technických atraktivit Severní Moravy a Slezska“. Kolegyně
z informačního centra připravily za tímto účelem projekt zážitkových
prohlídek s průvodcem pod názvem Oživený Weisshuhnův kanál, kde
můžete i vy ochutnat, co jedli dělníci v papírnách, a dozvědět se od odborných průvodců spoustu zajímavostí o podnikateli, vizionáři a staviteli Carlu Weisshuhnovi, osobním příteli T. A. Edisona a pradědečkovi Joy Adamsonové.
V neposlední řadě si Vás všechny dovoluji pozvat (pokud to aktuální
epidemiologická situace dovolí) do hradeckého Central parku na již
tradiční Letní slavnost, která se uskuteční 7. srpna od 16 hodin.
Ve druhé polovině prázdnin rovněž můžete zavítat na městské koupaliště nebo do městského kina Orion, které v období prázdnin pravidelně promítá vždy ve čtvrtek a v neděli.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl
a šťastný návrat ze všech Vašich prázdninových cest!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 928

Technotrasa: Komentovaná prohlídka Oživený Weisshuhnův kanál.

OTEVŘENÁ RADNICE
Město získalo evropskou dotaci na opravu lávky přes Moravici
a na rozšíření naučné stezky
Spolupráce města Hradec nad Moravicí
s partnerským městem Baborów pokračuje úspěšně i v letošním roce, a to realizací
společného projektu Parky a řemesla našich předků v česko-polském pohraničí,
č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416,
na který se podařilo získat dotaci v celkové výši 61 764,71 EUR z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond
mikroprojektů 2014–2020 z Euroregionu
Silesia. Vedoucím partnerem je na rozdíl
od předchozích projektů polské město Baborów a partnerem projektu je město Hra-

tohoto projektu je především využít nabízený potenciál anglického zámeckého parku
v Hradci nad Moravicí a městského parku
v Baborówě, a tím zvýšit a podpořit turistický ruch v tomto přeshraničním regionu.
V rámci projektu na české straně již
od 8. 6. 2020 probíhá rekonstrukce nefunkční visuté lávky přes řeku Moravici,
která opět propojí původní pěší komunikaci mezi horními, vyhlídkovými partiemi zámeckého parku a nížinnými částmi parku –
Jízdárnou a Mariánskými loukami – v údolí

nách řeky Moravice. Na nových tabulích
budou uvedeny informace o místních zajímavostech zámeckého parku, bývalého zámeckého zahradnictví a tradičních řemeslných odvětvích vykonávaných v průběhu
19. a 20. století v podzámčí, např. pivovarnictví, soukenictví, papírenství, a o stavbě
mostů v místních Braneckých železárnách.
Na polské straně dojde v rámci projektu
k revitalizaci městského parku v Baborówě,
budou zde upraveny komunikace pro pěší
a park bude doplněn o nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, osvětlení aj.). V nově
upraveném městském parku bude umístěna
naučná stezka, která bude zábavnou a edukační formou prezentovat život a řemeslná
odvětví města Baborówa v minulosti.
Propagace nově vzniklé infrastruktury bude
na české a polské straně zajištěna pomocí sférických fotografií (360°), které budou
umístěny na internetových stránkách partnerů projektu. Dále budou zhotoveny trojjazyčné informační letáky, které získáte v informačních centrech v Hradci nad Moravicí,
Opavě a Baborówě. Celkové ukončení projektu je plánováno na červenec 2021.
Petr Havrlant, Ivana Hyklová

dec nad Moravicí. Celkové náklady na aktivity, které budou probíhat na české straně
jsou ve výši 56 551,76 EUR (dotace činí
30 000 EUR), a náklady na aktivity, které
budou probíhat na polské straně jsou ve výši
54 906,23 EU (dotace činí 31 764,71 EUR).
Opolské vojvodství a Moravskoslezský
kraj zahrnují mnoho přírodních, kulturních a technických zajímavostí. Bohužel,
z důvodu vnímání Slezska, jak na polské tak
na české straně, jako ryze průmyslového regionu, byly tyto oblasti s ohledem na turistický ruch dlouhodobě považovány za neatraktivní a propagace turistiky byla brána
jako druhořadá záležitost. V posledních letech se situace mění a oblast turistiky začíná mít stále větší význam. Hlavním cílem

řeky Moravice. Stavební práce provádí firma Ing. Kamila Turka z Třince a projektovou dokumentaci zpracovala firma STATIKA Olomouc, s.r.o. Na lávce bude zvýšeno
zábradlí, pylony lávky budou zesíleny, dojde
k vyztužení a zavětrování konstrukce. Mostovka lávky již nebude dřevěná, ale budou ji
tvořit kovové bezúdržbové pororošty a boční strany lávky budou z důvodu bezpečnosti
a dodržení příslušných technických norem
opatřeny nerezovou sítí. Vizuálně však lávka nedozná výraznějších změn a bude i nadále působit velmi subtilně.
Další aktivitou česko-polského projektu
dojde k prodloužení stávající městské naučné stezky z roku 2009 o šest nových zastavení, které budou umístěny po obou stra-
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Rekonstrukce ulice Zahradní
Dne 1. 7. 2020 začala rekonstrukce ulice Zahradní, křižovatky ulice
Smetanova a navazujícího areálu mateřské školy. Samotná stavba
je rozdělena na dva stavební objekty, a to rekonstrukce komunikace
Zahradní a rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Hradec nad
Moravicí. V rámci rekonstrukce ulice Zahradní již došlo k odfrézování původního asfaltového povrchu vozovky, následovat bude betonáž nových obrubníků podél vozovky, výšková úprava kanalizačních poklopů a uličních vpustí a položení nového asfaltového
povrchu vozovky. V areálu mateřské školy bude přemístěn tukový
lapol ze školní kuchyně do dvora, současně s tím dojde k navýšení
kapacity lapolu. Součástí stavby je také výstavba nové opěrné zídky včetně oplocení na hranici pozemku. Zpevněné plochy budou
provedeny v kombinaci asfaltu a betonové zámkové dlažby. Zhotovitelem stavby je společnost SILNICE MORAVA s.r.o. Vysoutěžená
cena díla činí 2,68 mil. Kč včetně DPH. Ukončení a předání stavby
je plánováno na konec měsíce srpna.

Rekonstrukce Babince pokračuje
V minulém vydání Hradeckých novin jsme vás informovali o zahájení rekonstrukce budovy Babince v Hradci nad Moravicí, kde v současné době práce intenzivně pokračují. Bourací práce ve 2. podlaží již byly dokončeny, v 1. podlaží nadále pokračují. Probíhá osazování nových ocelových překladů, vyzdívání příček a začaly práce na vnitřních instalacích
(elektro, vytápění, voda). Původní výplně otvorů (okna) byly přemístěny na hranu fasády
z důvodu budoucího zateplení budovy. Z Podolské ulice se provádí odkopání zeminy pro
zateplení soklu. Jakmile bude zateplen sokl budovy, bude postaveno lešení a zahájeny práce na výměně střešní krytiny a zateplení celé budovy. V současné době práce pokračují podle časového harmonogramu.
Ing. Josef Hennig,
vedoucí odboru majetku a investic
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OTEVŘENÁ RADNICE
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2. 10. 2020 (hlasování od 14 do 22 h) a v sobotu 3. 10. 2020 (hlasování od 8 do 14 h).
Na území Hradce nad Moravicí se bude hlasovat opět v 9 volebních okrscích: Hradec nad Moravicí, Opavská 197 (okrsek č. 1);
Hradec nad Moravicí, Na Cihelně 274, budova družiny ZŠ (okrsek č. 2); Kajlovec 57, hasičská zbrojnice (okrsek č. 3); Bohučovice 45, mateřská škola (okrsek č. 4); Jakubčovice 52, kulturní dům
(okrsek č. 5); Žimrovice, Hradecká 61 (okrsek č. 6); Domoradovice 57, hasičská zbrojnice (okrsek č. 7); Benkovice 60, kulturní dům
(okrsek č. 8) a Hradec nad Moravicí, Smetanova 694, DPS (okrsek
č. 9). Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu trvalého
pobytu nejpozději do úterý 29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve volebních místnostech.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Zaregistrované volební strany mohou delegovat nejpozději do středy 2. 9. 2020 jednoho člena a jednoho náhradníka do každého volebního okrsku. Není-li takto dosaženo stanoveného počtu členů,
deleguje na neobsazená místa členy starosta.

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OVK

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu
9. 9. 2020 v budově městského úřadu: v 16 h pro okrsky č. 1 – 4;
v 17 h pro okrsky č. 5 – 9. Všichni delegovaní členové okrskových
volebních komisí obdrží před prvním zasedáním osobní pozvánku. Informace o konání prvního zasedání OVK bude rovněž zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách města (Městský
úřad/Volby 2020). Upozorňujeme, že účast všech členů na prvním
zasedání je nutná.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který nebude volit ve svém volebním okrsku, může požádat
městský úřad o vydání voličského průkazu:
• osobně na podatelně městského úřadu do 30. 9. 2020 do 16 h,
• podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (poštou) nebo v elektronické podobě zaslané datovou
schránkou – tato podání musí být doručena městskému úřadu nejpozději do 25. 9. 2020 do 16 h.
Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku v územním obvodu kraje, ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V případě dotazů kontaktujte městský úřad, tel. 553 783 940,
725 666 074; e-mail: jceltova@muhradec.cz.
Jitka Celtová,
odbor vnitřních věcí a kultury

Pozvání na setkání jubilantů
Město Hradec nad Moravicí srdečně zve občany, kteří v letošním roce slaví 75, 80, 85, 90 a více let, na slavnostní setkání jubilantů.
To se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 od 12 hodin v hotelu Belaria. Doprava je zajištěna autobusy ze všech částí města (tam i zpět).
Pozvánku a podrobnější informace obdrží všichni jubilanti v nejbližších dnech poštou. V případě dotazů volejte na tel. 553 783 923
(matrika) nebo 725 666 074 (mobilní telefon).

Přednáška nejen pro seniory
Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska vás zvou na přednášku na téma „Jak nenaletět klamavým obchodním praktikám aneb jak se bránit šmejdům“. Preventivní přednáška plná užitečných informací a rad se
uskuteční ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 16.30 h v kinosále Národního

domu v Hradci nad Moravicí. Přednáška
je organizována na základě konkrétních
podnětů našich občanů a je určena nejen
seniorům. Vstup je bezplatný.

Sociální poradna
Bezplatné sociální poradenství proběhne do konce roku ještě
ve dvou termínech: 2. 9. a 4. 11. 2020, vždy od 14 do 17 hodin, v budově městského úřadu (přízemí). Pokud se ocitnete v nepříznivé životní situaci a nebudete moci navštívit poradnu ve výše uvedených
termínech nebo bude problém neodkladný, můžete sociální pracov-

nici kontaktovat na tel. 605 292 252 nebo
595 054 000. Více informací najdete také
na www.css-ostrava.cz.
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Blahopřejeme k jubilejním svatbám
V sobotu 18. 7. 2020 uspořádalo město Hradec nad Moravicí setkání manželských párů, které si v letošním roce připomínají 50. či
60. výročí uzavření manželství. V obřadní síni města jsme tak měli
možnost společně s jubilanty oslavit jednu diamantovou a osm zlatých svateb našich občanů. Na programu bylo hudební vystoupení, gratulace starosty města i společný přípitek na zdraví, spokojenost a optimismus do mnoha dalších společných let.
Foto: Jiří Hajduk

Přivítali jsme do života
V sobotu 27. 6. 2020 jsme přivítali do života 17 nových občánků našeho města, a to
deset holčiček a sedm chlapečků. V úvodu programu přivítala v obřadní síni města
všechny rodiče, prarodiče, sourozence, a především nově narozené děti matrikářka
městského úřadu paní Marta Bartusková.
V hudebním programu vystoupili Lukáš a Šimon Bátorovi v doprovodu Mgr. Milana Bátora, Ph.D. Poté již přítomným rodičům poblahopřál k narození dítěte starosta
města Mgr. Patrik Orlík. Následovalo předání drobných dárečků, zápis do pamětní
kroniky a společné fotografování. Děkujeme malým interpretům za krásné hudební vystoupení a všem hostům za účast na obřadech.
Fotografie z obřadů si mohou rodiče stáhnout v tiskové kvalitě na
https://lucigrafka.dastax.cz. Přístupové heslo do alba obdrželi rodiče na obřadu.
Další vítání občánků se uskuteční v říjnu (termín bude upřesněn). Rodiče dětí obdrží písemnou pozvánku.
Jitka Celtová
Foto: Lucie Deutsch
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Hradecká pouť
V neděli 28. června 2020, den před svátkem patronů farního kostela
sv. Petra a Pavla, se v Hradci nad Moravicí konala tradiční Hradecká pouť, letos s podtitulem Hradec - město bohaté historie. Zároveň jsme si tak připomenuli výročí 960 let od první písemné zmínky o Hradci.
Dopolední program uvedly slavnostní mše svaté, po kterých byla
pro dětské diváky připravena loutková pohádka. Od 14 hodin pak
program pokračoval v místním Central parku, což všichni návštěvníci ocenili, a to zejména vzhledem ke slunečnému počasí, které
po celý den panovalo. V průběhu odpoledne se na pódiu vystřídala čtyři hudební uskupení. Z místních souborů se představil taneční orchestr Baard´s Band, skupina Otoringolaringologje (ZUŠ)
a Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, z hostujících pak hudební program uzavřela dobová kapela Calata z Ostravy. Připraveny byly ukázky řemeslného umění, např. výroba keramiky, práce kováře, ručně šité a malované textilní hračky, řezbářská dílna,
lámání břidlice a další. Návštěvníci si mohli vybrat také z nabídky
regionálních produktů Opavského Slezska, bohatého občerstvení
a pouťových atrakcí. Nechyběly ani aktivity pro děti, o které se postarala agentura Tomino (ve spolupráci s hradeckým Informačním
centrem),  Hrací deskové centrum Legie či Bláznivá kola.
Protože se letošní pouť nesla v historickém duchu, mohli návštěvníci také zhlédnout novou, pro tuto příležitost připravenou, venkovní výstavu s názvem „960 let Hradce v datech“, která chronologicky mapuje významné historické údaje našeho města. Dobový
program připravil také Klub vojenské historie při Matici slezské
Hradec nad Moravicí - v jejich historickém stanu čekala na návštěvníky mj. ruční ražba historických mincí, které si návštěvníci mohli odnést na památku či pro štěstí. V rámci sportovního vyžití bylo pro veřejnost otevřeno nové multifunkční sportovní hřiště
u hradecké základní školy, kde si zájemci mohli vyzkoušet míčové hry na novém typu povrchu, skok do dálky nebo si zbrusu nový
sportovní areál jen prohlédnout.
Letošní Hradecká pouť byla finančně podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020, projekt „Hradec
– město bohaté historie“.
Město Hradec nad Moravicí děkuje všem, kteří se na programu a organizaci letošní Hradecké pouti podíleli, jakožto i všem návštěvníkům za bohatou účast. Věříme, že se vám na Hradecké pouti líbilo,
a že jste si připravený program užili. Na setkání s vámi se budeme
těšit opět na Hradecké pouti 2021.
Jitka Celtová
Foto: Jiří Hajduk
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SPOLEČNOST A KULTURA
a povídání, které přiblíží koupání na Hradci
převážně v první polovině dvacátého století.

INFORMUJE
Také letos si můžete na koupališti půjčit knihu! Již po šesté si můžete v rámci
akce Vezmi knihu na prázdniny zapůjčit
letní čtení na koupališti. Knihy najdete tradičně v převlékací kabině u dětského bazénu a jsou volně k dispozici. Návštěvníci koupaliště si tak mohou zpříjemnit pobyt u vody
četbou. Nedočtenou knihu není nutné vracet zpátky.
Potřebujete obalit sešity nebo knihy
do školy? Neváhejte a stavte se s nimi již
o prázdninách! Obalíme vám je rychle, levně a profesionálně. Obal od nás je kvalitní,
vydrží dlouho a obalíme také netypické formáty. Knihy nelze obalovat na počkání, přineste je proto včas. Jakmile pro vás budou
připraveny, zašleme vám informační e-mail
nebo SMSku.

PŘIPRAVUJEME

Po vynucených opatřeních a po prázdninách se od září vracíme k tradiční otevírací době.
Připravujeme pro vás různé akce a věříme,
že si v nich každý z vás najde něco pro sebe.
A co nás tedy čeká?
V srpnu můžete stále zhlédnout výstavu
Kresby a malby hradeckého rodáka Michaela Foltýna.
Do konce září si můžete ve vestibulu Národního domu prohlédnout výstavu Na Svatý
Duch do vody buch!, kterou jsme pro vás
připravili ve spolupráci s Maticí slezskou,
pobočným spolkem Hradec nad Moravicí. Karel Hanák pro vás připravil fotografie

Na Podolské ulici před Národním domem je
do konce roku nainstalována výstava Hradec nad Moravicí - historie v datech. Venkovní výstava je zaměřena na známé i méně
známé informace o našem městě za celých
960 let od první písemné zmínky o Hradci.
7. 8. 2020 nás najdete v hradeckém Central parku na Letní slavnosti města, kde
pro vás s agenturou Tomino připravíme zábavný koutek.
V sobotu 8. 8. 2020 bude z našich prostor
startovat 60. ročník dálkového pochodu
Bezručova Moravice.
V pondělí 10. 8. 2020 bude obnoveno Setkání rodáků a pamětníků města Hradec
nad Moravicí se zástupci Matice slezské nad
historickými fotografiemi a jinými dokumenty, tentokrát na téma Skaut na Hradci.
Do konce srpna zachraňujeme s dětmi
a s televizí Déčko trosečníky. V informačním centru si děti mohou vyzvednout unikátní kód a ve městě zkusit najít kešku s dalším kódem.
Zamluvit si můžete rovněž jednu ze speciálních komentovaných prohlídek Technotrasy plných zajímavostí o unikátním vodním díle, které postavil podnikatel pruského
původu Carl Weisshuhn, stavitel mnoha silnic, železnic, tunelů a viaduktů, majitel Jánských Koupelí, pradědeček Joy Adamsonové a osobní přítel T. A. Edisona. Prohlídky
je nutno si předem rezervovat na webu technotrasa.cz. Vstupenky je možné zakoupit
také v našem informačním centru. Cena
prohlídky je 100 Kč/osoba. Termíny: 9. 8.,
21. 8., 28. 8., 13. 9. a 18. 10. 2020 v 9.45 h.
Více informací na www.ichradec.cz.
Pokud jste si oblíbili naše turistické vý
šlapy, rovněž nepřijdete zkrátka. Oblíbené

komentované vycházky pro vás připravujeme – jejich termíny najdete ve vývěskách
a na webových stránkách informačního
centra www.ichradec.cz.
1. 9. – 30. 10. 2020, Portréty – Lucie Deutsch, výstava hradecké fotografky.
Pokud jste nestihli výstavu Vzdělání pro
všechny, odkaz J. A. Komenského v naší
knihovně, můžete ji navštívit od 1. 9. do 30.
10. 2020 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, kde jsme ji zapůjčili na festival Bezručova Opava 2020.
19. 9. 2020 – Zažít město jinak, sousedské
slavnosti na Podolské ulici před Národním
domem. Nádech. Výdech. Zastav se, zamysli se… Nádech… Pro město.
30. 9. 2020 – Květinový den. Český den
proti rakovině. Bohužel z důvodu epidemie koronaviru nebylo možné sbírku uskutečnit v tradičním květnovém termínu. Doufáme ve vaši podporu na podzim. Kytičky
budou k zakoupení v naší knihovně a informačním centru.
Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným
spolkem Hradec nad Moravicí pro vás připravujeme informační brožurku o prodejních stáncích „budkách“ v Hradci-Podolí
v první polovině 20. století.
Chystáme o nich pro vás rovněž přednášku,
na které bude brožura představena. Termín
bude upřesněn.
Na podzim pro vás rovněž připravujeme ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě prezentaci vzpomínek Frana Směji Na co jsem nezapomněl od autora Martina Tichého (na základě stejnojmenné knihy, která vám bude představena). O termínu
vás budeme včas informovat.
V září vyjde podzimní Hradecký kniháček,
časopis pro děti, který vydává naše knihovna. Tak se pro něj stavte.

MALÁ UKÁZKA KNIŽNÍCH TITULŮ, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY V NAŠÍ KNIHOVNĚ A ČEKAJÍ NA SVÉ ČTENÁŘE:
Barunová, P.:
Croft, K.:
Gecková, I.:
Hájíček, J.:
Jacobs, A.:
Jakoubková, A.:
Jarolímková, S.:
Kedroň, R.:
Lapena, S.:

Ztraceni v čase
Zatímco jsi spala
Liška Šiška u doktora
Plachetnice na vinětách
Kavárna u Anděla
Zmizení perníkové princezny
Sídla českých panovníků
Sněžím!
Jeden z nás

Láska, V.:
Marsons, A.:
Moyes, J.:
Mlynářová, M.:
Penny, L.:
Suchan, F.:
Štěrbová, D.:
Tchaikovsky, A.:

Senátor
Osudný slib
Schovej mě v dešti
Dvakrát dole, jednou nahoře
Břicho nestvůry
Bez frází II.
Touhy a úděl
Psí vojáci

www.muhradec.cz
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Ocenění v soutěži Turistpropag 2020
Je nám velkou ctí, že jsme získali v soutěži Turistpropag 2020 na veletrhu Regiony 2020 v Lysé nad Labem 1. místo a Zvláštní cenu
České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech
Travel Press v kategorii Turistická informace roku – PR materiály za brožuru Proměny Hradce v čase. Do soutěže bylo přihlášeno
178 materiálů od 98 vydavatelů – obcí, měst, neziskových organizací nebo podnikatelů v cestovním ruchu. Brožura Proměny Hradce v čase bude brzy k nahlédnutí a zapůjčení v městské knihovně.

Prozkoumejte proměny Hradce v čase prostřednictvím interaktivní aplikace Slide2past, kterou najdete na našem webu www.ichradec.cz v záložce Hradec obrazem. Jde o originální způsob prohlížení dvojic srovnávacích fotografií na monitoru počítače nebo
chytrého zařízení s možností ovládání jednoduchého navigačního mechanismu.
PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová,
ředitelka Městské knihovny a informačního centra

Velkolepé rozloučení s ředitelem školy v Žimrovicích
V úterý 23. 6. 2020 se občané Žimrovic za přítomnosti pedagogů
základní a mateřské školy, starosty a místostarosty našeho města
i dvou bývalých starostů města rozloučili s ředitelem místní školy
Mgr. Davidem Šromem, který školu řídil 20 let a jeho manželkou
Mgr. Alenou Šromovou, která zde učila 10 let.
Pan ředitel dokázal malou vesnickou školu proměnit na školu, která
v roce 2004 získala titul Ekoškola a mnoho dalších ocenění, a jejíž
věhlas překročil nejen hranice okresu a republiky.Za jeho působení se v obci pořádaly vánoční jarmarky, výstavy, zahradní slavnosti a mnoho dalších akcí nejen pro děti a rodiče, ale také pro všechny
spoluobčany. Zanedbaná školní zahrada byla přetvořena v krásný
park s dřevěnými sochami. Vychoval generaci dětí, které vedl k lásce k přírodě, tradicím našich předků a křesťanství.
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Organizátorem slavnostního rozloučení byli Karel a Marcela  Vavřínkovi, majitelé Areálu dobré pohody, spolu s žimrovickými hasiči,
kteří připravili panu řediteli také překvapení, kdy musel prokázat
i hasičské dovednosti. Poté manželé Šromovi projeli vesnicí v bryčce tažené koňmi. Panu řediteli a jeho manželce poděkovali za dlouholetou spolupráci a za všechno, co pro Žimrovice vykonali, současný i bývalí starostové města, pedagogové, manželé Vavřínkovi,
hasiči, členové spolku Šromovy děti, členky Klubu seniorů Žimrovice a další občané. Poslední červnový den se rozloučilo také vedení společnosti Smurfit Kappa.
O tom, že žimrovičtí občané si pana ředitele velmi vážili svědčí fakt,
že kolem cesty, kudy projížděli, byly umístěny billboardy s nápisy
„Žimrovice děkují za dlouholetou spolupráci se základní a mateřskou školou pod vedením pana Davida Šroma“ a „Děkujeme Davide“.
Zdeňka Víchová
Foto: Ladislav Hynar

SPOLEČNOST A KULTURA
Poděkování
V neděli 28. 6. 2020 jsme se probudili do krásného slunečného dne
a těšili se na Hradeckou pouť. Vše začalo bohoslužbami v našem
kostele sv. Petra a Pavla. Slavnostní „devátou“ mši sv. provázely
nádherné zpěvy v podání místního chrámového sboru pod dirigentskou taktovkou Ing. Jiřího Šroma, za doprovodu varhaníka pana Miloše Stoklasy. Hlavním celebrantem byl P. Kamil Strak. V odpoledních hodinách jsme se sešli v městském parku u nádraží a výborně
se bavili u bohatého kulturního programu. Nechyběly stánky s občerstvením a atrakce pro děti. Chceme touto cestou poděkovat panu
faráři hradecké farnosti P. Mgr. Marcinovi Kierasovi, P. Kamilu
Strakovi, starostovi města Mgr. Patriku Orlíkovi a týmu jeho spolupracovníků, Ing. Jiřímu Šromovi a Miloši Stoklasovi za všechno úsi-

lí, které bylo vynaloženo, aby se pouť ke spokojenosti všech vydařila.
Členové Klubu seniorů Žimrovice
Členky klubu seniorů v Žimrovicích touto cestou moc děkují panu
Karlu Vavřínkovi (Areál dobré pohody Žimrovice) a městu Hradec nad Moravicí za rekonstrukci sociálního zařízení a instalaci nového dvojdřezu, včetně obložení, v klubové místnosti v obecním domě. Pan Vavřínek nejen že nechal provést uvedené opravy,
ale náklady s nimi spojené zaplatil ze svých vlastních prostředků.
Město Hradec nad Moravicí se podílelo částkou ve výši 10 000 Kč.
Zdeňka Víchová, jednatelka klubu

Pozvánka na promenádní koncerty
Letošní sezóna koncertům příliš nepřeje, a proto jsme byli moc rádi,
že jsme mohli na začátku léta vystoupit na Hradecké pouti. Poprvé jsme se zde představili s novým dirigentem a z velké části také
s novým repertoárem. Moc bychom chtěli pořadatelům poděkovat za pozvání, skvělou organizaci a divákům za super atmosféru.
Kdo by si chtěl poslechnout koncert Dechového orchestru Hradec nad Moravicí, toho srdečně zveme na vystoupení v Opavě
v rámci letních promenádních koncertů. Vystoupení se uskuteční
20. září 2020 od 10 hodin v parku za Slezankou. A kdo má raději lidovou hudbu, může se přijít podívat na náš malý soubor s názvem

Hradečanka. Ta vystoupí také v parku za Slezankou a to již 16. srpna 2020, opět od 10 hodin.
Budeme se na vás těšit!
Aktuální informace najdete na facebooku nebo našich webových
stránkách:
www.facebook.com/dechovyorchestrhradec
www.dechovyorchestrhradec.cz
Lucie Deutsch

Vzpomínka na otce Antonína Koláře
V měsíci červnu jsme se rozloučili s dlouholetým farářem hradecké farnosti P. Antonínem Kolářem. Chtěl bych mu s vděčností věnovat krátkou vzpomínku, a také
i nám všem krátce připomenout jeho život. P. Antonín Kolář se narodil 16. 9. 1940
ve Zlíně. Po kněžském svěcení, které přijal 25. 6. 1967 v Litoměřicích od kardinála Františka Tomáška, byl rok kaplanem
v Hranicích, a pak až do roku 1974 v Příboře. Ve farnosti Hradec nad Moravicí byl farářem až do roku 2015. Působil zde 41 let.
Mezi lety 1988 až 2008 byl navíc také administrátorem farnosti Štáblovice. Posledních
5 let prožil na odpočinku v Domově pokojného stáří v Boršicích, kde obětavě sloužil
klientům domova a řeholním sestrám. Zemřel 30. května 2020 zaopatřen svátostmi,
doprovázen láskou a péčí Milosrdných sester svatého Kříže a zaměstnanců domova.
Každý z vás, zvlášť starší občané, dobře pamatují jeho působení, a mnozí zachováváte
v srdci milé vzpomínky. Jedna paní ze zúčastněných na pohřbu, která přijela z Příbora, po tolika letech od odchodu o. Antonína z jejich farnosti, se se mnou podělila
o zajímavou vzpomínku. „Já jsem v něm našla, coby dvanáctileté děvče, jeho žačka v náboženství, velikou oporu. Stal se oporou pro
celou naši rodinu. Zvláště největším pokladem byl pro moji těžce nemocnou maminku,

kterou chodil navštěvovat jak do nemocnice,
tak domů se svatým přijímáním. Když musel
naše město Příbor opustit a stal se farářem
po dobu 41 let v Hradci nad Moravicí, dojížděl z Hradce se svatým přijímáním nadále
za maminkou. V roce 1982 maminka zemřela, ale naše přátelství s P. Antonínem zůstalo
na celý život. Tímto chci poděkovat Vám, milý
Otče Antoníne, za všechnu obětavou službu lásky pro naši hodně nemocnou maminku. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám za velké přátelství pro naši rodinu a další rodiny
v Příboře, které jste navštěvoval, dokud Vám
to dovolovalo zdraví. A taky zaplať Pán Bůh
za vše, co jste udělal ve svých kaplanských letech pro náš příborský farní kostel Narození
Panny Marie. Nikdy Vám to nezapomeneme.
Měli jsme Vás všichni moc rádi!“ vzpomíná
paní Vladimíra Greinerová. Takových vzpomínek je určitě víc. Všechny by se nevešly
do těchto našich novin, a ani o to nejde. V životě potkáváme různé lidi. Od nich se učíme
poznávat svět, učíme se hodnotit život svůj
a druhých. Doufám, že díky působení otce
Antonína mnozí z vás neztratili Boha z dohledu. Jeho věrnost kněžské službě, obětovaný život ve službě druhým ať Bůh odmění životem věčným.
Chtěl bych také u této příležitosti poděkovat všem, kteří pomohli připravit poslední rozloučení s P. Antonínem. Děkuji li-

turgické službě, ministrantům, akolytům,
panu kostelníkovi, jeho pomocníkům, děkuji za úklid a zdobení kostela, za uspořádání internetového přenosu, modlícím se
růženec, skautským pořadatelům, našemu
chrámovému sboru, varhaníkům, děkuji dechovému souboru, hasičům, vedení našeho
města za zorganizování dopravy a velkou
vstřícnost, vedení církevní školy za zapůjčení vozidel, pohřební službě Agnes, kněžím,
všem farníkům a hostům. Vzpomínejme
na otce Antonína v modlitbě u jeho hrobu
a také při mších svatých. R. I. P.
Zdravím vás všechny a pamatuji v modlitbě
na každého z vás.
P. Marcin Kieras, hradecký farář
www.muhradec.cz
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Zveme vás

Elegant Silesia 2020

Město Hradec nad Moravicí vás zve
23. 9. 2020 do kinosálu Národního domu
na divadelní představení Hodina duchů.
Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek
v Informačním centru Hradec nad Moravicí. Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Monika Timková, Matěj Kriegel, Jindra
Kriegel, Josef Hervert, Radomír Švec, Petr
Semerád, Michaela Zemánková.

Kulturně sportovní spolek Elegant Ostrava vás zve v sobotu 22. 8. 2020 na 1. mistrovství
České republiky na historických sportovních kolech. Akce se uskuteční v Hradci nad Moravicí a pro návštěvníky je připraven také doprovodný program, např. komentovaná cyklistická vyjížďka nebo odpolední Elegant Swing piknik na Mariánské louce u hotelu Belaria.
Partnerem akce je město Hradec nad Moravicí.
Činnost Kulturně sportovního spolku Elegant (Ostrava) navazuje na éru Moravskoslezské
župy cyklistické, která společnými projekty sdružovala a propojovala spolky a organizace.
Zaměřuje se na sportovní a kulturní aktivity, přičemž vychází z tradice a noblesy starých
časů, ale přizpůsobuje je současné době i našim prioritám. Cílem je příjemnou cestou motivovat k aktivnímu životu a podporovat kulturní a sportovní turismus v Moravskoslezském
kraji. V sobotu 22. 8. 2020 máte jedinečnou možnost se s aktivitami spolku Elegant seznámit osobně, a to přímo v Hradci nad Moravicí. Na akci ELEGANT SILESIA 2020 si můžete vybrat hned ze tří retroaktivit, které vás budou bavit a potěší nejen staromilce. Více informací najdete na na www.elegantspolek.cz.  
1. mistrovství ČR na historických
sportovních kolech

Elegant
Silesia
22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

Vyjížďky
s programem

Elegant
Silesia
22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

Komentované vyjížďky
s bohatým programem pro
všechny věkové kategorie.
www.elegantspolek.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU SLAVNOSTNĚ
A NETRADIČNĚ

“Až bude po přijímačkách, to si školu užijeme! Písemek už nebude tolik, a navíc nás čekají výlety, exkurze, poslední zvonění a loučení.” Takhle asi přemýšleli všichni deváťáci.
Jenomže letošní rok byl jiný než ty dřívější. Koronavirus změnil školní práci, změnil
přípravy na přijímačky i zkoušky samotné
a změnil také plány. A všechno bylo jinak.
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Přijímačky byly posunuty o dva měsíce
a do školy se žáci mohli vrátit jen po skupinách a za přísných ochranných opatření. Vidina společně strávených dnů, výletů a veselí
se rozplývala. Jenomže letošním deváťákům
to nedalo a vymysleli, jak uspořádat tradiční rozloučení v kině a pak i závěrečné taneční galaodpoledne v zámecké Velké dvoraně.
I když času bylo kvůli odloženým přijímacím
zkouškám málo, dali nápady dohromady,

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

Swing k
pikni
22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

Více informací:

Více informací:

Návrat ke kořenům cyklistky.
Nádherná kola i trasy,
nová přátelství, zábava.
www.elegantspolek.cz

Elegant

Více informací:

Nejlepší swingové kapely
i tanečníci, stylové oblečení,
dobré jidlo, pití a zábava.
www.elegantspolek.cz

ŠKOLSTVÍ
spojili se s Agenturou Tomino a ve svém
volném čase připravili vystoupení pro rodiče a učitele. Kluci a holky z 9.A ve svém
představení „Setkání po letech“ vzpomínali na veselé zážitky ze školních let, které doprovodili svými hudebními vystoupeními.
Spolužáci z 9.B zase připravili program „Televizních zpráv“, ve kterých parodie na aktuální koronavirovou pandemii  střídaly vtipné reklamní spoty. Obě vystoupení sklidila

zasloužený potlesk. Další část programu vyplnily videoprezentace tříd, které pobavily
i dojaly zároveň. Z milých malých prvňáčků
vyrostly mladé slečny a pánové, kteří toho
tolik dokáží. A tak závěr večera patřil ocenění nejlepších žáků a předávání upomínkových předmětů a pamětních listů.
Posíleni úspěchem z rozloučení v kině pokračovali kluci a holky pilně i v tanečních

trénincích. Pod vedením tanečního mistra
pana Hladíka věnovali mnoho hodin nácviku standardních i latinskoamerických tanců. Propotili zřejmě nejedno tričko a určitě
je i bolely nohy, přesto si tuto mimoškolní aktivitu velmi užili, společně se nasmáli
a naučili se své první taneční kroky. V pondělí 29. 6. 2020 pozvali do vyzdobené Velké dvorany Červeného zámku své rodiče
a příbuzné a předvedli slavnostní promenádu i jednotlivá taneční vystoupení. Tradiční šerpování bylo milou tečkou za jejich
devítiletou školní docházkou a pak už zbytek večera patřil jen tanci. Přišel čas vyzvat
maminku na romantickou rumbu, tatínka
na rychlejší cha-chu, babičku na polku…
Společná zábava vydržela opravdu dlouho,
což jen potvrzuje, že hosté byli spokojeni.
Jsme moc rádi, že deváťáci vytvořili partu, která se nenechá odradit a společně jde
za svým cílem. Přejeme, ať se jim to daří
i v budoucnu. Velké poděkování závěrem
patří městu Hradec nad Moravicí za poskytnutí dotace, panu Tomáši Židkovi a jeho
Agentuře Tomino, paní Ireně Marošové,
která na sebe vzala velký díl celé organizace i všem maminkám a tatínkům, kteří pomáhali, jak mohli.
Mgr. Jana Divilová

Ukončení školního roku
Každým rokem se děti těší na prázdniny.
Ty letošní, stejně jako celý rok, jsou velmi
neobvyklé. Když jsme 10. 3. 2020 sledovali v médiích neustále se měnící koronavirovou situaci, nikoho z nás by ani nenapadlo, že mimořádné opatření bude na tak
dlouhou dobu. S postupným rozvolňováním měli možnost žáci 1. stupně nastoupit od 25. 5. 2020 do školy. V 5.B se sešlo
celkem 13 žáků a jeden žák z 5.A, kde byl
větší počet žáků, než dovolovalo opatření.

Po dobu vyučování jsme se zaměřili na výuku profilových předmětů jako je matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodověda a vlastivěda. Úkoly, které jsme probírali
ve škole, byly zadávány i žákům na distanční výuce. Stejně tak tomu bylo i v ostatních
třídách nižšího stupně. Poslední týden jsme
se snažili trávit co nejvíc času venku, pokud tedy dovolilo počasí. Týden jsme zahájili „šipkovanou“. Po cestě na workoutové
hřiště v Brance plnili žáci nejrůznější úkoly,

např. poznávání rostlin a stromů, kreslení,
tvoření z přírodnin apod. V dalších dnech
jsme hráli únikovou hru, kdy se po rozluštění úkolu otevřela cesta k dalšímu klíči.
Ze všeho nejvíc snad děti bavila vybíjená,
kterou často hrály během volných chvil. Našli jsme si také čas na opékání špekáčků,
úklid či výzdobu třídy. Školní rok jsme pak
všichni společně ukončili rozdáváním vysvědčení ve třídě.
Monika Halšková, třídní učitelka 5.B
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ŠKOLNÍ CESTY DO PRAVĚKU

V závěru školního roku jsme zakončili naše celoroční putování
do pravěku školním výletem. Naše cesty vedly do proslulé jeskyně
Šipka a do Muzea pravěku ve Štramberku. Celoroční projekt, který byl přerušený pandemií, skončil poznáváním míst, která se pojí
s důležitými nálezy od doby kamenné až po dobu železnou. Protože
panovala ještě přísná epidemiologická opatření, vyrazili jsme na výlet ve dvou termínech 16. a 18. června, vždy ve skupinách do 15 dětí.
Mladší i starší děti si školní akci náležitě užily, a kromě výše zmíněných návštěv přivítaly i návštěvu muzea Tatra v Kopřivnici.

našich kamarádů prošlo se zvonečkem tradiční uličkou ke škole
a odzvonili své poslední kroky, které vedly
do naší malotřídky.
V amfiteátru proběhlo vyhlašování celoročních soutěží Čtenář roku
a Rytíř roku. Líza Smetanská a Andrea Štecová ze 4. ročníku získaly právem titul Čtenář roku za přečtené a prezentované knihy. Rytířem roku se v letošním roce stali Igor Hertel z 2. ročníku a Tomík
Feilhauer z 3. ročníku. Oba kluci nám ukázali, jak mohou vypadat
správní chlapi a dobří kamarádi. Déšť nás zahnal na krátkou chvíli
do školy, kde k nám promluvil pan starosta Patrik Orlík. Když přešly mraky, předvedla nám naše bývalá žákyně Vanda Zmijová úžasné akrobatické vystoupení na zavěšeném kruhu, později se k ní přidala i její sestra Roxy.
Protože i pro mě a paní učitelku byl tento den poslední, který jsme
s dětmi ve škole prožili, přišlo na řadu velmi dojemné loučení,
za které nesmírně děkujeme. Děkujeme za všechny dary, ale hlavně
za všechna ta dojemná a vřelá slova. Jsou po nás studnicí, ke které se
budeme vracet, a ze které se budeme občerstvovat i v dalších letech.

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

V pátek 26. června jsme odzvonili školnímu roku 2019–2020. Jako
v předešlých letech jsme se i v tento poslední školní den loučili
s našimi čtvrťáky, kteří přecházejí do pátého ročníku. Všech pět

Před 20 lety jsem dostal ve svých necelých třiceti letech příležitost
vést malotřídní školu v Žimrovicích. Do dnešních dnů jsem vděčen bývalému starostovi města panu Josefu Víchovi, že se nezalekl
mého mládí a do funkce ředitele mě společně s radou města jmenoval. Od té doby prošlo naší školou mnoho dětí, vystřídali se rodiče,
členové a předsedové Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, starostové i místostarostové města, volení zastupitelé. Všem chci za sebe i za svou
manželku a dlouholetou kolegyni poděkovat za důvěru a spolupráci.
Po celou dobu jsme se všichni zaměstnanci školy snažili budovat komunitní školu, která je součástí obce i města. Naše snaha by byla
ničím bez celé řady úžasných a ochotných lidí naší obce. Mé vzpomínky patří již zesnulému Jiřímu Křížovi i jeho bratru Josefovi,
panu Jaroslavu Černínovi, výtvarníku Mirku Pacnerovi a mnohým
dalším. Páteří naší práce se stal Klub rodičů ZŠ Žimrovice. Všem
předsedům a členům klubu, až po dnešní osazenstvo vedené Markem Štecem, nesmírně děkuji. Děkuji i za vzácnou symbiózu s naším SDH Žimrovice vedeným Miroslavem Křížem, děkuji žimrovickým seniorkám v čele s Helenou Víchovou a Zdeničkou Víchovou.
Samostatná kapitola patří firmě Smurfit Kappa, která za každého
vedení podporovala obrovské množství aktivit a projektů školy. Velké díky za spolupráci a opravdové přátelství patří Karlu a Marcele
Vavřínkovým z ADP Žimrovice. Mnoho akcí v naší obci by bez jejich nasazení nemohlo vzniknout.
A nakonec jsou tu mé kolegyně ze školy a školky, současné i ty bývalé, které jsou a byly ochotny nést velkou tíhu a odpovědnost malé
vesnické školy a školky. Jim patří poděkování největší, protože bez
jejich nasazení by naše organizace nebyla tím, čím je. Děkuji současnému i bývalému vedení města Hradec nad Moravicí za přízeň,
kterou věnovali škole. A nakonec děkuji své ženě Áji Šromové, že se
mnou byla ochotna nést tíhu řízení školy. I v době, kdy ještě nebyla
zaměstnankyní školy, trávila prázdniny a víkendy budováním školní zahrady, malováním lavic, chodeb, podílela se na tvorbě mnoha
vystoupení, byla mi oporou. Bez celé této široké palety lidí se komunitní škola nedá tvořit. Prosím zůstaňte věrni naší škole, ať za dva
roky, kdy základní škola Žimrovice bude slavit své 100. výročí, se
může zvolat „Žimrovická škole žije!“
David Šrom, ředitel ZŠ a MŠ Žimrovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ

Je za námi velmi hektické období covidové
krize, která však přinesla i pozitivní věci,
které bych chtěla ve svém příspěvku také
zmínit. Nejdříve však chci poděkovat všem
rodičům a všem svým kolegyním i kolegovi
za zvládnutí situace, která nastala v dubnu
s přechodem na provoz mateřské školy pro
integrovaný záchranný systém. Znamenalo to, že do naší školy mohly chodit pouze
děti rodičů, kteří byli součástí kritické infrastruktury. Zpočátku jsme neměli žádné
děti, poté navštěvovaly naši školu dvě děti.
Pro nikoho z nás to nebyla lehká situace,
zažívali jsme ji všichni poprvé a neulehčoval nám ji ani mediální tlak. Přesto jsme ji
všichni skvěle zvládli a je za námi. Velmi náročné bylo pro mě připravit školu k otevření, a zvládnout a ošetřit vše legislativně tak,
aby to nebylo příliš nelogické a nepříjemné
pro děti, vás rodiče i pro nás, zaměstnance
školy, ať už pedagogické nebo nepedagogické. Protože jak jistě víte, mateřské školy nebyly uzavřeny státem, tudíž jsme měli
vše komplikovanější.
To pozitivní, co na celé věci vnímám je, že
jsme se spojili v pomoci bližnímu svému.
Věděla jsem, že k nám do mateřských škol
dochází spousta babiček a dědečků, a jsou
také našimi cizími strávníky ve školní jídelně, a tak mně napadlo, že jim ušijeme roušky a pošleme milý dárek. K našemu nápadu
se přidalo město a již jsme šily roušky pro
celý Hradec a okolí. Vracely se nám krásná poděkování, a i my děkujeme manželům
Novákovým za finanční dar pro naše švadlenky. Velmi bych si přála, abychom ten pocit sounáležitosti, pomoci, úcty jednoho člo-

věka ke druhému, lásky, ale i strachu o své
blízké, který jsme všichni cítili - nezapomněli. Abychom si i v budoucnu ponechali
čas pro své rodiny a děti, který jsme najednou všichni měli, když jsme nikam nespěchali. Toto byl veliký dar a zkušenost.
Přesto jsme ani v této době, kdy naši školu
navštěvovaly jen dvě děti, nezaháleli. Naše
paní učitelky zpracovávaly materiály na web
pro vaše děti a snažily jsme se být s vámi stále ve spojení. Dostaly další úkoly v rámci nových metod a připravovaly si nové činnosti, témata, enigmatické hádanky – spoustu
věcí pro rozvoj myšlení dětí s příklady dobré praxe. Zdobily jsme zahrady, paní učitelky malovaly na chodníky prvky z NTC Menzy, vyráběly se bahenní kuchyňky, které děti
milují. Zde bych chtěla velmi poděkovat naší
chůvě Danuši Víchové z Jakubčovic, která zajistila pro naši školu dvě bahenní kuchyňky jako sponzorský dar a naší učitelce paní Šárce Šustkové, která zajistila další
krásnou bahenní kuchyňku a našila spoustu milých věcí a hraček pro naše děti. Děkuji
i všem dalším, kteří jakkoliv přispěli. Upravili jsme pocitové chodníčky, bylinkové zahrádky, broukoviště, vznikly nové kompostéry, záhony, které budou sloužit výuce,
začaly vznikat venkovní hudební koutky
pro děti a další. Naše paní kuchařky zase vymýšlely nové receptury, kterými by ozvláštnily jídelní lístek. Paní školnice a provozní
vše desinfikovaly, připravovaly k otevření,
plely zahrady, pan domovník se snažil všem
vyhovět a jezdil z vesnice na vesnici a dělal
vše, co bylo potřeba a všichni společně jsme
se těšili, až se zase vrátíme do normálu.

řízení pomohla a je mi oporou. Přesto však
stále ještě máme volná místa v Jakubčovicích a Bohučovicích. Všechny ostatní školky jsou plné. Přesný počet volných míst zveřejním na našem webu v září.
Všichni jsme se připravovali na rekonstrukci třídy Kuřátek v Hradci. Rekonstrukce je
nyní v plném proudu (viz fotografie), práce se krásně daří a věřím, že to bude jedna
z nejkrásnějších tříd a dětem i paním učitelkám v ní bude dobře.
V závěru bych chtěla poděkovat za spolupráci oběma odcházejícím ředitelům základních škol. Paní ředitelce Mgr. Radce
Očadlíkové a panu řediteli Mgr. Davidu Šromovi - jemu i za duševní podporu, vtipná
slova a nadhled. Do dalšího života jim přeji především zdraví a splnění všech jejich
přání. A našim dětem, které v září 2020 nastupují do prvních tříd, přeji radost z učení, spoustu kamarádů, milou paní učitelku
nebo pana učitele. Vám rodičům přeji pevné nervy a úsměv v začátcích nové životní
etapy vašich dětí.
Bc. Gabriela Lacková,
ředitelka MŠ Hradec nad Moravicí

Já jsem řešila velmi náročný zápis, kdy jsem
zpracovávala asi 60 vašich žádostí a bohužel jsem 23 z nich byla nucena odmítnout.
Velmi děkuji své zástupkyni paní Bc. Silvii
Chromjákové, která mi v tomto správním
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ŠKOLSTVÍ
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
TAK SE TO NAKONEC POVEDLO ANEB KONEC
NETRADIČNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU

Po mnoha týdnech a měsících nejistoty se nám všem nakonec povedlo důstojně uzavřít školní rok. Vysvědčení byla řádně předána,
mohli jsme společně poděkovat při závěrečné mši svaté a také se
jaksepatří rozloučit s 26 žáky deváté třídy, kteří naši školu opouštěli. Školní rok 2019/2020 je tedy již minulostí. A jeho průběh byl
naprosto odlišný od našich tradičních očekávání. Bůh se prý nejvíc
směje, když lidé plánují. Tato lidová moudrost jistě mnohým z nás

v uplynulé době vytanula na mysli. Nám „školou povinným” přinesla tato změna plánů mnoho výzev, všichni jsme se „za pochodu“
učili nové dovednosti. Nyní je tedy třeba poděkovat za spolupráci
a vynaložené úsilí při domácím vyučování všem obětavým rodičům,
žákům a učitelům. Těšíme se, že se v září všichni sejdeme a společně zahájíme nový školní rok. Věřme, že nás v něm již žádná nemilá překvapení nepotkají.
Mgr. Lucie Víchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ČERVNOVÉ AKCE PŘILÁKALY
SVOU PESTROSTÍ

Vzhledem k „pokoronavirovému“ období
zorganizovala ZUŠ v Hradci nad Moravicí v závěru školního roku pouze dva Absolventské koncerty. První z nich se konal
v sále Velké dvorany zámku a nabídl pohled
na naše úspěšné výtvarné a hudební absolventy. Sólově, ale i v komorním uskupení si zahrála talentovaná akordeonistka
Karolína Volná, která se sólovou skladbou Oblivion nechala vyniknout svou muzikálnost a smysl pro hudební krásu pocházející z pera Astora Piazzolly. S chutí

si zahrála i se svou dlouholetou parťačkou
Alenou Kadlubiecovou skladbu George
Bizeta - Carmen for ever a Pour l´enfant Sophie francouzského akordeonisty a skladatele Enrique Ugarteho, které zněly sálem
jako poslední hudební kusy slavnostního
podvečera. Francouzský valčík - In france
style, tentokráte české mladičké skladatelky
Kláry Veselé, si zahrál i druhý akordeonista
ze třídy Marty Scholzové Antonín Bujnovský. Své domácí publikum nadchl i interpretací druhé sólové skladby Hava nagila,
tedy Radujme se. Tato hebrejská lidová píseň, která se často zpívá při oslavách, je ob-

líbená především v židovských a řeckých
komunitách a bývá považována za symbol
židovství. Třetím hudebním absolventem
tohoto netypického školního roku byl nadaný kytarista Šimon Bala ze třídy Milana Bátora. Svůj kytarový šmrnc předvedl
hned ve třech skladbách. Jako první zazněla
skladba „Is there anybody here?“ legendární kapely Pink Floyd patřící k progresivnímu rocku. Poté na klasickou kytaru a klasickým způsobem hry Šimon interpretoval
Ragtime a závěrečnou tečkou za jeho vystoupením byla strhující skladba další anglické rockové kapely Led Zeppelin -  Stairway to heaven.
Během koncertu byly představeny i dvě výtvarnice Adéla Honová a Amálie Víchová
ze třídy Barbory Čvančarové. Jejich výtvarný cit mohli diváci obdivovat po skončení
koncertu, neboť vedle pódia měly vystaveny své absolventské práce na téma Hudba.
Tímto tématem se děvčata nechala  inspirovat  přímo v ZUŠ Hradec nad Moravicí. Amálie Víchová kreslila hudební skupiny, kterým se věnuje rocková kapela ZUŠ,
a Adéla Honová výtvarně zpracovávala po-
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ŠKOLSTVÍ
zvánky na všechny tradiční koncerty ZUŠ,
které se v běžném školním roce konají.
Druhý Absolventský koncert se konal v zahradě u ZUŠ a byl pojat velice netypicky,
a to premiérovým vystoupením kapely Otoringolaringologje, která vznikla „online“
v čase koronavirovém. Členové tohoto seskupení a letošní absolventi prvního stupně
základního studia, keyboardista Josef Vícha, zpěvačka Nikola Markusová ze třídy
Olgy Golhové a již zmiňovaný kytarista Šimon Bala vyzvali další své hudební přátelé
z řad muzikantů ZUŠ - Štěpána Blateckého a Martina Víchu a společně tak vytvořili, pod vedením pana učitele Milana Bátora, sehranou partu pro své objevování světa
rockové hudby. V programu zazněly jejich
oblíbené skladby, např. kalifornské funk-rockové kapely Red hot Chilli Peppers či
dalších amerických kapel Metallica a punk-rockové formace Green Day. Nechyběla ani
nestárnoucí „klasika“ v podání písně Obladi
oblada anglických Beatles, která roztančila
nejmenší posluchače rockového Absolventského koncertu. S tímto netradičně pojmenovaným seskupením Otoringolaringologje
se také poslední červnovou neděli Základní
umělecká škola prezentovala na Hradecké
pouti v prostorách „Central parku“ u vlakového nádraží a  sklidila od místního publika
zasloužené ovace.
Děkujeme všem uměním zapáleným absolventům za krásné výkony a učitelům za vedení a směřování mladých muzikantů vstříc
životu obohacenému o krásu hudebního
a výtvarného umění.
Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ
Foto: Jiří Hajduk

LETNÍ
SLAVNOST
zábava pro celou rodinu
pátek 7. srpna 2020 od 16 hodin
v Central parku

K poslechu i tanci

Slunečníky a piknikové

hraje kapela T.R.B.

deky s sebou

Občerstvení:

Doprovodný program:

hamburgery

malování na obličej,

bramborové spirály

kolotoč, deskové hry,

míchané nápoje

afro copánky,

zmrzlina a další

karikatury

PRODÁM
BYT 3+1
V HRADCI NAD MORAVICÍ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.

703 655 941
INZERCE
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HISTORIE
Zámecké zahradnictví na Stránce
ČÁST I. - OVOCE A ZELENINA

Jako součást hospodářského dvora Stránka, v těsném sousedství ovčína, byla roku
1795 založena i knížecí zásobní zahrada.
Ta zde vznikla poté, co byla původní zásobní zahrada na severní straně zámecké
ostrožny zrušena z důvodu založení nové
kolonie Kozí Hradec (dnes ulice Kolonie).
Nepochybnou výhodou nového umístění
zámecké zásobní a užitkové zahrady byla
rozhodně přítomnost vydatného vodního
zdroje (řeky Moravice), rozlehlost pozemků, rovinatý terén a dostatek slunečního
svitu. Vůbec první podrobné zmínky o sbírce zahradních sazenic (2 000 ks) a o skleníku nacházíme v popisu hradeckého panství z roku 1822. O tom, že zahrada nebyla
pouze užitkovou, ale i zásobní, dokládá následně dopis opavských měšťanů z roku
1834, kterým děkují knížeti Lichnovskému za bezplatné poskytnutí 723 ks stromů
a keřů, které poskytl k osázení nově založeného parku v Opavě, budovaného na místě
odstraněných městských hradeb.
Zámecké zahradnictví na Stránce tvořily
v polovině 19. století: zelinářská zahrada,
štěpnice (ovocný sad), zásobní zahrada pro
stromy, keře a květiny pro zámecký park
a rozlehlý dřevěný skleník pro pěstování
ananasů a zeleniny. Následně je v historických pramenech k roku 1849 zaznamenána dohoda Dorothey, vévodkyně Zaháňské,
a Karla Marii Lichnovského o využívání výpěstků z hradeckého velkostatku. Vévodkyně měla dle této smlouvy k dispozici „ze
zámecké zahrady květiny, sazenice, ovoce a další zásoby, podobně pak z oranžerie“. Podobné výdobytky si v roce 1857 při
prodeji panství na svém bratru Karlovi vymínil i hrabě Robert Lichnovský. K období do roku 1894 bohužel nejsou doloženy
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žádné další podrobné záznamy o pěstovaných druzích zeleniny a ovoce v zámeckém
zahradnictví. Můžeme proto pouze odhadovat, zda Lichnovští uplatnili již tehdy
své znalosti a kontakty a dováželi odrůdy
z ovocných školek z Rakouska či Pruska,
nebo se naopak zdejší ovocná a zeleninová skladba nelišila od toho, co se v tehdejší
době na Opavsku běžně pěstovalo.
Teprve k roku 1894 se dodnes dochoval podrobný soupis zeleniny a ovoce ze zámeckého zahradnictví Stránka, které bylo dodáváno do zámecké kuchyně. Na tomto soupisu
bylo identifikováno od května do prosince třicet čtyři druhů ovoce, zeleniny, hub
a květin, které se v uvedených měsících
často opakují. Překvapivé je také zařazení meruněk kromě měsíců července a srpna i do měsíce září, což by znamenalo, že se
v zámeckém zahradnictví pěstovaly některé z pozdních odrůd. Široká škála pěstované zeleniny dokládá velmi pestrý jídelníček
knížat Lichnovských, jelikož v seznamu je
uvedeno celkem devatenáct druhů zeleniny.
ovoce: broskve, hrušky, jablka, meruňky,
ořechy, ryngle, švestky, třešně
drobnoplodé ovoce: jahody, ostružiny, rybíz, vinné hrozny
zelenina: brambory, celer, cibule, fazole,
kapusta, karotka, křen, květák, meloun, mrkev, okurek, pažitka, petržel, rajče, ředkev,
salát, špenát, zelí (bílé a červené)
houby: žampiony
Nutno připomenout, že veškeré výpěstky
byly v knížecím zahradnictví velmi pečlivě účetně vedeny. Jednotlivé položky ovoce
a zeleniny byly podrobně evidovány na kusy,
jindy na kila, koše či bedny. Tato přesnost
však byla nutností. Vzhledem k tomu, že
Lichnovští měli po mnoho let svá panství
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na obou stranách blízké státní hranice (panství Hradec na rakouské straně a panství
Chuchelná na pruské straně) museli při každém transportu svých vlastních výpěstků
(z Hradce do Chuchelné) po příslušných
úřadech paradoxně vždy požadovat povolení k transportu. Vše bylo přísně evidováno a kontrolováno vídeňským Obchodním
oddělením c. k. Úřadu pro výživu obyvatelstva, oddíl pro zeleninu a ovoce.
V pravidelných měsíčních intervalech byly
z Hradce do Chuchelné převáženy tyto výpěstky: jablka (300 kg) hrušky (200 kg),
švestky, mirabelky, švestky používané
na zpracování, broskve (100 kg), šípky, jeřabiny, kukuřičné klasy, paprika, fazole,
brambory a také řezané (chryzantémy a fialky) a hrnkové květiny (břečťan).
Z roku 1924 se zachoval seznam semen zeleniny objednaných v Americe u firmy Peter
Henderson & Company. Kromě typických
amerických kultur jako kukuřice nebo fazole byla z New Yorku zaslána kolekce dřeňového hrachu, řapíkatý celer a římský salát. V kuchyňské zahradě tedy mohli v roce
1924 sklízet zelené lusky z keříčkového fazolu odrůdy Extra Early Refugee, křehký
řapíkatý celer odrůd Silver Self a Easy či
hlávky římského salátu s poeticky znějícím
názvem Trianon. Strávníci se tedy mohli
těšit na sladká, aromatická žlutá či mléčně
bílá semena na svém talíři.
U všech odrůd zeleniny je zdůrazněna jejich
vysoká úrodnost a skvělé chuťové vlastnosti. Ale jen dle komerčních sdělení je obtížné
zhodnotit, zda kvalita dovážených odrůd
výrazně převyšovala kvalitu domácí produkce. V archivních pramenech se dochovala pouze jediná potvrzená americká objednávka, což může svědčit také o tom, že
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knížecí zahradníci chtěli jejím prostřednictvím sami porovnat kvalitu zámořských odrůd proti těm, které byly nabízeny v Evropě.
První zmínka o odrůdách pěstovaného ovoce v zámeckém zahradnictví na Hradci pochází z roku 1911. V ručně psaném seznamu
je uvedeno 13 odrůd jabloní, 8 odrůd hrušní, 4 odrůdy třešní, 3 odrůdy višní, 3 odrůdy meruněk a 4 odrůdy broskvoní. Pestrá
škála letních, podzimních a zimních odrůd
je k dosud známým výsledkům mapování
ovocných sadů ve Slezsku v mnoha ohledech překvapivá. Jedná se o kombinace vyzkoušených odrůd známých po několik století (Boskoopské, Car Alexandr, Parména
zlatá, Grávštýnské) s úplnými novinkami
(Velkovévoda bádenský, Reneta von Berkś,

Ülzener), které se teprve začaly prosazovat
v zemích svého původu a do českých zemí se
rozšířily až za několik desetiletí nebo vůbec.
Je velmi pravděpodobné, že doložený výskyt některých odrůd, jež nebyl nikde jinde na Opavsku, ani v okolních regionech
zaznamenán, můžeme přičíst četným cestám Lichnovských po Evropě, zvláště pak
do Německa, odkud byly dováženy sazenice či rouby.
Meruňky a broskve náleží k teplomilným
druhům ovoce, které vyžadují teplejší podnebí a chráněné polohy. Patří proto v oblasti Slezska k okrajovým druhům ovoce.
Také z tohoto důvodu jim byl v zahradnictví na Stránce vymezen pouze úzký záhon
u bytelné kamenné zdi lemující zahradnic-

tví. Nejednalo se samozřejmě o umístění
náhodné. Kamenná zeď chránila meruňky
a broskve před chladem a vlhkostí od blízké řeky Moravice, zároveň během dne akumulovala teplo, které v průběhu noci uvolňovala. Snižovalo se tak riziko namrzání
květů a kmenů stromků v jarních měsících.
Absence kamenné zdi by s velkou pravděpodobností zcela znemožnila pěstování meruněk a broskví v zámecké zahradě. Kamenná zeď s opěrnými pilíři zahradnictví lemuje
dodnes.
O vyspělosti zahradní kultury a kvalitě zámeckého zahradnictví v oblasti květin se
dočtete v příštím čísle Hradeckých novin.
Petr Havrlant

Okénko do zahrady
Pokud bych se vás zeptala, zda jste už někdy ochutnali plody čnělkovce, byla by pravděpodobně vaše odpověď ne. Ale pokud se zeptám na kiwi, každému se hned vybaví zelené či hnědé chlupaté
plody velikosti slepičího vejce. Čnělkovec je ne příliš vžitý český název pro aktinidii, jejíž plody se dají běžně v obchodech koupit pod
názvem kiwi. Tato aktinidie čínská, původem z jihovýchodní Asie,
byla zpočátku známá pod svým původním názvem „yang tao“, což
prý znamená „slunečná broskev“. Když se na samém začátku 20.
století dostala na Nový Zéland, byla pro svůj původ nazývána čínským angreštem. Na Novém Zélandě byla prošlechtěna řada vynikajících odrůd s atraktivními plody, a především zde plody aktinidie dostaly nový nezvyklý název kiwi nebo také kiwifruit po velmi
podivuhodném ptáku kiwi, kterému se ovocné plody podobají nejen
zabarvením, ale i tvarem. Nelétající pták kiwi je národním symbolem Nového Zélandu, odkud se lahodné ovoce během krátké doby
rozšířilo do prakticky všech koutů světa, do Evropy i na americký
kontinent, a stalo se velmi oblíbeným.
Nelákalo by vás vypěstovat si kiwi na vlastní zahrádce? Jde to
i u nás. Pěstování aktinidie čínské je v našich podmínkách poněkud
náročnější, je dost teplomilná, ale má příbuzné druhy, které u nás
bez problémů přezimují a v našich podmínkách se jim daří. Jedná
se o aktinidii význačnou (Actinidia arguta) a aktinidii kolomiktu
(Actinidia kolomikta). Aktinidie jsou rychle rostoucí dlouhověké liány, potřebují tudíž oporu, ať už treláž nebo je nechat pnout po pergole. Kvetou bílými vonnými květy, které lákají včely a čmeláky.
Téměř všechny druhy jsou dvoudomé, to znamená, že na jedné rost-

lině vyrůstají pouze samčí květy, které dávají pyl, na jiné
– samičí rostlině,
jsou květy s pestíky, a prašníky jsou
zakrnělé, na této
rostlině se pak objeví plody. V době
květu se také dají
od sebe samčí a samičí rostliny lehce rozeznat podle
toho, že samčí květy jsou nahloučené,
samičí květy jsou jednotlivě na větvích. Obě rostliny musí kvést současně, aby se plody objevily. Obvykle se jedna samčí rostlina vysazuje pro 3-4 samičí rostliny. Dobrá zpráva je, že už jsou vyšlechtěny odrůdy samosprašné, nejznámější je asi Actinidia arguta Weiki.
Velkou výhodou je, že aktinidie netrpí obvyklými houbovitými chorobami, ani není napadána škůdci. Nutný je pravidelný řez, tak jako
u révy vinné, protože liány rostou dost bujně. Mám zkušenosti s pěstováním aktinidie význačné v nadmořské výšce kolem 500 m, zatím
nikdy nenamrzla a pravidelně plodí. Plody těchto aktinidií dozrávají v září až říjnu a nevadí jim, když přejdou prvními mrazíky. Plody jsou zelené, načervenalé až červené podle kultivaru, sice menší
než ty, co známe z obchodů, velikostí a tvarem trochu připomínají angrešt, ale chuťově jsou vynikající, a především jejich slupka je
hladká, tudíž se nemusí loupat. Jen málokteré ovoce obsahuje tolik vitamínu C jako kiwi. Konzumací jednoho kusu kiwi pokryjete příjem denní dávky vitamínu C, v 1 gramu kiwi je vitamínu C až
1 miligram. Hlavně v zimních měsících je kiwi výbornou prevencí
chřipek, nachlazení a rýmy. Díky vitamínu C, i v kombinaci s hořčíkem, podporuje kiwi látkovou výměnu, zpevňuje cévy a žíly, posiluje imunitní systém a zlepšuje vidění. Plody se dají i zavařovat,
mrazit, sušit nebo z nich lze dělat marmeládu.
Pokud tedy máte na zahradě kousek místa, nebojte se tuhle exotickou liánu pěstovat, budete mít nejen pěknou popínavou rostlinu,
krásně kvetoucí s bohatým olistěním, někdy i barevným, ale budete odměněni i chutným ovocem.
Lenka Klementová, ZO ČZS Jakubčovice
www.muhradec.cz
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SPORT
Provoz městského koupaliště
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje je městské koupaliště, z důvodu mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (č. 16/2020),
otevřeno s omezením do 500 osob. Z tohoto důvodu nemohou být po naplnění povolené kapacity do areálu koupaliště vpuštěni
další návštěvníci. U vstupu na koupaliště je
umístěn dávkovač dezinfekce, kde si je každý povinen dezinfikovat ruce. Další dávkovače jsou umístěny u bufetu a WC. Žádá-

me návštěvníky, aby dodržovali minimální
rozestupy hlavně v místech, kde lze očekávat vyšší kumulaci osob (u pokladny, bufetu, WC, dětských bazénků apod.) Prosíme všechny o dodržování daných pravidel
a ohleduplnost k ostatním. Aktuální informace najdete na webových stránkách technických služeb www.tshradec.cz a na stránkách města www.muhradec.cz. Vstupné na
koupaliště: celodenní vstup dospělí 60 Kč;
celodenní vstup děti do 15 let 40 Kč; vstup

po 16. hodině dospělí 40 Kč; vstup po 16.
hodině děti do 15 let 30 Kč.
Roman Celta

Velkolepý návrat Vanesy Šulcové
I přes roční odmlku v tenise, kterou si vyžádalo zranění ramene nadějné tenistky Vanesy Šulcové z Hradce nad Moravicí, se této
patnáctileté hráčce klubu VSK VŠB-TU Ostrava pod vedením zkušeného trenéra Lukáše Malíka, podařil obdivuhodný návrat
na tenisovou antuku. Sezónu nastartovala
na přelomu května a června na oblastním
přeboru severomoravského kraje dorostu,
kde se probojovala až do čtvrtfinále, stejně
jako následně v polovině června na oblastním přeboru severomoravského kraje dospělých. Jízda na vlně pěkných výsledků pokračovala, a tak poté na turnaji žen nejvyšší
třídy A přišel fenomenální úspěch v podobě
3. místa. Ve dnech 6.- 9. 7. 2020 bojovala Vanesa na této kvalifikaci na mistrovství Čes-

ké republiky mezi 43 ženami. Nejprve lehce
6:0, 6:0 zdolala hráčku I. ČLTK Praha Lucii Ivanovou, a následně v dlouhém třísetovém souboji vyřadila 4. nasazenou tenistku
TK Precheza Přerov Laetitiu Pulchartovou. S 23letou Hanou Pektorovou bojovala
také 3 sety a ani 7. nasazená Linda Ševčíková z TC Brno třetí set s Vaneskou nevyhrála. V souboji o finále s poslední soupeřkou,
hráčkou WTA, Anetou Laboutkovou, již Vanesce došly síly, a tak se tato druhá nejmladší účastnice MORAVA CUPu 2020 umístila
mezi 4 nejlepšími, což je parádní výsledek.
Jen tak dále! Veškeré údaje jsou k dispozici
na oficiálních stránkách Českého tenisového svazu www.cztenis.cz.
Lenka Šulcová

Lenka Mišičková v čele evropské federace
Ve více než patnáctileté historii FIT Sports
Clubu se této sportovní organizaci dostalo
velké pocty, a to přímo od prezidenta Světové piklebalové federace (Chicago, USA).
Trenérka a hráčka FIT Sports Clubu, Lenka
Mišičková z Hradce nad Moravicí, byla zvolena do čela Evropské piklebalové asociace
(The Board of Directors). Česká zástupkyně měla velkou konkurenci hráčů a sportovních funkcionářů z celé Evropy, kteří kromě četných sportovních trofejí a titulů mají
také dlouholeté zkušenosti ve vedení asociací v jednotlivých zemích. Členové výběrové komise složené ze zástupců Skotska,

Španělska, Francie, Ukrajiny a Velké Británie zvolili, na základě přísných kriterií,
osobního pohovoru a písemného dotazníku,
do evropského vedení kromě Lenky Mišičkové také Matiase Lassfolka z Finska, Leonardo Gonzaleze ze Španělska, Cyrila Drdu
z Francie a Davida Mazaucca ze Skotska.
O zvolení Lenky Mišičkové rozhodla, kromě vítězství a zisku medailí na World Cup,
Spanish Open, Japan Open a dalších světových turnajích, také několikaletá zkušenost
v oblasti marketingu, médií, sportovního
managementu a trénování dětí a mládeže.

Lenka Mišičková a Leonardo Gonzalez
(Španělsko) byli zvoleni do čela evropské
federace (foto Pickleball Holland).

14. ročník příměstských táborů
FIT Sports Club pro letošní letní prázdniny
připravil několik turnusů příměstských táborů se sportovním zaměřením. Zájemci si
mohou vybrat z pestrých aktivit a příjemně
strávit svůj volný čas.
Pod olympijskými kruhy, 17. – 21. 8. 2020:
pro všechny zájemce od 7 let, kteří mají rádi
22
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sport. Příměstský tábor v duchu olympijských her s výlety, různorodými aktivitami a táboráky.
Sport Mix, 24. – 28. 8. 2020: pro všechny milovníky sportu od 7 let. Na zájemce
čeká stolní tenis, florbal, fotbal a další aktivity, včetně výletů do okolí. Seznámení
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s novými sporty, např. piklebalem, kickbalem a dalšími.
Bližší informace najdete na www.fitsports.cz.
FIT Sports Club, z.s.

ZVEME VÁS

Den čisté dopravy
sobota 12. září 2020
od 13:00 hodin

vstup zdarma

Hradec nad Moravicí
(u vlakového nádraží)

elektromobily - program pro děti - gastronomie
www.masopavsko.cz

LUCIE
DEUTSCH:
PORTRÉTY

Cyklus lehce snových
portrétů žen od hradecké
fotografky.

1.9.–30.10. 2020
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HRADEC NAD MORAVICÍ
VERNISÁŽ 1.9.2020 V 18:00

www.muhradec.cz
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KŘÍŽOVKA

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru
v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 9. 2020 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu,
popř. do poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás (e-mail
nebo telefon). Jméno výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 3/2020: S novým jarem přichází nová neděje. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Jaroslava Steigrová, Branka u Opavy.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 5/2020 je 15. 9. 2020. Kontakt na redakci: tel. 553 783 940, 725 666 074,
e-mail: zpravodaj@muhradec.cz.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922,
www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Vychází 6 x ročně, náklad 2 100 výtisků; datum vydání 1. 8. 2020; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele.
Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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