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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 23 ze
dne 11. dubna 2022)
• schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 140 000 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí spolku Tělovýchovná jednota U plus U Žimrovice, z.s., formou veřejnoprávní smlouvy na zajištění
činnosti spolku v roce 2022,

• schvaluje poskytnutí individuálních dotací Církevní základní škole svaté Ludmily
v Hradci nad Moravicí ve výši 100 000 Kč
na podporu činnosti v roce 2022, a ve
výši 100 000 Kč na úhradu nájemného
tělocvičných zařízení (městské haly a tělocvičny ZŠ Hradec nad Moravicí) v roce
2022,

• schvaluje poskytnutí individuální dotace
ve výši 50 000 Kč Mažoretkám Charlie
Hradec nad Moravicí, z.s., na uspořádání
kvalifikačního kola 29. ročníku Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu konaného ve dnech 23.–24. 4. 2022
ve sportovní hale Základní školy v Hradci nad Moravicí.

• schvaluje přijetí dotace ve výši 68 700 Kč
na realizaci projektu Hradec - město šikovných rukou z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2022, poskytovatel Moravskoslezský kraj,

od č. p. 19 k č. p. 61; Hradec nad Moravicí - Slezská k č. p. 515; Kajlovec od č. p. 38
k č. p. 26; Hradec nad Moravicí - parkoviště před budovou č. p. 228,

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 66 ze
dne 21. března 2022, č. 67 ze dne 4. dubna 2022, č. 68 ze dne 25. dubna 2022
a č. 69 ze dne 11. května 2022)
• schvaluje podání žádosti o dotaci na
zpracování projektové dokumentace na
akci Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Kajlovec do Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
• bere na vědomí vyjádření Mgr. Marka Urbiše, advokáta, ze dne 23. 3. 2022 ve věci
Rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci
nad Moravicí, a rozhoduje přihlásit město Hradec nad Moravicí s pohledávkou
z titulu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla do insolvenčního řízení vedeného se společností ERUPTIVA, s. r. o.,
• bere na vědomí přehled žádostí o programové dotace v roce 2022 vyhodnocený
dotační komisí rady města dne 7. 3. 2022,
a schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného Dotačního programu města
Hradec nad Moravicí na podporu sportu,
kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2022 formou
veřejnoprávních smluv,
• schvaluje poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec nad
Moravicí, Zámecká 313, příspěvkové organizaci, ve výši 50 000 Kč na podporu
činnosti organizace v roce 2022,
• rozhoduje ve veřejné zakázce Dopravní automobil - JSDH Kajlovec na základě
doporučení výběrové komise o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče EMBEFOR, s. r. o., nabídková cena 1 398 000 Kč
(bez DPH),
• schvaluje přijetí dotace ve výši 38 200 Kč
na realizaci projektu Olomouc a Kroměříž pro seniory všemi smysly z programu
Zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2022, poskytovatel Moravskoslezský kraj,
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• bere na vědomí poptávkové řízení na realizaci stavby Rekonstrukce kotelny ZŠ
Žimrovice, a schvaluje cenovou nabídku
podnikající fyzické osoby Karel Vavřínek
na stavbu Rekonstrukce kotelny ZŠ Žimrovice ve výši 603 293,90 Kč (vč. DPH),
• schvaluje cenovou nabídku podnikající
fyzické osoby Petr Volný na renovaci fasád autobusových zastávek - Benkovice, střed; Bohučovice, střed; Hradec nad
Moravicí, rozcestí Benkovice a Hradec
nad Moravicí, žel. st., ve výši 382 800 Kč
(vč. DPH),
• schvaluje přijetí neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2022, z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, ve výši 70 000 Kč pro
Městskou knihovnu a Informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvkovou organizaci,
• schvaluje poskytnutí individuální dotace Spolku Hrdinové ve výši 10 000 Kč na
uspořádání závodu KILPI HEROES RACE
dne 11. 6. 2022 v Hradci nad Moravicí,
• schvaluje podat žádost o dotaci na realizaci projektu Hradec nad Moravicí Domoradovice - Dopravní automobil do
programu Dotace pro jednotky SDH obcí
v roce 2023 v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra,
• schvaluje výši platby za uložení stavební
suti v omezeném množství na sběrném
dvoře města Hradec nad Moravicí s účinností od 1. 6. 2022 takto: 1 kg stavební suti
= 1 Kč s tím, že platba za uložení stavební suti se zaokrouhluje na desítky korun,
• rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na
opravu povrchu komunikací: Benkovice
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• schvaluje cenovou nabídku společnosti
STRABAG, a. s. ze dne 9. 5. 2022 na opravu ulice Mlýnská v Žimrovicích (pozemky p. č. 351, 359 v k. ú. Žimrovice) ve výši
407 544,70 Kč (bez DPH),
• souhlasí se zřízením detašovaného pracoviště mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, v budově
základní školy, adresa Meleček 91, Žimrovice 74741 a souhlasí s navýšením kapacity třídy mateřské školy Základní školy
a Mateřské školy Žimrovice v budově základní školy, adresa Meleček 91, Žimrovice 74741 o 15 míst.
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na
webových stránkách města v záložce Samospráva.

PLÁN JEDNÁNÍ ZM A RM
V ROCE 2022
Termíny zasedání zastupitelstva města:
20. 6. (č. 24) a 19. 9. 2022 (č. 25). Zasedání
zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h ve společenském sále
v budově Babinec (Podolská 308, Hradec
nad Moravicí).
Termíny schůzí rady města:
6. 6. (č. 70), 27. 6. (č. 71), 18. 7. (č. 72),
1. 8. (č. 73), 15. 8. (č. 74), 5. 9. (č. 75),
26. 9. (č. 76) a 17. 10. 2022 (č. 77). Schůze rady města jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti
městského úřadu (Opavská 265, Hradec
nad Moravicí).
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.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
začátek úvodníku tentokrát věnuji vyvracení klamné zprávy, chcete-li hoaxu,
který se týká uzavření místního obvodního oddělení Policie České republiky. Vězte, že tomu tak není. Je sice pravdou, že
v minulosti byla tato otázka několikrát
na stole, avšak vždy bylo zrušení hradeckého obvodního oddělení pouze v rovině úvah a žádné rozhodnutí o zrušení
nikdy nepadlo. V lednu tohoto roku proběhlo jednání, jehož výsledkem bylo ujištění ze strany krajského
policejního ředitele a ředitele územního odboru Policie České republiky Opava, že obvodní oddělení v Hradci nad Moravicí nebude zrušeno, za což jsem rád a cením si jejich přístupu k této věci.
Važme si, že zde policejní obvodní oddělení máme a neznepokojujme se klamnými zprávami.
Hradecké noviny Vám po dvou měsících opět přináší jak ohlédnutí za tím, co se od vydání minulého čísla odehrálo, tak to, co
připravujeme do budoucna.
Život se opět, alespoň co se týká protiepidemických koronavirových opatření, vrací do „normálu“. Obnovili jsme tradiční akce
pořádané naším městem, jako je vítání občánků nebo připomenutí si jubilejních svateb našich občanů.
Na přelomu dubna a května jsme si připomněli 77. výročí osvobození našeho města, našich obcí a následně i celé naší vlasti od
válečných hrůz druhé světové války a nacistické okupace. Dějiny lidská pokolení opakovaně poučují, že svoboda a život v míru
nebyly vždy samozřejmostí a na mnoha místech ve světě nejsou
bohužel samozřejmostí ani dnes. Děkuji všem, kteří se na organizaci oslav spojených s výročím osvobození podíleli. Zejména děkuji jednotlivým sborům dobrovolných hasičů.
Právě aktivitám dobrovolných hasičů je v tomto čísle Hradeckých
novin věnováno několik článků. Jeden z nich se týká 25. svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav, které se uskutečnilo
první květnovou sobotu v našem městě, a zúčastnili se jej zástup-

Jubilejní 25. ročník Svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava byl rovněž příležitostí poděkovat hasičům za jejich záslužnou práci.

ci všech sedmi našich hasičských sborů, pro které bylo velkou ctí,
že jubilejní 25. ročník se uskutečnil právě v Hradci nad Moravicí.
Další z významných akcí, kterou hostilo naše město, bylo kvalifikační kolo Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Jednalo se
v pořadí o již jedenadvacátý ročník konaný v Hradci. Nikde jinde
v rámci naší republiky se soutěž za celou svou historii častěji nekonala, proto lze neskromně říct, že naše město je městem mažoretkového sportu. Velkou zásluhu na tom samozřejmě má místní spolek Mažoretky Charlie pod vedením pana Tomáše Hozy.
Jednou z dalších akcí přesahující významem „hranice“ našeho
města, na jejíž organizaci se naše město spolupodílelo, bylo slavnostní zahájení provozu na cyklistické stezce Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava, které se odehrálo 26. května 2022 za účasti představitelů všech dotčených samospráv.
Slavnostní zahájení provozu bylo pomyslným završením výstavby cyklistické stezky, která konečně propojuje Hradec nad Moravicí s lokalitou jihozápadní části Opavy, aniž by cyklisté museli jet
po frekventované silnici č. I/57.
Od akcí společenských, kulturních a sportovních se tak dostáváme k akcím s přívlastkem investiční. Mezi největší investiční akce
posledních let bezesporu patří výstavba nového sběrného dvora u křižovatky komunikací Žimrovická - Benkovická v Hradci. Výstavba byla dokončena v květnu a od června již slouží občanům
našeho města. Výstavba nového sběrného dvora umožní rozšíření provozní doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám občanů,
a zároveň přináší rozšíření sortimentu odpadu, který je možné
na sběrném dvoře zlikvidovat.
V tomto čísle Hradeckých novin se můžete dočíst i o dalších investičních akcích, které byly dokončeny nebo jsou právě „v běhu“.
Stejně tak se můžete dočíst i o investičních akcích, jejichž realizace město v dohledné době čeká. Jednou z takových akcí je například celková rekonstrukce Národního domu.
Přeji Vám všem příjemně strávené léto.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Cyklostezku, spojující obce Hradec nad Moravicí, Branku u Opavy, Otice a Opavu, za účasti veřejnosti slavnostně otevřeli starosta Hradce nad Moravicí Patrik Orlík, starosta Branky u Opavy Michael Rataj, primátor Opavy Tomáš Navrátil, starosta Otic
Vladimír Tancík a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.
Foto Jiří Hajduk
www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
po dubnových a květnových zápisech
do prvních tříd základních a mateřských
škol v našem městě se nám vyjasnila
a zároveň zkomplikovala situace, letos
především v oblasti přijetí dětí starších
3 let do mateřské školy v Žimrovicích,
ve školském obvodu Žimrovice a Domoradovice. Zatímco v Mateřské škole
Hradec nad Moravicí, s detašovanými
pracovišti Kajlovec, Bohučovice a Jakubčovice, mohly být přijaty všechny tzv. „spádové“ děti starší
3 let, v Žimrovicích (i přes navýšení kapacity MŠ z 28 na 34 dětí
v minulém roce) letos evidujeme více než 15 žádostí rodičů o přijetí dětí starších 3 let, kterým nemohlo být z kapacitních důvodů
ihned vyhověno. Ve spolupráci s Mgr. Janem Volfem, ředitelem
ZŠ a MŠ Žimrovice, v těchto dnech intenzivně jednáme s odborem
školství Moravskoslezského kraje o zřízení nového, detašovaného pracoviště mateřské školy, které by vzniklo v budově základní
školy v Žimrovicích. Vzhledem k požadavkům Krajské hygienické stanice musíme provést drobné úpravy sociálních zařízení,
ale vše by se mělo vyřešit a Odbor školství MsK by nám měl zřízení nového pracoviště a navýšení kapacity mateřské školy v Žimrovicích o 15 dětí povolit. Chci proto požádat Vás, rodiče dětí,
kterých se to týká, abyste měli trpělivost. Potřebné rozhodnutí
uděluje pouze Rada Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí očekáváme v polovině července. Dle dosavadních jednání, a zejména díky souhlasu KHS, by nám mělo být vyhověno a nová třída MŠ
o nejméně 15 dětech by měla být otevřena k 1. 9. 2022.
I nadále v našem městě probíhá čilý stavební ruch. Dne 2. 6. 2022
otevřel veřejnosti brány nový sběrný dvůr, 26. 5. 2022 byla slavnostně otevřena nová cyklostezka Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy – Otice – Opava (na snímku vpravo). Do konce měsíce června by měly být dokončeny rekonstrukce autobusových
přístřešků v Hradci i obcích. V Domoradovicích probíhá rekonstrukce pláště a střechy kulturního domu, v Hradci byla dokončena oprava chodníků v ulicích Fučíkova a Tyršovo nábřeží a pokračuje oprava chodníku v ulici Bohučovická. Velká investiční
akce probíhá rovněž v Melečku v Žimrovicích, kde je rekonstruována páteřní komunikace včetně přilehlých chodníků. Vzhledem
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k tomu, že se podařilo komunikaci v Melečku vysoutěžit výrazně
pod plánovanou rozpočtovou cenou, dojde ještě v letošním roce
k rekonstrukcím povrchu cest v lokalitách: Hradec – před bývalou
lékárnou, parkoviště před budovou Technických služeb, Benkovice – od autobusové zastávky k budově bývalé školy, Kajlovec –
spojnice od hasičské zbrojnice ke kapli a Žimrovice – ulice Mlýnská u č. p. 203, 180 a 181. O dalších stavebních akcích se dočtete
více na následujících stranách tohoto čísla Hradeckých novin.
V oblasti sportovišť byl ve spolupráci s místními dobrovolníky vytvořen základ nového dětského hřiště v Kajlovci. Byla zde osazena herní sestava s houpačkami, skluzavkou a nové pískoviště.
Nové hřiště bude dokončeno v červnu a v budoucnu je zde počítáno i s jeho rozšířením. Na fotbalovém hřišti v Domoradovicích byl ve dnech 27.–28. 5. 2022 zrekultivován travnatý povrch
(na snímku vlevo). Chtěl bych tímto prostřednictvím poděkovat
za práci, energii a snahu všem 32 dobrovolníkům z Domoradovic,
kteří se brigády účastnili, a panu Ladislavu Kříži za její kompletní
přípravu a organizaci. Od 16. 5. 2022 bylo pro děti a mládež do
18 let zdarma zpřístupněno multifunkční hřiště u Základní školy
Hradec nad Moravicí. Případné skupiny zájemců z řad dospělých
pak zaplatí symbolických 50 Kč za 1 hodinu. Na hřišti s moderním tartanovým povrchem si můžete zahrát volejbal, nohejbal,
basketbal, fotbal, házenou, tenis nebo si přijít jen tak protáhnout
tělo. O zpřístupnění a využívání multifunkčního hřiště se více dočtete na str. 30. Prostřednictvím zaměstnanců technických služeb pokračují také přípravy k otevření koupaliště. K jeho letošnímu zpřístupnění by mělo dojít v pátek 10. 6. 2022.
Závěrem mého úvodníku si Vás dovoluji zdvořile pozvat na tradiční Hradeckou pouť, která se uskuteční v neděli 26. 6. 2022
v prostorách městského parku u nádraží. Hlavním mottem letošního ročníku pouti je „Hradec nad Moravicí – město šikovných rukou“. Přijďte se na um našich spoluobčanů a řemeslníků podívat i Vy!
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl
a příjemné prožití letních měsíců!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, +420 553 783 928

OTEVŘENÁ RADNICE
PŘÍPRAVA KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU
Po dokončení „nulté“ etapy rekonstrukce Národního domu, kterou byla celková
oprava budovy Babince, do níž byla přemístěna městská knihovna a informační centrum, pokračuje město v přípravě kompletní rekonstrukce této budovy.
V současné době je dokončena realizační dokumentace pro opravu samotné budovy včetně přilehlého venkovního prostranství.
Národní dům si zachová původní vzhled
fasády k ulici Podolská, avšak k ulici Opavská získá budova moderní tvář, přičemž jedinou přístavbou bude prostor pro nové
schodiště a výtah. Projektová dokumentace počítá s propojením ulice Podolská

s ulicí Opavskou pasáží a na ni navazujícím
přístupovým chodníkem. Samozřejmostí
je bezbariérovost celé budovy.
V I. nadzemním podlaží, v dřívějších prostorách městské knihovny, vznikne městská kavárna, jejíž součástí bude nejen
venkovní terasa, ale i menší salonek, který může sloužit k setkávání rodičů s dětmi. V prostorách bývalého květinářství
vznikne zkušebna pro dechový orchestr a v prostorách bývalého informačního
centra bude zázemí pro spolkovou činnost, jako jsou například deskové hry, Matice slezská apod.
Kino Orion zůstane zachováno v II. nadzemním podlaží, úpravy se však dočká ne-

jen jeviště a hlediště, ale i zázemí pro návštěvníky sálu, obsluhu kina a účinkující.
Jeviště se oproti současnému stavu zvětší. Návštěvníci sálu vedle bezbariérovosti
jistě ocení i větší komfort v podobě nových
a širších sedadel. Chybět nebude ani desítka dvousedadel.
Znovuotevření kompletně zrekonstruovaného Národního domu je plánováno na začátek roku 2024.
Na přiložených vizualizacích si můžete
prohlédnout zamýšlený vzhled budovy
a jednotlivých místností včetně venkovního prostranství.
Patrik Orlík, Petr Havrlant

Pohled na Národní dům z ulice Podolská a z ulice Opavská.

Nový vzhled kinosálu a jeho zázemí, vestibulu a šatny.

Zkušebna pro hudební tělesa a salonek nové kavárny.
www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
OTEVŘENÍ
CYKLOSTEZKY

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR JIŽ SLOUŽÍ
VEŘEJNOSTI

Nová cyklostezka, spojující obce Hradec nad Moravicí, Branku u Opavy, Otice a Opavu, byla slavnostně otevřena ve
čtvrtek 26. 5. 2022 za účasti představitelů samospráv, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a široké veřejnosti. Po
přestřižení pásky se peloton cyklistů vydal
z Otic do Hradce nad Moravicí, kde se nový
úsek cyklostezky napojuje na stávající cyklostezku č. 551. V cíli bylo pro účastníky připraveno v areálu TJ Hradec nad Moravicí
malé občerstvení. Věříme, že nová cyklostezka přispěje k bezpečné cykloturistice
a bude hojně využívána.

Výstavba nového sběrného dvora je dokončena. Stavební práce dokončil zhotovitel
v průběhu dubna, následovalo zprovoznění váhy a její certifikace, dodání technického
vybavení (kontejnery na tříděný odpad, sudy, záchytné vany, paletovací vozík) a vybavení buňky pro obsluhu nábytkem a počítačovou sestavou. Během května zhotovitel odstraňoval drobné nedodělky a následně proběhla kolaudace stavby.
Město za výstavbu sběrného dvora zaplatilo částku 19,51 mil. Kč (vč. DPH) a celkové vícepráce nepřesáhly 3 % z vysoutěžené ceny. Na pokrytí nákladů se výrazně podílela dotace (12,37 mil. Kč), kterou město získalo z Operačního programu Životní prostředí. Výše
dotace představuje 85 % z uznatelných nákladů projektu.
Sběrný dvůr bude sloužit občanům města pro dočasné ukládání sběrného tříděného
komunálního odpadu. Jedná se o sklo, papír, plasty, biologicky rozložitelný odpad, velkoobjemový odpad, stavební suť, elektroodpad a odpady kategorie N. Součástí sběrného dvora je rovněž kontejner pro zpětný odběr elektrozařízení a místo pro skladování
vyřazené bílé techniky (ledničky, pračky apod.). V současné době řešíme také zapojení
sběrného dvora jako místa pro zpětný odběr pneumatik.
Ing. Josef Hennig

PROVOZ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA
Od 2. 6. 2022 je na Žimrovické ulici v Hradci nad Moravicí otevřen nový sběrný dvůr. Provoz sběrného dvora zajišťují Technické služby Hradec nad Moravicí (bližší informace najdete na webu
tshradec.cz).
Provozní doba byla stanovena:
úterý
10.00 – 17.30 hod.
čtvrtek
10.00 – 17.30 hod.
sobota
8.00 – 11.30 hod.
Ve sběrném dvoře můžete odložit:
• biologický odpad (větve, tráva, listí apod.) - zdarma,
• objemný směsný odpad (skříně, koberce apod.) - zdarma,
• stavební suť v omezeném množství – max. jeden přívěsný vozík
za osobní automobil za poplatek 1 Kč/kg,
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• kuchyňské oleje a tuky – zdarma,
• nebezpečný odpad - plechovky se zbytky barev, olejové automobilové filtry, autobaterie, zářivky, výbojky, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, vyjeté motorové oleje, ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla, plastové nádoby od škodlivin,
olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie, fotochemikálie,
obaly od sprejů a další nebezpečný odpad – zdarma,
• elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, bojlery, televizory,
počítače, vysavače, drobné elektrospotřebiče apod.) - zdarma
(elektroodpad již není možno odkládat v areálu Technických služeb na Opavské ulici).
Roman Celta

OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI BOHUČOVICKÁ
Na začátku května byla zahájena rekonstrukce chodníku na ulici Bohučovická v Hradci nad Moravicí v celkové délce 519 metrů. Předmětem prací je kompletní výměna podloží chodníku,
výměna silničních i chodníkových obrub a položení nové zámkové dlažby. Zhotovitelem stavby je společnost Stamex z Březové. Na základě výběrového řízení činí cena díla 2,73 mil. Kč včetně DPH. Rekonstrukce chodníku potrvá do poloviny července.
Po dobu rekonstrukce je nutno počítat s omezením provozu na
silnici č. III/4648 v úseku od křižovatky s ulicí Opavskou po konec
obce, a to podle následujícího harmonogramu:
• 23. 5.–10. 6. 2022, úsek ul. Pod Kalvárií - ul. Na Tylovách, provoz vozidel řízen kyvadlově semafory; průchod chodců nebude možný,

• 11. 6.–30. 6. 2022, úsek ul. Na Tylovách - konec obce, provoz řízen kyvadlově semafory; průchod chodců nebude možný.

REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI FUČÍKOVA
V měsících březnu a dubnu byla realizována oprava chodníku na
ulici Fučíkova, spolu s opravou povrchu komunikace na Tyršově

nábřeží (úsek k č. p. 398). Stavbu realizovala firma Stamex z Březové. Město za tuto stavbu zaplatilo částku 1,18 mil. Kč včetně DPH.

VENKOVNÍ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
V DOMORADOVICÍCH
Stavební práce na venkovní rekonstrukci kulturního domu v Domoradovicích pokračují. Na vyšší části objektu je položena nová
plechová střešní krytina a celá budova je kompletně zateplena
polystyrenem. Zhotovitel stavby v současné době provádí sanaci stěn v prostoru parkoviště, u hlavního vstupu a vstupu do
knihovny. Po provedení sanace a zásypu budou pokračovat práce na fasádě objektu. V sále kulturního domu byla osazena nová
LED svítidla. Na začátek června je plánováno zateplení půdních
prostor foukanou izolací. Termín dokončení stavby je koncem
srpna letošního roku.

REKONSTRUKCE
MELEČKU POKRAČUJE
Od dubna 2022 probíhá rekonstrukce ulice Meleček v Žimrovicích. Jsou jednostranně osazeny silniční obruby v úseku od ulice Hradecká k hasičárně. V úseku od hasičárny ke škole probíhají zemní práce pro rozšíření komunikace, a osazením betonových
obrub byla vymezena poloha nových parkovacích stání a chodníku. Původní chodník před školou je odstraněn, stejně jako plocha pro kontejnery na tříděný odpad, která bude přemístěna
k oplocení školy. V části úseku od hasičárny ke kapli sv. Josefa je
položeno nové potrubí dešťové kanalizace. Zhotovitelem stavby
je společnost Strabag, vysoutěžená cena stavebních prací činí
7,6 mil. Kč včetně DPH.

Ing. Josef Hennig

Ing. Josef Hennig
www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Stejně jako v předchozích letech pořídilo město pro občany sadu
tří barevných tašek na papír, plast a sklo, které usnadní třídění odpadu v domácnostech. Každá taška je opatřena uchem pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do příslušného kontejneru. Tašky jsou vyrobeny z polypropylenu, jsou tedy snadno omyvatelné,

a k dispozici jsou ve dvou velikostech – o objemu 20 l nebo 40 l.
Sadu tašek si mohou občané s trvalým bydlištěm na území našeho města a našich obcí zdarma vyzvednout na podatelně městského úřadu (jedna sada tašek pro domácnost). Množství tašek je
omezené, ale v případě velkého zájmu budou tašky doobjednány.

SBĚR ELEKTROODPADU CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí našich každodenních
činností a život bez nich si už neumíme představit. Obsahují přitom velké množství materiálů pocházejících z neobnovitelných
zdrojů, jejichž těžba významně zatěžuje životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů spolupracuje město se dvěma kolektivními systémy – společností Asekol
(odebírá především televize a drobné elektrospotřebiče) a společností Elektrowin (odebírá i větší elektrospotřebiče, např. chladničky, pračky, myčky apod.). Správná recyklace elektrospotřebičů
přináší úsporu elektrické energie, primárních surovin, vody, omezuje okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Tím významně chráníme naše životní prostředí.
Z enviromentálních osvědčení vypracovaných uvedenými společnostmi vyplývá, že občané Hradce nad Moravicí odevzdali
v roce 2021 ke zpětnému odběru a recyklaci celkem 24 235 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Toto množství odpovídá např. úspoře 211 MWh elektrické energie, 19 901 litrů ropy nebo snížení produkce skleníkových plynů o 210,4 tun CO2. Podařilo se recyklovat
9 867,64 kg železa, což je množství, které by bylo možné použít pro výrobu 405 ks nových praček, bez nutnosti těžby že-

lezné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 347,69 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 61 813 1 € mincí,
a 421,99 kg hliníku, který by stačil na výrobu 28 133 plechovek
o objemu 0,33 l. Každý kus elektrozařízení se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny
žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu
benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Odebrané elektrospotřebiče jsou následně zpracovány a recyklovány s využitím nejlepších dostupných
technologií a v souladu s evropskými standardy.
Rostislav Římský

ZATRAKTIVNĚNÍ POUTNÍHO MÍSTA MARIA TALHOF
VE FILIPOVICÍCH
Městu Hradec nad Moravicí se podařilo získat dotaci z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014–2020, z Euroregionu Silesia na realizaci projektu Doplnění infrastruktury pěších a cyklistických tras
v okolí partnerských měst Hradec nad Moravicí a Baborów,
č. CZ.11. 2. 45/0.0/0.0/16_013/0003095 ve výši 26 920,35 €,
tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu. Polským partnerem projektu je Gmina Baborów.
Hlavními cíli je především rozvoj přírodních a turistických atraktivit
v česko-polském příhraničí, jejich propagace, zvýšení turistického
ruchu a podpora zaměstnanosti v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst v regionu. Tohoto
cíle bude dosaženo doplněním infrastruktury pěších a cyklistických stezek
a zpestřením okolí Maria
Talhof ve Filipovicích a rekreační oblasti v Rakowě
v Polsku, čímž dojde k zatraktivnění těchto turistických lokalit v česko-polském pohraničí.
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Na české straně bude veřejný prostor – u pěší trasy k poutnímu místu Maria Talhof (západně od obce Filipovice, Hradec nad
Moravicí, par. č. 32/1) – upraven a doplněn o kruhový altán s lavičkami a stoly, ohniště, dřevník, hrací prvky pro děti, informační tabuli a nové rozcestníky, které návštěvníky k poutnímu místu
dovedou. Stavební práce bude provádět firma Ing. Olgy Šamárkové z Melče a měly by být ukončeny do konce srpna 2022. Tradiční pouť k poutnímu místu Maria Talhof je pak plánována na neděli 18. 9. 2022.
Ivana Hyklová

OTEVŘENÁ RADNICE
POKRAČUJEME V POŘIZOVÁNÍ
NOVÝCH HASIČSKÝCH AUTOMOBILŮ
V sobotu 22. 4. 2022 převzalo město Hradec nad Moravicí od
společnosti EMBEFOR, s. r. o., nový dopravní automobil určený
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů z Bohučovic. Po vyřízení administrativních záležitostí bylo vozidlo 26. 4. 2022 předáno
jednotce k užívání. Slavnostní posvěcení nového hasičského vozidla se uskutečnilo 21. 5. 2022 v rámci oslav 130. výročí založení bohučovického hasičského sboru. Nové devítimístné vozidlo
značky Volkswagen Transporter zlepší akceschopnost jednotky,
ale bude sloužit také pro přepravu mladých hasičů v rámci tréninků a soutěží i pro spolkovou činnost sboru. Pořizovací cena činí
1 477 000 Kč včetně DPH. Městu se podařilo na pořízení automobilu získat dotaci ve výši 450 000 Kč od Ministerstva vnitra a dotaci ve výši 225 000 Kč od Moravskoslezského kraje.

Nový devítimístný automobil, tentokrát značky Volkswagen Crafter, obdrží i hasiči z Kajlovce. Začátkem května totiž město uzavřelo rovněž se společností EMBEFOR, s. r. o., smlouvu na jeho
dodávku. Pořizovací cena činí 1 700 000 Kč, přičemž 450 000 Kč
bude kryto dotací Ministerstva vnitra. Dále předpokládáme dotaci ve výši 225 000 Kč od Moravskoslezského kraje. Nové vozidlo bude dodáno do konce dubna 2023.
V roce 2024 by se nového automobilu mohla dočkat také jednotka hasičů z Domoradovic, jelikož rada města rozhodla požádat o dotaci na pořízení nového automobilu i pro tuto jednotku.
Stáří současného vozidla přesáhlo patnáct let, což je jedna z podmínek získání dotace.
Patrik Orlík, Ivana Hyklová

25. SVATOFLORIÁNSKÉ SETKÁNÍ HASIČŮ A HASIČSKÝCH ZÁSTAV
V sobotu 7. 5. 2022 Hradec nad Moravicí hostil jubilejní 25. svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava.
Setkání pořádal 2. okrsek Okresního sdružení hasičů Opava, pod
záštitou Okresního sdružení hasičů Opava, ve spolupráci s městem Hradec nad Moravicí. Celkem bylo možné zhlédnout téměř
padesátku zástav a praporů. Vrcholem setkání byla mše svatá
v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí, při níž byl mimo
jiné požehnán nový prapor Sboru dobrovolných hasičů z Bohučovic. Po mši se hasiči vydali průvodem k budově Babinec, kde
proběhly proslovy pořadatelů, hostů a předání ocenění. Setkání
bylo zakončeno občerstvením v Babinci a v hasičské zbrojnici.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci setkání.
Patrik Orlík
Foto Jiří Hajduk

www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Se začínající letní sezónou upozorňujeme na platné obecně závazné vyhlášky v oblasti záležitostí veřejného pořádku.
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (č. 1/2022)
Stanovuje celkem 21 nocí, kdy jsou plánovány akce pro veřejnost,
při jejichž konání je doba nočního klidu na území města zkrácena (oproti zákonem stanovené „běžné“ době nočního klidu, která
je v délce 8 hodin, od 22.00 do 06.00 hodin). Konkrétní termíny
těchto akcí jsou zveřejněny na úřední desce, a to nejméně 5 dnů
před jejich konáním.
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností
(č. 4/2016)
Zakazuje používání hlučných zařízení a přístrojů o nedělích a svát-

cích (zákonem stanovených dnech pracovního klidu), které nejsou sobotou, a to po celou denní dobu od 06.00 do 22.00 hodin.

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Od 1. 1. 2022 se obecně závazné vyhlášky a nařízení vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů, kterou spravuje Ministerstvo vnitra. Sbírka právních předpisů je veřejně přístupná na webových
stránkách sbirkapp.gov.cz.
Z důvodu přehlednosti a orientace v platných právních předpisech města Hradec nad Moravicí budeme nadále jejich úplná
znění zveřejňovat také na webových stránkách města v záložce
samospráva/právní předpisy města.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí proběhnou
ve dnech 23. a 24. září 2022.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva našeho města bude
přijímat, projednávat a registrovat Městský úřad Hradec nad
Moravicí, který je pro tyto volby registračním úřadem.
Kandidátní listiny se podávají v úředních hodinách: pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 h; čtvrtek 8.00–12.00 h,
a to nejpozději do úterý 19. 7. 2022 do 16.00 hodin (mimořádné úřední hodiny pro registraci kandidátních listin 8.00–12.00
a 13.00–16.00 h).

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
V Hradci nad Moravicí bude opět 9 volebních okrsků: Hradec nad
Moravicí (3 volební okrsky), Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. Minimální počet členů okrskových volebních komisí (dále jen OVK) stanoví starosta
města. Členy OVK primárně delegují kandidující subjekty. Každá volební strana může nejpozději do 24. 8. 2022 delegovat do
každé komise jednoho člena a jednoho náhradníka. Při delegaci může zmocněnec volební strany uvést, do které volební komise mají být členové zařazeni. Není-li to v rámci delegace určeno, rozhodne o zařazení členů do příslušné OVK starosta města.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi by se proto měli
v první řadě obrátit na kandidující volební strany, se kterými sympatizují. Není-li na základě delegací dosaženo stanoveného minimálního počtu členů, jmenuje členy na neobsazená místa starosta města.
Pokud máte o členství v OVK zájem, a nebudete na základě domluvy delegováni volební stranou, sdělte prosím tuto skutečnost městskému úřadu na tel.: 725 666 074, 553 783 922 nebo
na e-mail: epodatelna@muhradec.cz.
První zasedání OVK se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 (z důvodu prázdninového termínu upozorňujeme, že účast členů OVK
na tomto prvním zasedání je nutná).
Bližší informace k volbám do zastupitelstva města najdete na
webových stránkách města v záložce městský úřad/volby 2022,
podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra mvcr.cz v záložce informační servis/volby.
V případě dotazů kontaktujte Městský úřad Hradec nad Moravicí, odbor vnitřních věcí a kultury, tel.: 553 783 940, 725 666 074
(Jitka Celtová), e-mail: jceltova@muhradec.cz.
Jitka Celtová

SLAVNOSTNÍ OBŘADY V BABINCI
JUBILEJNÍ SVATBY
V pátek 22. 4. 2022 jsme si ve společenském sále města připomenuli zlaté a diamantové svatby našich občanů. Přestože se této
slavnostní události nemohly zúčastnit všechny jubilejní manželské páry, neslo se setkání ve velice milé atmosféře. V hudebním

programu vystoupili Milan Bátor (kytara) a Yelyzaveta Pruská
(housle), kteří svým uměním podtrhli výjimečnost tohoto okamžiku. Manželům k jejich výročí poblahopřáli představitelé města, následoval podpis do kroniky a přátelské posezení u malého
občerstvení. Děkujeme všem za jejich účast a krásnou atmosféru.

Foto Jiří Hajduk
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OTEVŘENÁ RADNICE
JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. 4. 2022 se uskutečnilo jarní vítání občánků. Na dvou
obřadech jsme přivítali 24 dětí narozených od srpna 2021 do ledna 2022. O hudební úvod obřadů se již tradičně postaral pan Milan Bátor se svými syny Lukášem a Šimonem, kterým se opět podařilo přítomné hosty rozveselit a některé i dojmout. Rodičům
poté poblahopřál starosta města Mgr. Patrik Orlík, pro maminky
byly připraveny kytičky a pro děti dárečky. Kromě hračky a veselého polštářku z chráněné šicí dílny Charity Opava obdrželi rodiče také motivační sadu pro četbu nejmenším dětem, kterou
v rámci projektu Bookstart věnovala hradecká městská knihov-

na. Děkujeme za bohatou účast a jsme moc rádi, že tyto obřady
navštěvují kromě rodičů s dětmi také prarodiče a další hosté. Příští vítání občánků se uskuteční na podzim a bude určeno dětem
narozeným od února 2022.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
V uplynulých dvou letech se Slavnostní setkání jubilantů ze známých důvodů neuskutečnilo. Proto se k letošním oslavencům
připojí také jubilanti roku 2020 a 2021. Slavnostní setkání jubilantů tak proběhne ve dvou termínech – čtvrtek 23. 6. 2022 a pátek
24. 6. 2022 – a poprvé také v nových prostorách společenského
sálu v budově Babinec.
Na programu je slavnostní oběd, blahopřání a přátelské odpolední posezení. V kulturním programu se představí cimbálová muzika Opavští hudci. Pro občany z našich obcí je zajištěna doprava nízkopodlažním autobusem, a to na akci i zpět.
Pozvánku s podrobnými informacemi již obdrželi všichni
jubilanti poštou. Svou účast na setkání, prosíme, potvrďte
nejpozději do pátku 17. 6. 2022. V případě dotazů kontaktujte
městský úřad na tel.: 553 783 922, 725 666 074 nebo na e-mailu
babinec@muhradec.cz. Těšíme se na vás.
Jitka Celtová

Foto Lucie Deutsch

OTEVÍRÁNÍ JARA A ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY
V sobotu 23. 4. 2022 proběhla po dvouleté pauze tradiční akce
Otevírání jara a zahájení turistické sezóny. Před branou červeného zámku přivítal návštěvníky Dechový orchestr Hradec nad
Moravicí, a po úvodním slově pana starosty a pana místostarosty se všichni vydali na trasy. Většina si vybrala třináctikilometrovou trasu vedoucí přes Včelí hrad, kde bylo připraveno „včelařské“
občerstvení (nechyběly tradiční rohlíky s medem a medovina).
V Areálu dobré pohody v Žimrovicích byl připraven zábavný program – k poslechu hrála kapela Sladíme, proběhly letové ukázky
dravců, děti se mohly svézt na koních, zaskákat si ve skákacím
hradu nebo si zatančit s klauny z agentury Kalimero. Novinkou letošního ročníku bylo rozšíření programu o tzv. Technotrasu, kdy
se zájemci mohli zdarma zúčastnit zážitkové komentované prohlídky Weisshuhnova kanálu. Této možnosti využilo 30 nadšených
turistů. Město Hradec nad Moravicí děkuje všem spolupořadatelům i účastníkům, a už se těšíme na další ročník.
Foto Jiří Hajduk
www.muhradec.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE
OSLAVY OSVOBOZENÍ
A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na konci dubna jsem si připomenuli 77. výročí osvobození našeho
města a ukončení druhé světové války. Po pietních aktech u pomníků na městském hřbitově a na Podolské ulici následoval lampionový průvod, ukončený zapálením vatry a slavnostním ohňostrojem. Děkujeme všem za jejich účast.

ZVEME VÁS
NA HRADECKOU POUŤ

CO SE DĚJE V BABINCI
Společenský sál Babinec je využíván pro rozličně zaměřené skupiny, ať už věkem nebo zájmy. Na jaře jste mohli s dětmi navštívit
loutkové divadelní představení se Strašfuňákem a Funilkou, kteří dětem povyprávěli pohádky. Nejen seniorům je určen cyklus
akcí nazvaný „o páté“. V dubnu jste si mohli na Čaji o páté vybrat
lahodný čaj a zazpívat si se zpěvačkou Marii Hurtovou. V květnu byla připravena číselná hra Bingo a Taneční večer o páté, kterým k poslechu i tanci provázel patnáctičlenný Taneční orchestr
Bedřicha Pukovce. Pravidelně také probíhají lekce taneční výuky
pod vedením tanečního mistra Martina Svetlánskeho a hodiny
latinskoamerické Salsy, které vede taneční mistr Přemysl Hladík.
Pokračuje také cyklus degustačních večerů, kterými provází sommeliér Mgr. Alexandr Burda.
Společenský sál Babinec,
včetně veškerého zázemí, je
možno si také pronajmout
pro konání soukromých akcí
a rodinných oslav. Pokud jste
ještě Babinec nenavštívili,
můžete si jeho prostory prohlídnout pomocí QR kódu.

Tradiční Hradecká pouť s podtitulem Hradec – město šikovných
rukou se uskuteční v neděli 26. 6. 2022. Slavnostní mše svaté budou v 7.30 a v 10.00 h. Mši svatou v 10.00 h bude celebrovat biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské
diecéze. Odpolední program se uskuteční opět v „central“ parku, kde budou připraveny hudební produkce, řemeslný jarmark,
na kterém se vám představí především místní tradiční řemeslníci, ochutnávky regionálních produktů značky Opavské Slezsko,
pouťové atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
Hradecká pouť je v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022 spolufinancována
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Předpokládaný termín otevření městského koupaliště je
10. 6. 2022. Otevírací doba i výše vstupného zůstává stejná
jako v loňském roce. Koupaliště bude otevřeno denně od 9 do
19 hodin. V případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno (provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody
a vzduchu).
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. Letos budou opět v prodeji permanentky za zvýhodněnou cenu: permanentka na 20 vstupů
pro dospělé za 800 Kč, a permanentka na 20 vstupů pro dítě do
15 let za 600 Kč. Permanentky zakoupíte v pokladně koupaliště.
Při vstupu do areálu obdrží návštěvníci vstupenku a kontrolní pásku na zápěstí. Páska je nepřenosná a slouží k opakovanému vstupu do areálu v průběhu jednoho dne.
Provozovatel městského koupaliště: Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Opavská 228,
tel.: 725 666 090, webové stránky tshradec.cz. Telefonní spojení
do areálu koupaliště (na pokladnu) je 777 485 398.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme příjemné letní chvíle na
hradeckém koupališti!
Roman Celta

Foto na této straně Jiří Hajduk
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LETNÍ SLAVNOST ANEB DO SEDEL!
Na sobotní odpoledne 6. 8. 2022 připravilo město Hradec nad
Moravicí ve spolupráci se spolkem Elegant Letní slavnost, letos
s podtitulem Do sedel! Pro malé i velké cyklisty budou připraveny komentované cyklistické vyjížďky doplněné piknikem. Jeden
okruh bude kratší a méně náročný, vhodný pro seniory a rodiny

INFORMUJE
Od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude knihovna otevřena dle prázdninové otevírací doby: úterý, čtvrtek 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 17.00 h.

NOC S ANDERSENEM
Po třech letech se konala Noc s Andersenem v termínu, ve kterém má. Po šes-

s dětmi; druhý okruh bude určen zdatnějším cyklistům. Start vyjížděk bude v „central“ parku, kde bude připraven i doprovodný
kulturní program. Můžete se těšit na swingovou kapelu, taneční
workshop, cyklobar, kinematograf a další program.

ti letech jsme nocovali v naší knihovně,
a ne v azylu opavské knihovny. Kouzelná
noc byla věnována Harrymu Potterovi.
Naše knihovna se proměnila v Bradavice. Osmnáct malých čarodějek a čarodějů, rozdělených Moudrým kloboukem do
jednotlivých kolejí, a čtyři učitelky bradavické školy si užili na hodinách bylinkářství, kouzelných formulí, lektvarů, dějin
čar a kouzel, létání na koštěti, péče o kouzelné tvory, starodávných run… Na vše
dohlížel duch naší knihovny Felix. Navštívili jsme nástupiště 9a3/4, Prasinky, Tajemnou komnatu, Zapovězený les, Velkou
síň, Komnatu nejvyšší potřeby a vyhráli
jsme nad pohyblivým schodištěm. Nikdo

nepotřeboval služby Madam Pomfreyové, ani jsme nemuseli navštívit nemocnici sv. Munga. S úderem půlnoci se děti
odebraly do říše snů. Ráno je čekala snídaně, předání dárečků a rozchod domů.
Zůstane nám spousta vzpomínek a krásných zážitků… Tak zase příští rok, pane
Andersene!

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Pasování prvňáčků na čtenáře patří v naší
knihovně k akcím s dlouholetou tradicí. Letošní rok bylo ale úplně jiné, než léta předešlá. Poté, co se prvňáčci seznámili s knihovnou, přesunuli se do sálu, kde na děti
čekala oblíbená spisovatelka dětských

www.muhradec.cz
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knížek Zuzana Pospíšilová. Ta dětem ze
svých knížek předčítala a zadávala jim také
jazykové hádanky a rébusy. Následně byly
jedno po druhém slavnostně pasovány
mečem do čtenářského řádu.
Zuzana Pospíšilová pro naši knihovnu
napsala dětskou knihu Křížem krážem
Hradcem se Šimonem a Veronikou. Knihu ilustrovala opavská výtvarnice Karolína
Mlčochová. Celkem čtyřicet tři dětí tak získalo unikátní dárek. Nezbývá, než si přát,
aby dětem láska ke čtení a knihám vydržela po celý život.

MŮŽETE SE TĚŠIT
Ve středu 15. 6. 2022 v 17 hodin vás rádi přivítáme na akci Když hudebníci nejen hrají.
Čeká na vás hudební podvečer s povídáním známých hradeckých hudebníků Julie Ester Černé, Milana Bátora a zpěvačky
a fotografky Lucie Deutch.
V pátek 8. 7. 2022 v 17 hodin vás zveme na
vernisáž fotografické výstavy Čtyři roční

období / Quattro Stagioni / Four Seasons
Jiljího Slívy. Těšit se můžete nejen na jeho
fotky Hradce, ale také na zajímavé hosty.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách nebo v Hradeckém kulturním měsíčníku.

DEN S TECHNOTRASOU
V sobotu 14. 5. 2022 proběhla v Dolní oblasti Vítkovic akce Den s Technotrasou, na
které více než 20 partnerů Technotrasy
představilo své atraktivity. Naše informační centrum prezentovalo komentované
prohlídky Weisshuhnova kanálu. V průběhu celého dne si u nás návštěvníci mohli
vyzkoušet znalosti našeho nářečí a poznávat nářadí, které mohli používat barabové
při stavbě kanálu. Naši průvodci jim poskytovali vtipnou nápovědu. Akce se velmi vydařila, naše stanoviště bylo hojně navštěvováno a bavili se malí, velcí, staří i mladí.
Děkujeme společnosti Smurfit Kappa Žimrovice za kufříky z projektu Šikovné ru-

čičky, které měly obrovský úspěch nejen
mezi dětmi.
Pokud máte rádi krásné procházky v přírodě, přihlaste se na některou z komentovaných prohlídek Weisshuhnova kanálu. Termíny najdete v kalendáři akcí na
webu www.ichradec.cz nebo na stránkách
https://technotrasa.cz/, kde si prohlídku
můžete rovnou rezervovat.
Markéta Beyerová

MALÁ OCHUTNÁVKA Z KNIŽNÍCH NOVINEK, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO NAŠE ČTENÁŘE:
Barker, J. D.:
Esperian, V.:
Herman, M.:
Hocek, J.:
Holexa, M.:
Chalupová, L.:
Javůrek, Š.:
Kamecke, L.:
Komárková, I.:
Kuchař, J.:
Lednická, K.:

Šesté dítě
Tutanchamon
Máma není služka, máma je dáma
Jižní stezka
Tajemství Malinové hůrky
Páté jablko
Nebe nad Pernikem
Ženy ze statku Falkensee
Králík je taky člověk
Léčitelé, jasnovidci a mágové
Životice

Makichen, W.:
Martínek, J.:
Mornštajnová, H.:
Novotná, M.:
Rendl, J.:
Skybäck, F.:
Tučková, K.:
Vondruška, V.:
Vopěnka, M.:
Walliams, D.:
Westover, T.:

Duše miminek
Tajemství rudolfinské Prahy
Teribear
Prokletí hradu Mydlovar
Pěšky Kolumbií pod rouškou covidu
Knihkupectví na Riverside Drive
Bílá voda
Morový testament
Sofinka a záhadné zvířátko
Sliz
Vzdělaná

VÍTÁNÍ JARA V KAJLOVCI
Mateřská škola a Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec uspořádali v sobotu 3. 4. 2022 tradiční akci Vítání jara a vynášení Mařeny.
Celá akce začala v 15 hodin před mateřskou školou, odkud vyšel
za zpěvu lidových písní průvod, v jehož čele byl dle lidové tradice
Mařák a Mařena. Průvod došel na konec Kajlovce, kde jsme Mařá-

ka a Mařenu zapálili a symbolicky tak přivítali jaro. Cestou zpět jel
v čele vyzdobený vozík s nevěstou a ženichem. Průvod jsme zakončili u hasičské zbrojnice, kde si slovo vzali pořadatelé a hosté.
Na závěr bylo připraveno v hasičské zbrojnici drobné občerstvení.
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec

Foto Jiří Hajduk
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ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE
Město Hradec nad Moravicí pořádalo
ve středu 25. 5. 2022 zájezd za krásami
a historií Kroměříže. Účastníci navštívili
Květnou zahradu s komentovanou prohlídkou Rotundy, Podzámeckou zahradu
s výkladem a projížďkou turistickým vláčkem a prohlédli si také centrum Kroměříže. I přes mírnou nepřízeň počasí se zájezd
velmi vydařil. V září plánujeme obdobný
zájezd, tentokrát do historického centra
Olomouce.

UMĚNÍ ORIENTU VE SBÍRKÁCH ZÁMKU
Orientální sbírka Státního zámku Hradec nad Moravicí vznikala již v 70. a 90. letech 19. století v rodovém sídle knížat Lichnovských – na zámku v Chuchelné v pruském Slezsku. Základ jí dal
Karel Maria, 5. kníže Lichnovský, a to v souladu s dobovou módou
a popularitou Orientu. Zámecký inventář je obohacen o předměty japonské a čínské provenience, např. obětní nádoby, zásobnice, vázy, dózy a porcelán. V 1. třetině 20. století vedla na zámku
v Chuchelné jeho snacha Mechtilda malé muzeum s předměty ze svých a manželových cest. Muzeum bylo přístupné zájemcům a badatelům.
Kníže Karel Max Lichnovský (na snímku s Mechtilde) působil v letech 1889–1899 v Pekingu jako atašé. Počátkem roku 1899 absolvoval čtyřměsíční cestu kolem světa. Většinu času strávil v japonském Kjótu a čínském Pekingu. Ze svých soukromých výprav
přivezl velké množství orientálních předmětů, hovoří se až o 24
bednách. Sbírka byla mnohokrát převážena z Hradce do Chuchelné, Křižanovic, Berlína a Londýna, tedy tam, kde kníže právě pobýval a diplomaticky působil.
Celá letošní zámecká sezóna je zaměřena na šlechtické zábavy
a slavnosti. Prezentace orientálních předmětů z cest knížete Karla Maxe Lichnovského je součástí hlavního prohlídkového okruhu.
Můžete zde spatřit hedvábný oficiální oblek mandarína, čínského vojenského hodnostáře, jeho helmici pokrytou zlatem, perlami a polodrahokamy, dále japonskou samurajskou zbroj O-Yoroi
tzv. velké brnění z 18. století, katanu, jezdecké sedlo ze 17. století
i třmeny. Výcvik samurajů, příslušníků japonské vojenské šlechty,
začínal již v jejich deseti letech (meč, luk a kopí). Volný čas trávili hraním deskových her, soutěžemi ve skládání básní a také hrou
na hudební nástroje. Mezi samurajskou elitou se staly populární
čajové obřady. Většina žen samurajů byla dobrými bojovnicemi,

na výstavě můžete zhlédnout zbraně typu Naginata, které byly
spojovány právě se samurajskými ženami.
Zajímavým exponátem je model vozu Jamaboko, který svým
tvarem připomíná šintóistickou svatyni. Každoročně 17. července probíhá v Kjótu svátek Gion Matsuri. Ulicemi projíždí v průvodu tyto masivní vozy o výšce až 25 metrů, váze 12 tun, taženy 40
muži. Ve vozech sedí hudebníci a hrají na tradiční nástroje. Zrod
svátku je spojen s epidemiemi moru, které se v polovině 9. století šířily po celém Japonsku.
Výstavu budete moci zhlédnout na zámku Hradec nad Moravicí
do konce října tohoto roku. Těšíme se na vás.
Radomír Přibyla, kastelán

UMĚNÍ ORIENTU
ze sbírek státního zámku Hradec nad Moravicí

Šlechtické cestování a sběratelství – oblíbená zábava aristokracie
Výstava je součástí Hlavního okruhu
v letošní návštěvnické sezóně roku Šlechtických slavností

www.muhradec.cz
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KLUB SENIORŮ ŽIMROVICE NAVŠTÍVIL BABORÓW
Poslední dubnovou středu navštívili členové Klubu seniorů Žimrovice družební město Hradce nad Moravicí – polský Baborów. Po
příjezdu jsme byli mile přijati starostou města Tomazcem Krupou,
vedoucí místního klubu seniorů Wieskavou Bunzek i jeho dalšími
členkami. Na radnici z 19. století jsme si u prostřených stolů povídali a vzájemně si vyměňovali zkušenosti. Poté jsme se přesunuli
do nedalekého parku, kde jsme se prostřednictvím informačních
panelů seznámili s historií Baborowa. Výklad pana starosty jsme
obdrželi také v tištěné podobě v českém jazyce, což bylo pro nás
příjemným překvapením. Společně jsme také navštívili farní kostel Narození Panny Marie, který byl do současné podoby přestavěn v roce 1922, a dřevěný kostelík zasvěcený sv. Josefovi, který
je nyní v rekonstrukci. S historií farního kostela nás seznámil probošt z karmelitánského řádu. Zajímavostí je, že Baborów do roku
1945 spadal pod olomouckou arcidiecézi. Po návratu na radnici
na nás čekal výborný oběd, a přišel mezi nás také pan starosta
a pan probošt. S polskými přáteli nám bylo moc hezky, ale čas byl
neúprosný a nastala doba vrátit se domů. Každý z nás dostal na
rozloučenou dárek. Vedoucí zájezdu, pan Josef Vícha, poté předal dárky od starosty našeho města Mgr. Patrika Orlíka a vedoucí žimrovického klubu Mgr. Helena Víchová předala dárky, které

jsme vyrobili v našem klubu. Oba kluby seniorů tak navázaly přátelství a novou spolupráci. Cestou zpět jsme ještě navštívili kapli
sv. Kříže, zvanou Švédská, v Opavě-Kateřinkách, která byla založena koncem 14. století opavským vévodou Přemkem I.
Jménem žimrovických seniorů chci poděkovat starostovi města Baborów, vedoucí tamního klubu seniorů a starostovi našeho
města Mgr. Patriku Orlíkovi. Velké díky patří panu Josefu Víchovi
za zorganizování návštěvy.

OSLAVA SVÁTKU MATEK
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 jsme si na našem klubovém setkání již tradičně připomenuli Den matek. Naše pozvání přijal také pan starosta Mgr. Patrik Orlík, který členkám našeho klubu k tomuto svátku poblahopřál. V kulturním programu vystoupili žáci pěveckého
oddělení a absolventi pěveckého kurzu při hradecké ZUŠ pod vedením paní učitelky Olgy Golhové. Zpěváky doprovázel hrou na
klávesy Josef Vícha. V programu zazněly skladby napříč žánry –
zaposlouchali jsme se do muzikálových melodií, country písní, veselých operetních árií i lidových skladeb. Vystoupení všechny zúčastněné doslova nadchlo. Děkujeme všem účinkujícím za krásný
hudební zážitek a všem přítomným hostům za milé setkání.
Zdeňka Víchová, jednatelka klubu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V RÁMCI 115. VÝROČÍ SOKOLA
Výstava fotografií Zdeňka Nováka v „modré budě“ v areálu TJ
Hradec nad Moravicí byla zahájena ve čtvrtek 28. dubna 2022.
V úvodu vystoupila hudební skupina z hradecké základní umělecké školy pod vedením pana Romana Vaňka. Návštěvníci výstavy
byli potěšeni nádhernými skladbami v podání saxofonů a kláves.
Následovalo malé občerstvení – doušek vína a koláčky. Po hodině prohlídky fotografií následovalo promítání starých filmů a videozáznamů. Film Vincenta Havla z 1. spartakiády (1955) zaujal
tím, že se cvičilo na bývalém kluzišti. Film Zdeňka Nováka z roku
1974 byl natočen na osmičku v tělocvičně základní školy – v rámci oslav svátku žen předvedli muži přítomným ženám, cvičenkám
ZRTV, cvičení na nářadí. Byl také promítnut videozáznam Vladana Žurka ze slavnostní akademie z roku 2007 v rámci 100. výročí založení Sokola. Na výstavu fotografií se (do uzávěrky těchto
novin) přišlo podívat více než 300 zájemců. Ženy seniorky, které
cvičí pod vedením paní Dany Gebauerové, si dokonce vyhradily
samostatný termín prohlídky výstavy. Na závěr bych rád poděkoval vedení hradecké ZUŠ, TJ Hradec nad Moravicí a panu Karlu
Štěpánovi ml. za pomoc při zajištění výstavy.
Zdeněk Novák, foto Daniel Hynar
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SPOLEČNOST A KULTURA
POMOC UKRAJINĚ
V reakci na vypuknutí humanitární krize na Ukrajině se členky SDH
Žimrovice Veronika Balnarová a Michaela Tajovská, po dohodě se
starostou sboru Miroslavem Křížem a zástupci firmy Smurfit Kappa Žimrovice, rozhodly ve dnech 4.–6. 3. 2022 uspořádat humanitární sbírku pro Ukrajinu, tou dobou již týden zmítanou v ozbrojeném konfliktu. Sbírka probíhala od pátečního rána do nedělního
večera v podstatě nepřetržitě a všichni zúčastnění odvedli skvělou profesionální práci. Ve dnech sbírky se podařilo nashromáždit nejpotřebnější materiál pro podporu lidí v nouzi a pro krizové
situace tohoto rozsahu. Jednalo se především o povlečení, spací pytle, deky, karimatky a potřeby pro rodiny s dětmi, které přišly
o domov právě v chladném období. Dále to byl extrémně důležitý zdravotnický materiál, baterie, powerbanky, čelovky a podobné vybavení. Sbírka pokračovala také v březnu, kdy místní občané
přinášeli oblečení, potraviny a hygienické prostředky pro matky
s dětmi přijíždějící z Ukrajiny, aby zde našli bezpečný, byť třeba jen
provizorní domov. Dne 7. 3. 2022 připravil organizační tým SDH
Žimrovice, po domluvě s Českým červeným křížem, odvoz materiálu na nádraží do Bohumína, odkud probíhal jeho převoz přímo na Ukrajinu. Sbírka dosáhla hodnoty 152 000 Kč. Velké poděkování patří společnosti Smurfit Kappa Žimrovice za poskytnutí

obalového materiálu, panu Alexandru Barešovi za nabídnutí vozidla pro dopravu do Bohumína a všem, kdo přispěli do sbírky, ať
už finančně nebo materiálně. V neposlední řadě patří poděkování také všem, kteří se zapojili a neváhali obětovat svůj volný čas.
Aleš Tajovský

VELIKONOČNÍ JARMARK
V ŽIMROVICÍCH
Po velkém úspěchu vánočních dílniček se jejich organizátorky, Veronika Balnarová a Michaela Tajovská, členky SDH Žimrovice, rozhodly uspořádat také dílničky velikonoční, spojené s jarmarkem.
Akce se uskutečnila ve dnech 9. a 10. 4. 2022. Velikonoční jarmark
byl přehlídkou zručnosti místních obyvatel, kteří zde prezentovali své rukodělné výrobky. Byli to například paní Šulcová a její háčkovaná zvířátka, paní Jedináková s šitou módou Jedi Wear, paní
Marošová, která vystavovala ručně šité skřítky, tradiční košíkářství Lukáše Balnara a dřevěné výrobky Marka Balnara, šité šperky paní Vítkové, háčkované výrobky paní Miksteinové, sádrové dekorace paní Novotné a další. Ve velikonočních dílničkách si mohli
návštěvníci, za asistence členek SDH Žimrovice, vytvořit na osmi
stanovištích jarní dekorace, zatímco jejich mužští kolegové zabezpečovali bohaté občerstvení. Návštěvníci mohli zahnat hlad
či žízeň pivem, svařeným vínem, nealko nápoji, bramboráky, palačinkami a dalšími dobrotami. Nemalý podíl na výborné atmosfé-

ře měli mladí hasiči, kteří pomáhali nejmenším dětem při výrobě
dekorací a zároveň nabízeli ochutnávku svých vlastních perníčků
s velikonočními motivy. Akce sklidila velký úspěch a bezpochyby
se z ní stane tradiční oslava začátku jara v Žimrovicích.
Aleš Tajovský

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 30. 4. 2022 pořádal SDH Žimrovice již tradiční Den otevřených dveří, který je neodmyslitelně spojený se zabijačkovými
hody. Celodenní akce sklidila velký úspěch díky tvrdé práci nejen
všech členů sboru, ale také celé komunity včetně našich dětí a seniorek, které opět prokázaly neocenitelné zkušenosti a dovednosti v kuchyňských přípravách. Všem patří velký dík i za dobrou
náladu, která podpořila vstřícnou atmosféru v momentech, které návštěvníci ani nezaregistrovali. Kromě tradičních hotových jídel si mohli návštěvníci zakoupit také zabijačkové balíčky a další
občerstvení. SDH Žimrovice děkuje všem za skvělou práci, hojnou účast a těší se na organizaci dalších akcí.
Aleš Tajovský
Foto Aleš Tajovský a Jiří Hajduk
www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ŠTAFETOVÝ POHÁR
V pátek 29. 4. 2022 se šestnáct žáků z nižšího stupně vydalo na své první školní běžecké závody. Na Tyršově stadionu se běžel Štafetový pohár, který spočíval v běhu
dvakrát 8 x 100 m a dvakrát 8 x 200 m,
přičemž v konečném výsledku se sečetly
štafety 8 x 100 m a jedna 8 x 200 m. Náš
výběr běžců postihla velká nemocnost,
takže jsme sestavu museli hodně měnit.
Přesto všichni závodníci podali maximální výkon a patří jim velké poděkování za reprezentaci školy. Naše štafeta se umístila
v celkovém pořadí na 11. místě.
8x100 m (02:37,50) Václav Možíšek, Šimon Kurek, Matěj Šrom, Maxmilián Čermák, Eliška Faulhamerová, Ellen Kadová,
Tereza Petránková, Anna Müllerová,
8x100 m (02:22,60) David Říčný, Matěj
Bala, Adam Szwed, Lukáš Valušek, Kateřina Tajovská, Markéta Rytířová, Nikol Hesse, Adéla Nováková,
8x200 m (05:03,80) David Říčný, Matěj
Bala, Adam Szwed, Matěj Šrom, Tereza Petránková, Kateřina Tajovská, Adéla Nováková, Anna Müllerová,
8x200 m (05:14,70) Václav Možíšek, Matěj Šrom, Maxmilián Čermák, Lukáš Valušek, Šimon Kurek, Markéta Rytířová, Eliška
Faulhamerová, Ellen Kadová, Nikol Hesse.
Mgr. Michal Zajíček

sice prohráli, ale ve všech zápasech bojovali o co nejlepší výsledek. I přes neúspěch to byla pro žáky velká zkušenosti a zjištění, že musí na trénincích přidat.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci
školy. Sestava: brankář Jan Kuzník; hráči
Karel Müller, Adam Csöbök, Tobiáš Dubný, Adam Szwed, Jonáš Blatecký, Jaromír
Havlíček, Tomáš Stiborský a Radek Burda.
Mgr. Michal Zajíček

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
PEVNOST BOYARD
“Splňte úspěšně všech 25 místností v Pevnosti Boyard v Havířově a vstupte do pokladnice, kde se vám posypou zlaté mince.” Toto bylo hnacím motorem pro žáky
7.B, kteří si jeli hru vyzkoušet. Ve dvou až
pětičlenných týmech plnili nejrůznější logické úlohy, silové úlohy, řešili šifry a kódy.
Sice se nám nepodařilo pevnost pokořit
a dostat se v časovém limitu 2 hodin do
pokladnice, ale hra se nám všem velice líbila a moc jsme si ji užili. Určitě doporučujeme ji vyzkoušet!
Monika Halšková a žáci 7.B

FLÓRA OLOMOUC

MCDONALD’S CUP
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se žáci ze 4. a 5. třídy
vydali na obnovený celorepublikový turnaj McDonald’s cup. Na naše žáky čekalo
okrskové kolo, které se uskutečnilo na hřišti ZŠ Kylešovice. Žáci se utkali se ZŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Vítkov a ZŠ Otická.
Všechny své zápasy naši mladí fotbalisté

Po covidové pauze opět vyrazili žáci 6. ročníku ve čtvrtek 21. 4. 2022 na mezinárodní výstavu Flóra Olomouc s názvem Květy
a světy znázorní koloběh života. Součástí bohatého programu je kromě hlavní expozice i prezentace Českého zahrádkářského svazu a také – v evropském měřítku
ojedinělá – výstava vzácných, stovky let
starých bonsají či oblíbené zahradnické
trhy. Na pěší zóně výstavu doplňují jarní
zahradnické trhy s pestrou nabídkou květin, zahradnických pomůcek, hobby potřeb a nejrůznějších gastronomických pochoutek. Počasí nám přálo, nálada byla
výborná a žákům se akce velice líbila.
Monika Halšková, Monika Kořistková

V pátek 8. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis žáků do první třídy. Učebny, ve kterých
probíhal zápis, byly vkusně vyzdobeny, na
budoucí prvňáčky čekaly úkoly a otázky,
při jejichž plnění měli předvést své znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti. Recitovali básničku, zpívali písničku, rozeznávali geometrické tvary, barvy,
čísla, pravou a levou stranu, předvedli držení tužky, práci s nůžkami, poznávali domácí či volně žijící zvířata. K plnění úkolů
přistupovali zodpovědně, ale bez většího ostychu, protože prostředí školy je jim
známé z návštěv školy a ze dne otevřených
dveří. Některé z dětí již absolvovaly výuku
v předškolní třídě. Při zápisu byli přítomni i rodiče dětí, kteří se zájmem sledovali
průběh a způsob práce učitele s dítětem.
Po splnění všech úkolů čekala na děti odměna v podobě drobných dárků, které vyrobili starší žáci, a upomínkové předměty
s emblémem školy. Celé odpoledne proběhlo v přátelské a pohodové atmosféře.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu zápisu, ale také rodičům,
kteří přivedli své děti do naší základní školy.
Budoucím školákům přejeme mnoho studijních úspěchů a krásných zážitků během
celé školní docházky.
Mgr. Jan Vícha

PŘEKVAPENÍ KE DNI UČITELŮ
Dne 28. března se slaví Den učitelů. Žáci
vyššího ročníku připravili pro učitele překvapení v podobě kulturního vystoupení.
Každá třída to pojala po svém, někteří recitovali vlastní tvorbu, jiní hráli pohádku,
další tančili či zpívali. Vše probíhalo pod
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taktovkou 9. A - doprovodné slovo, organizace jednotlivých vystoupení, zakoupení
dárečků. V závěru nás děti překvapily krásnými kytičkami pro učitelky a sladkou dobrotou pro učitele. Všem dětem děkujeme
za milé zpestření dopoledne.
Kolektiv učitelů ZŠ Hradec nad Moravicí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 22. 3. 2022 proběhl na naší škole Den
otevřených dveří. Akce přilákala množství návštěvníků. Někteří přišli zavzpomínat na staré školní časy, většinou k nám
však zavítali rodiče, kteří zvažují přihlášení svých dětí do přípravné třídy, 1. a 6. ročníku. Pro jejich ratolesti byly připraveny dílničky, ve kterých si společně mohli vytvořit
vlastní výrobky. Velkou pozornost přilákala učebna fyziky, kde probíhaly úžasné
pokusy. Přímo před očima diváků se navíc probouzeli roboti, které rozpohybovali
žáci robotického kroužku naší školy. V počítačové učebně návštěvníci zkoumali neméně atraktivní 3D tisk, novinku letošního roku. Nejen těmito ukázkami se mohli
hosté přesvědčit, že škola je dynamický
a stále se vyvíjející systém, který se snaží jít s dobou.
Kolektiv učitelů ZŠ Hradec nad Moravicí

PRAHA UŽ VOLÁ!
Budík nás probudil před pátou hodinou
ranní, ale nám to tentokrát nevadilo, protože jsme měli před sebou tři dny školní
exkurze v Praze. Na Hlavním nádraží jsme
vystoupili po půl desáté. Procházka začala na Václavském náměstí, přes pasáž Lucerna, kde jsme obdivovali sochu svatého
Václava na břiše mrtvého koně, jsme si to
namířili k Pamětní desce 17. listopadu 1989
na Národní třídě, kolem Betlémské kaple,
Havelského tržiště, Prašné brány a Obecního domu po staré královské cestě přes
Celetnou ulici a Staroměstské náměstí.
Pařížská ulice nás dovedla do Josefova,
bývalého Židovského města, kde nás krátce po obědě čekala paní průvodkyně, aby
nás seznámila s jeho historií, provedla nás
synagogami a fascinujícím starým židovským hřbitovem. Přes Karlův most, kolem
Lennonovy zdi skončila naše procházka ve
Vrtbovských zahradách.
Druhý den jsme začali pohledem z výšky
Staroměstské radnice a přes nejužší uličku
v Praze jsme se po zámeckých schodech
vyškrábali na Pražský hrad s majestátním
Chrámem sv. Víta, v jehož kontrastu působily domky Zlaté uličky jako domečky
pro panenky. Odpoledne nás čekala Neviditelná výstava. Tady jsme si vyzkoušeli život z jiné perspektivy - život nevidomých, který se odehrává celý ve tmě.

Páteční dopoledne patřilo návštěvě Poslanecké sněmovny PČR, kde jsme zhlédli
diskusi k uprchlické strategii a poté se setkali v zasedací místnosti s panem poslancem a starostou Branky u Opavy PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D. Před odjezdem
vlaku jsme se ještě stihli pokochat krásnými interiéry Národního muzea. Přestože náš program byl nabitý, nestihli jsme
všechno. A tak se těšíme, že se do Prahy
brzy vrátíme.
Mgr. Markéta Mazurová, žáci 8.B

v tajemných nádobách byly hlavní disciplíny, po jejichž splnění dostali účastníci
odměny, za které děkujeme firmě Kofola a SRPŠ. Nechyběly ani taneční kreace
a dětský smích. Náš společný večer se
vydařil! Do kasičky na dobrovolné vstupné jsme dostali příspěvek 1 125 Kč. Za tyto
prostředky budou koupeny kreativní potřeby. Děkuji všem čarodějnickým kolegyním a těším se zase příště.
Petra Tomanová, DiS.

EXPEDIČNÍ KAMERA

VESELÝ TÝDEN
„Veselý týden aneb obleč se trošku jinak“
zorganizoval žákovský parlament pro děti
od 1. do 9. třídy. Někteří se do toho opravdu pořádně „obuli” a jejich oblečení ve stylu byznysmenů, filmových postav či vzpomínek na retro módu bylo skvělé. Největší
úspěch však měl páteční No Backpack
Day aneb sbal si věci do něčeho jiného než
školní aktovky. A tak jsme mohli na chodbách potkávat nákupní vozíky z Hrušky,
popelnice, dětské kočárky, autosedačky,
klece pro drobné zvířectvo, chlebníky, rybářské sítě… Tak zase někdy příště!
Žákovský parlament

Městská knihovna Hradec nad Moravicí
připravila pro své návštěvníky zajímavé
projekce s názvem Expediční kamera. Překvapivě závod „1000 mil Sever proti Jihu“
napříč cyklistickým dobrodružstvím nadchl naše nejmladší žáky. Starší děti pak
obdivovaly hendikepované sportovce ve
filmu Krypl Trip. Oba filmy vás uchvátí nejen senzací jim vlastní, ale také nevšedním
nasazením kameramanů a režisérů, kteří
vám představí především famózní krásy
Šumavy a další zákoutí naší pěkné země.
Děkujeme za možnost zhlédnout představení a těšíme se na další spolupráci.
Petra Tomanová, DiS.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME
HRADEC
V úterý 3. 5. 2022 se po několika letech na
naší škole uskutečnila akce pod názvem
Ukliďme svět, ukliďme Hradec. Žáci všech
ročníků se vydali po předem naplánovaných trasách různými směry v Hradci, aby
posbírali odpadky, které do přírody nepatří. Během tří hodin uklidili a odnesli několik pytlů odpadků, které technické služby
vyzvedly na smluvených místech. Milým
překvapením bylo, že žáci našli mnohem
méně odpadu, než v minulých ročnících.
Moc bychom si přáli, aby tato tendence
zájmu o čistotu města neustále stoupala u všech občanů i návštěvníků Hradce.
Mgr. Monika Bryjová

ČARODĚJNICKÝ VEČER
Ty nejkrásnější čarodějky a nejúžasnější kouzelníci dorazili v pátek 29. 4. 2022
na program plný soutěží a zábavy. Strefování terče pavoukem, prolézání hadem,
překážková dráha plná kostí a hledání

PO STOPÁCH HAMIŽNÉHO
HRABĚTE FELIXE
V pátek 13. 5. 2022 jsme se společně s družinou, pod vedením paní Tomanové, vydali
po stopách hraběte Felixe, který žil na hradeckém zámku. Hrabě byl hamižný a skupoval všechny věci, co jen šly. O poklady se
bál, proto je schovával všude možně, například pod postel, na zahradu, nebo také
k Pivovarským sklepům, kde jsme měli namířeno právě my. Jednou za úplňku zahřmělo a zablýskalo se, v tom se z hraběte
Felixe stalo strašidlo. Od té doby schovává různě poklady a čeká, až je někdo najde,
bude stejně hamižný jako on a nechá si je
jen pro sebe. Pak se za úplňku stane strašidlem a vysvobodí ho. Děti si hravě poradily s hledáním a poklad byl úspěšně nalezen. Ovšem nemusíte se bát, žádné z dětí
se strašidlem nestane, byly totiž šikovné
a rozdělily se mezi sebou.
Simona Židková

www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
OSLAVA DNE MATEK

UČENÍ JE ZÁBAVA
První den po velikonočních svátcích jsme se
vydali spolu s předškoláky na návštěvu Zoologické zahrady a botanického parku v Ostravě, kde proběhla mimoškolní výuka v rámci projektu Učení je zábava. Výuka probíhala
ve venkovních prostorách zahrady, kde děti
provázeli odborníci a seznamovali je s životem především exotických zvířat. I přes
špatné počasí se výuka dětem velmi líbila
a dozvěděly se spoustu zajímavostí.

např. ohýbání proudu vody. Jelikož se v prvouce věnujeme tématu lidské tělo, vyrobili jsme si pomocí stébel a sáčků „dýchající plíce“, což děti opravdu nadchlo. Pokud
nám bude počasí přát, chystáme se na návštěvu k místnímu včelaři a sedláři, abychom se seznámili s jejich prací.

O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Květen jsme zahájili krásným divadelním
představením. Přijelo k nám loutkové divadlo Kašpárkův svět s pohádkou O princezně Rozmařilce. Děti mohly doslova z první
řady sledovat nelehkou práci divadelníků.
Představení bylo moc hezké, nadchlo žáky
druhých i pátých ročníků. Po jeho skončení
měly děti možnost zblízka si prohlédnout
a obdivovat loutky.

VELIKONOCE V MINIZOO

BADATELÉ NA JAŘE
Na počátku jara jsme se věnovali pozorování probouzející se jarní přírody. Pracovali jsme s mikroskopem i zvětšovacími
sklíčky a pozorovali brouky, hmyz i právě
klíčící rostliny. Když nám počasí nepřálo,
vyrobili jsme si např. nitkový telefon. Poté
jsme vyzkoušeli práci s vodivým těstem
a několik pokusů se statickou elektřinou,
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Na žluté, nebo také šedivé, úterý jsme se
vydali do Střediska volného času v Opavě. Čekal na nás velmi krásný program plný
tance, lidové hudby a velikonočních tradic. Po zhlédnutí programu se děti seznámily se zvířecími obyvateli minizoo, kde se
velkému zájmu těšilo malé selátko, kuřátka
či právě narozené jehňátko. Lákadlem pro
děti byla také zvířena v teráriích, zejména
had, kterého si někteří odvážlivci vzali do
ruky. Děti se také naučily zdobit kraslice
a plést pomlázky. Tato akce na nás dýchla
pravou náladu Velikonoc a my věříme, že
se bude opakovat i v příštím roce.

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

V úterý 10. 5. 2022 zavládla ve škole slavnostní atmosféra. Děti netrpělivě očekávaly odpolední příchod maminek, babiček a sourozenců. Školáci si pro maminky
chystali dárečky již v průběhu dubna. Nechyběla přáníčka, květiny, výrobek z keramiky, někteří také v hodinách slohu chystali povídání o své mamince. Na odpolední
vystoupení si děti připravily básně, písně,
hru na nástroje, country tance, dramatizaci pověsti o praotci Čechovi a také pohádku v angličtině s překladem.
Vystoupení se dětem opravdu povedlo
a my věříme, že si maminky svůj svátek
užily.

PŘÍSTAV ODPOČINKU,
HER I POZNÁNÍ
Rekonstrukce zahrady základní školy v Žimrovicích úspěšně spěje do finále. Cílem
projektu, který je realizován s podporou
Státního fondu životního prostředí ČR, je
zvýšit potenciál školy při realizaci venkovní výuky. Nově budou součástí přírodní
zahrady např. vyvýšené záhony, skleník,
hmatový chodník, zvířecí pískové doskočiště, kamenné koryto potůčku (pítko pro
ptáky a jiné živočichy), vrbový tunel a iglú,
bylinková spirála, ježkovník, čmelín či krmítko pro veverky.
Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
nými lektvary a využili jsme naši kouzelnou
moc a čarovali jsme s kouzelnými zaříkadly. Proletěli jsme se po zahradě na koštěti a po opečení špekáčků jsme na závěr
spálili naše dřevěné čarodějnice. Moc jsme
si den užili a domů si děti odnesly malé
kouzelné svítící hůlky a dáreček od naší
Magdalénky, hodné malé čarodějky. Svátek lásky a s ním symbolicky spojenou nazdobenou Májku jsme s dětmi obdivovali
po víkendu při vycházce vesnicí.
MŠ Bohučovice

NAŠE ŠKOLKA JE BLOGEREM
MĚSÍCE DUBNA
Duben byl doslova nabitý tradicemi a lidovými zvyky souvisejícími s vítáním jara.
Jeho začátek byl spojen s vynášením Mařeny, následoval křesťanský svátek Velikonoce a měsíc jsme završili původně
pohanským svátkem Pálení čarodějnic.
V polovině dubna se konal řemeslný a farmářský trh, do kterého bylo zapojeno
mnoho šikovných lidí z řad zaměstnanců, rodičů a dalších spolupracujících spolků. Moc dobře víme, jakou práci dá dovést
realizaci farmářského trhu do úspěšného
finále… Sejít se nad dobrým jídlem a pitím,
setkat se s řemeslníky, rodáky, regionálními dodavateli, rodiči, dětmi, pedagogy…to
vyžaduje snad všechny ruce.
V naší Skutečně zdravé školce se ctily nejenom tradice, ale slavil se i Den země.
A uklízelo se společně s celým Českem.
A kromě toho? Školní zahrady se probouzely ze zimního spánku, čistila se jezírka,
vyráběly kompostéry, sázelo se do vyvýšených záhonů, obnovovala se bylinková
zahrádka. Naše školka se také stala blogerem měsíce dubna. Za blogerství na stránkách Skutečně zdravé školy jsme získali
dárek v podobě knihy receptů Pochutnání si z darů Přírody od Zity Sýkorové, který
určitě využijeme v naší kuchyni.
Bc. Silvie Chromjáková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V mateřské škole v Bohučovicích podporujeme lidové zvyky a tradice. Nemohli
jsme proto opomenout hned dvě po sobě
jdoucí silně prožitkové tradice neboli filipojakubskou noc. Povídali jsme si s dětmi o pálení čarodějnic - o historickém původu, legendách a pověrách, které jsou
s touto nocí spojeny. V čarodějnický den
přišly děti do školky se symboly čarodějnic. Někdo měl koště, jiný černou kočku
nebo netopýra, další kamarádi měli kostým s klobouky či hůlkami. Zdobili jsme si
malé dřevěné čarodějnice, tvořili s barev-

ČARODĚJNICKÁ STEZKA
První květnové pondělí se v naší školce
neslo ve znamení čarodějnic. Tentokrát
ale děti vyměnily čarodějnické kostýmy
za sportovní oblečení. Po dopolední svačince na ně čekala čarodějnická stezka
lesem. Cestu nám ukazovaly šipky vytvořené z přírodnin. Na zastávkách na děti
čekaly kotlíky s úkoly, které děti průběžně
plnily. Poznávaly přírodu, napodobovaly
zvuky a pohyby zvířat.
Všímaly si nejen krásných věcí, které do
lesa patří, ale také bohužel těch, které
v lese nemají co dělat. Zákony správného
zálesáka si děti osvojily pomocí piktogramů, umístěných v lesní pergole.
Závěr čarodějnické stezky patřil hledání
pokladu. Všem přišly k chuti domácí čarodějnické koláčky a šumivý lektvar. Nádherné počasí přispělo k tomu, že jsme si
všichni toto čarodějnické dopoledne náramně užili.
MŠ Jakubčovice

PŘILETÍ ČÁP NEBO VRÁNA?
Krásný zelený velikonoční čtvrtek jsme
oslavili s dětmi v zelených barvách. Tento
den jsme se zároveň rozloučili s naší paní
učitelkou Aničkou, která nastoupila na mateřskou dovolenou. Děti a rodiče věnovali
paní učitelce krásné dárky a nechyběly ani
slzy dojetí. Celý kolektiv naší školky přeje
paní učitelce Aničce jen to nejlepší a těšíme se na brzké shledání.
MŠ Kajlovec

ŠKOLNÍ JÍDELNA
MŠ HRADEC NAD MORAVICÍ
Čas plyne jako voda a pomalu se blíží čas
letních prázdnin. Proto se ještě společně ohlédněme, co se u nás dělo na jaře.
V dubnu se na naší školní zahradě konaly farmářské trhy. Byli jsme příjemně překvapení návštěvností rodičů a příbuzných
dětí. Zvědavost k nám přilákala i návštěvníky, kteří ve školních zařízeních své potomky
nemají. Připravili jsme spoustu ochutnávek
dobrot, které podáváme dětem ve školce.
Paní kuchařky připravily tři druhy pomazánek (jarní vajíčkovou, ze zeleného hrášku
s bazalkou a z pečené mrkve), zdravý zeleninový mix s dipem (sýr lučina s medvědím
česnekem a sýr lučina s ajvarem) a napekly
buchty a muffiny, které byly tak dobré, že se
po nich jen zaprášilo (mramorová buchta
a maková buchta s bio kakaovou polevou).
Trhů se zúčastnili také naši místní dodavatelé – ZOD Hlavnice s mléčnými výrobky, pekárna Farmářka a Vitaminátor. V naší
kuchyni se opravdu snažíme, aby děti měly
pestrou a vyváženou stravu. Minulý měsíc
se dvě paní kuchařky zúčastnily školení „vaření bez lepku“ a získaly tak spoustu nových
zkušeností a receptů, které budeme postupně zařazovat do jídelníčku.
Po covidové době také opět začínáme pracovat s dětmi – postupně chodíme do tříd
a připravujeme společně pomazánky. Děti
si je mohou s naší pomocí samy umíchat,
pak jim lépe chutná a mají radost, že se naučí něco nového.
Všichni dobře víme, že běžný den je často
plný shonu a na jídlo si mnohdy ani neuděláme čas. Přitom strava má obrovský význam
pro naše zdraví. Příprava stravy si zaslouží
dostatečnou pozornost – od výběru surovin
a jejich kombinací až po prostředí, ve kterém
jídlo podáváme. V naší kuchyni proto přistupujeme ke stravování dětí s velkou pozorností a snažíme se, aby dostávaly jen to nejlepší.
A ještě jedna věta na závěr: Tělo bude fungovat nejlépe, pokud jídlo, které jíte, pochází
z oblasti, ve které žijete. Přejeme krásné dny.
Za tým školní jídelny Petra Buchtová

www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
MOŽNÁ HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Školní jídelna při MŠ Hradec nad Moravicí přijme do svého týmu kuchaře/kuchařku na pozici hlavní kuchař/ka (nástup 1. 9. 2022, úvazek 1, platová třída č. 7, stupeň zařazení dle praxe). Požadujeme výuční list v oboru kuchař/ka, praxi v provozu kuchyně pro větší počet
strávníků, zájem o zdravé a kreativní vaření, spolehlivost, bezkonfliktnost, samostatnost, zkušenost s vedením týmu, znalost práce
na PC, znalost hygienických předpisů a norem. Praxe v oboru se zaměřením na zdravé stravování výhodou. Bližší informace získáte
na www.mshradec.eu nebo u vedoucí školní jídelny Ing. Jany Křížové, tel. 553 784 241, e-mail: jidelna@mshradec.eu.
Mateřská škola Hradec nad Moravicí

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. LUDMILY
NA NÁVŠTĚVĚ V SENÁTU
Na konci dubna jsme se zúčastnili konference s názvem Pestrost, jinakost, předsudky a strachy, která se konala v Senátu Parlamentu ČR, v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze na
Malé Straně. Její součástí bylo také vyhodnocení literární soutěže Nejsem rasista, ale… Na konferenci hovořilo mnoho známých
hostů, např. teolog Petr Gallus z Univerzity Karlovy nebo Monika Šimůnková z Kanceláře veřejného ochránce práv. Zaujala nás
také polední prohlídka Valdštejnského paláce. Kryštofa udivil například sociopatický charakter Valdštejna, který třeba nechal popravit ponocného za to, že troubil, kolik je hodin. Samotný prostor
jednacího sálu je v bývalé konírně, což nám přišlo přinejmenším
originální. Návštěvu horní komory Parlamentu ČR můžeme všem
vřele doporučit.
Natálka Maňáková z 8. třídy a Kryštof Lazecký ze 7. třídy

ŠKOLNÍ KAPELA V ODRÁCH
Každý rok v březnu se koná v Odrách, pod záštitou SPdgŠ a SZŠ
sv. Anežky České, Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové
umělecké činnosti. Letos se konal už 28. ročník a k vidění a slyšení toho bylo opravdu hodně – od recitace přes divadlo a sborový zpěv až k historickému šermu. Na přehlídce vystupují žáci základních škol a ve větší míře žáci středních škol z celé republiky.
A naše škola se také jedním číslem zúčastnila: školní kapela zahrála tři skladby populární hudby. Do kapely chodí necelá desítka dětí z vyššího stupně a scházíme se jednou týdně před vyučováním. Nástrojové složení je každý rok trochu jiné a je moc fajn, že
jsou děti ochotny si ráno přivstat a vytvářet spolu něco krásného.
Mgr. Milan Vícha

V elektrotechnice nás reprezentoval žák sedmé třídy Vít
Hrtůs. Soutěžící podle návodu skládali, zapojovali a pájeli
LED lampu, a byla zde hodnocena hlavně preciznost. Vítek
to zvládl velmi precizně, také
všech dvacet tři žáků porazil,
získal první místo a profi aku
vrtačku.
Dominikovi a Vítkovi chci poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy a popřát jim
další úspěchy a chuť rozvíjet
své dovednosti. Také chci poděkovat organizátorům této
soutěže. Je potěšující sledovat technický a řemeslný um dětí a je
přínosné je v tom podporovat, motivovat a rozvíjet. Vždyť přece
„řemeslo má zlaté dno“.
Ing. Lukáš Pracný

MATERIÁLNÍ POMOC PRO UKRAJINU
Naše škola ve spolupráci s Aktovkou, z.s., a farností Hradec uspořádala již několik sbírek na pomoc lidem přímo na Ukrajině. Celkem jsme již odvezli 6 plně naložených aut materiálu na slovensko-ukrajinský hraniční přechod Ubĺa. Tam předáváme věci
dobrovolníkům z humanitárního koridoru, kteří je převážejí dále
na Ukrajinu. Vozíme hlavně trvanlivé potraviny, drogérii, spacáky, karimatky a léky. V této pomoci budeme pokračovat i nadále.
Další závoz chystáme na 11. 6. 2022. Pokud vám není osud lidí na
Ukrajině lhostejný a chcete pomoci, kontaktujte Antonína Henniga (tel. 731 604 259). Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Mgr. Antonín Hennig

ÚSPĚCH ŽÁKŮ V TECHNICKÝCH DOVEDNOSTECH
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže základních škol v technických
dovednostech, kterou pořádá Střední škola technická na Kolofíkově nábřeží v Opavě. Soutěž je určena pro žáky šestých a sedmých tříd. V letošním ročníku se soutěžilo ve dvou kategoriích –
v elektrotechnice a v technických dovednostech. V technických
dovednostech naši školu reprezentoval žák sedmé třídy Dominik Holoubek. V této kategorii žáci tvořili dle technického výkresu
držák na mobil. Kritériem pro hodnocení byla zručnost, přesnost
a čas potřebný k zhotovení výrobku. Dominik to zvládl skvěle, díky
své přesnosti a rychlosti porazil dalších dvacet tři soutěžících, získal první místo a vyhrál svou vysněnou cenu, profi aku vrtačku.
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VÝLET DO LONDÝNA
Výlet do Londýna jsme si náramně užili. Cesta letadlem proběhla
v pohodě a všichni jsme přežili ve zdraví. Po ubytování jsme se šli

ŠKOLSTVÍ
projít na vyhlídku, ze které byl vidět Londýn ze severní strany. Při
cestě zpět jsme procházeli rušnými ulicemi plnými různých barev,
vůní a zvuků. Každý večer nás čekala procházka nočním Londýnem. Druhý den jsme objevovali kulturu, architekturu a významné historické památky Londýna. Součástí byla jízda na Londýnském oku. Třetí den jsme navštívili Tower. Odtud jsme se vydali do
Greenwichského parku, námořního muzea a nechyběl ani výstup
k nultému poledníku. Zpět jsme jeli lodí po řece Temži. Poslední
den jsme vystoupali 528 schodů na věž katedrály svatého Pavla.
Po prohlídce katedrály jsme se odebrali na letiště a odtud domů.
Domů jsme si odvezli spoustu zážitků. Bylo to moc fajn. Doufejme, že se tyto výlety budou pořádat i nadále.
Žáci 9.A a 9.B

DNES JÍM JAKO KEŇAN
Letos jsme se opět zapojili do projektu Dnes jím jako…, který vznikl na základě nadšení několika mladých lidí. Většina z nich působila jako dobrovolníci a pomáhali až jeden rok v některé rozvojové zemi. Aktuální ročník je věnován Keni. Jeho smyslem je přiblížit
žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v některé z chudších zemí, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti i radosti. Žáci na různých stanovištích mohli ochutnat keňské speciality, seznámili se s tradičním oděvem Keňanů, hudbou,
se svahilštinou, získali informace o keňské přírodě, zvycích a etnických skupinách. Den s Keňou proběhl v příjemné atmosféře,
kterou nejlépe vystihuje známá svahilská hláška: HAKUNA MATATA (žádný problém)!
Mgr. Lucie Víchová

DEN ZEMĚ
Den Země aneb škola plná zvířátek, sázení stromů, mše svatá
v přírodě na Maria Talhof, sbírání odpadků v přírodě, ukázky cvičení psů…Toto vše jsme mohli prožít 22. 4. 2022, tedy v den věnovaný naší planetě a upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Ing. Tomáš Honěk

OKRESNÍ KOLO OPAVSKÉHO SKŘIVÁNKA
Markéta Beinhauerová, Stázka Kupčíková a Patrik Holoubek nás
reprezentovali v pěvecké soutěži Opavský skřivánek. Mohli si zazpívat s cimbálovkou a v kroji. Odborná porota nejen udělovala titul Opavský skřivánek, ale také vybírala zpěváky, kteří budou
Opavské Slezsko dále reprezentovat na celostátních soutěžích
dětských lidových zpěváků. Patrik získal 1. místo, Stázka 2. místo a Markéta 1. místo s postupem do dalšího kola. Blahopřejeme.
Ing. Tomáš Honěk
www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KONCERT SBORŮ PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
V pondělí 28. 3. 2022 se uskutečnil v opavském kostele sv. Janů
(sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty) mimořádný koncert sborů, který spojil dva rozdílné světy – školní hradecký a chrámový
hlavnický – do jednoho silného okamžiku. V úvodu všechny přivítal pan Václav Müller, správce kostela a ředitel festivalu Slunovrat. Ve své řeči mimo jiné seznámil publikum zaplněného kostela
s posláním duchovního prostoru a naznačil, kam se ubírají kroky
pro záchranu této nevšední památky v samém srdci Opavy. První část koncertu patřila žákům ZUŠ Hradec nad Moravicí a školnímu Pěveckému sboru, který byl posílen o sbor dospělých. Oba
malé sbory při škole vede paní učitelka Olga Golhová a na klavír
je doprovází žák Josef Vícha. Během programu byl prostor i na
pěvecké duo, kdy se v podání paní Olgy Golhové a Dity Baraňákové nesla kostelem meditační skladba Cesara Francka Panis
Angelicus. Sborový repertoár také zpestřil sólem Jonáš Slovák,
který za klavírního doprovodu pana učitele Václava Stoklasy zazpíval Cacciniho píseň Ave Maria nevšední technikou – kontratenorem – za což zaslouženě sklidil nekončící potlesk obecenstva.
V druhé části programu se představil hlavnický chrámový sbor
Jubilate s dílem Requiem, zkomponovaným regenschorim panem Karlem Frydrychem, jenž sbor také doprovázel na varhany.
Dirigentkou 17členného chóru byla Kamila Kramná, praneteř Karla Frydrycha. Pěvecké hlasy hudebně dokreslil smyčcový kvartet.
Celý koncert se nesl v příjemně sdílné atmosféře a dodal všem
přítomným naději, že hudba i nadále spojuje a je lhostejno, z které vesnice, města nebo země pocházíme, zda se známe či se vidíme poprvé, protože pokud budeme chtít, vždy najdeme cestu jeden k druhému a bude nám společně dobře. Prozradím, že
toto spojení sborů nebylo ani trochu náhodné. Jde o dvě má srdcová místa. Hlavnický sbor představuje můj rodný domov, a sbor
z Hradce nad Moravicí můj domov hudební, kde mohu s pomocí
svých kolegů realizovat hudební a výtvarné sny našich žáků. Děkuji za pozvání pořadateli a děkuji všem účinkujícím, především
Olze Golhové, Kamile Kramné a Karlu Frydrychovi, za mimořádně krásný večer. Věřím, že nebyl poslední.
Marta Scholzová

VARHANNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
V neděli 20. 3. 2022 se v kostele svatých Petra a Pavla v Hradci nad
Moravicí uskutečnila Varhanní křížová cesta německého skladatele Andrease Willschera. Vystoupili na ní žáci ZUŠ Hradec nad
Moravicí a ZUŠ Opava. K nim se připojili i tři účastníci literárně-dramatického kurzu, který působí při hradecké ZUŠ. Všem hrá-
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čům a recitátorům moc
děkuji za příkladnou reprezentaci a doufám, že
se takto budeme moci
i nadále setkávat a rozdávat krásu toho, co umíme. Děkuji vedení obou ZUŠ
za podporu a farnosti Hradec nad
Moravicí, zastoupené otcem Marcinem Kierasem, za umožnění
konání této krásné akce.
Václav Stoklasa

GRATULUJEME FLÉTNISTŮM
Dne 7. 4. 2022 se naši mladí flétnisté Šimon Bátor, Barbora Bohmová, Natálie Dorko, Markéta Jedličková, Apolena Víchová a Lucie Hoňková zúčastnili krajského kola soutěže ZUŠ, které se konalo v Opavě. Za svůj přirozený a přesvědčivý muzikální výkon
byli odměněni nadšeným potleskem publika i poroty. Všichni
tak dosáhli na ceny nejvyšší, Šimonek, Barunka, Natálka, Markétka a Apolenka navíc postoupili do celostátního kola, a Barunka
Bohmová získala titul Absolutního vítěze soutěže. Jejich paní učitelka Magdaléna Hrudová byla porotou oceněna za mimořádnou
pedagogickou přípravu. (Jak dopadlo celostátní finále se dočtete v následujícím článku.)
Téhož dne se na pódiu ukázal i nejmladší pozounista naší školy – David Taraba – a získal krásné 2. místo. Ve hře na trubku zaujal porotu svým čistým tónem Jáchym Hrbáč a byl zaslouženě
oceněn 1. místem. Oba žáci jsou ze třídy Jiřího Krále. O den později si ve hře na zobcovou flétnu odnesla pěkné 2. místo Markéta
Ploskuňáková ze třídy Romana Vaňka.
Děkujeme učitelům Magdaléně Hrudové, Jiřímu Královi a Romanu
Vaňkovi za přípravu žáků a korepetitorům Petru Okénkovi a Václavu Stoklasovi za klavírní doprovod. Všem srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v celostátním
kole, které se uskuteční v Praze.
Marta Scholzová

FLÉTNISTÉ V PRAZE ZAZÁŘILI
Naše škola si ve čtvrtek 19. 5. 2022 připsala další významný
úspěch. Celostátního finále ve hře na příčnou flétnu se zúčast-
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nilo 5 žáků paní učitelky Magdalény Hrudové (jednalo se o největší zastoupení žáků na jednoho učitele). Soutěž se konala v Praze
v ZUŠ Jana Hanuše. Všichni žáci – Natálie Dorko, Barbora Böhmová, Markéta Jedličková, Apolena Víchová a Šimon Bátor – zahráli ve finále fantasticky a každý z nich získal nádherné 1. místo.
Šimon Bátor, jako vůbec nejmladší účastník soutěže, získal třetí
nejvyšší bodové hodnocení napříč všemi kategoriemi. Ani paní
učitelka Hrudová, jejíž pedagogické úspěchy jsou už známy po
celé republice, neodešla s prázdnou. Zcela po zásluze byla porotou oceněna za mimořádnou pedagogickou práci. Natálii Dorko, Barboře Böhmové, Markétě Jedličkové, Apoleně Víchové a Šimonu Bátorovi srdečně gratulujeme k úžasným výsledkům a paní
učitelce Magdaléně Hrudové děkujeme za vynikající přípravu! Velké díky si zaslouží také učitelé Petr Okénka a Václav Stoklasa, kteří
žáky během všech soutěžních kol doprovázeli na klavír. ZUŠ Hradec nad Moravicí se v Praze podařil historický úspěch a její žáci
pod vedením paní učitelky dokázali, že hrají pro radost a celým
srdcem. Vedení školy srdečně gratuluje všem žákům za znamenitou reprezentaci školy, města a potažmo celého Moravskoslezského kraje. Přejeme dětem i do budoucna mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků. Poděkování posíláme také všem
rodičům za jejich láskyplnou podporu a nasazení.
Marta Scholzová, Milan Bátor

státním kole, dostal dlouholetý žák naší školy Jonáš Slovák, který
si za klavírního doprovodu pana učitele Petra Okénky z Turnova
odnesl krásnou bronzovou příčku. Kromě 3. místa ve své kategorii získal také Diplom za výjimečnou interpretaci skladby Mein Vater ist ein Appenzeller. Tuto lidovou píseň jako jediný soutěžící zpíval formou jódlování a navíc s vlastním kytarovým doprovodem.
Zazářil tak unikátní hlasovou technikou, která je známá střídáním
tónů z hrudního rejstříku do falzetu v rychlých skocích.
Olga Golhová
Vedení školy ze srdce gratuluje paní učitelce Olze Golhové, Jonášovi Slovákovi a panu korepetitorovi Petru Okénkovi za skvělou reprezentaci školy i města Hradec nad Moravicí a přeje hodně talentovaných žáků, píle a houževnatosti do dalších let.
Marta Scholzová

VÝTVARNÝ OBOR SKLÍZÍ ÚSPĚCHY
Gratulujeme Anetě Barešové a Petru Viláškovi, jejichž grafiky byly
vybrány a vystaveny na výstavě Krása okamžiku. Soutěž a výstavu, inspirovanou impresionisty, zorganizovalo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě.
Výtvarný obor také reprezentoval naši školu na výtvarné přehlídce Základních uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Letošní 9. ročník se konal ve Šternberku a nesl název
Zrzavý salon. Vystavené práce jsou díla žáků z Hradce nad Moravicí a pobočky ve Skřipově. Pokud budete mít cestu kolem bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku, určitě tuto krásnou
výstavu navštivte, otevřena bude do 23. června 2022.
Gratulujeme také výtvarnicím Karolíně Binarové, Veronice Horáčkové a Klaudii Blažkové k získání tří Čestných uznání v největší
české výtvarné soutěži Lidice. Letos byl do této soutěže přihlášen
rekordní počet prací z různých
škol a míst celého světa – zasláno
bylo 14 527 prací, přičemž ocenění získalo 1 552 výtvarných děl.
Děkujeme paní učitelce Evě Muchové a našim žákům za skvělou
reprezentaci školy!

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ
Ve dnech 30. 4.–1. 5. 2022 se v Turnově konalo Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ České republiky, vyhlášené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, v sólovém a komorním zpěvu. Předcházel mu několikaměsíční maraton v podobě školního, okresního a krajského kola, které se
konaly v různých městech našeho kraje. V pěveckém oddělení se k soutěži připravovali celkem 4 zpěváčci ve
věku 11 až 18 let - Anežka Bilerová, Apolena Víchová, Lukáš
Bátor a Jonáš Slovák. V krajském kole svého maxima dosáhli Lukáš Bátor a Anežka
Bilerová a získali 1. místa. Nejvyšší ocenění v krajském kole,
a možnost reprezentovat ZUŠ
Hradec nad Moravicí v celo-

ZVEME VÁS NA ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Základní umělecká škola, Národní památkový ústav, správa státního zámku a SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí Vás srdečně zvou
na Absolventský koncert, který se uskuteční v pondělí 13. června 2022 v 17 hodin v obřadní síni Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. Účinkují: Viktorie Řemelková (klavír), Barbora Víchová (kytara), Jonáš Slovák (zpěv), Daniel Beck (kytara) a další hosté.
Marta Scholzová

www.muhradec.cz
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HRADECKÁ FARA
O dějinách farnosti Hradec se mohla široká veřejnost dovědět již
v dřívějších letech z různých archivních i knižních publikací. Jednou z nejdůležitějších je autentická farní kronika zvaná MATRICA
NOVA, která byla sepsána ze starých tehdy dochovaných pramenů farářem Alexejem Světlíkem na konci 17. století a dokončena
jeho nástupcem Gregorem Josefem Brandem na počátku 18. století. Pro přílišné poškození ji znovu opsal farář Martin Sarkander
Plachký v roce 1704 a vyzdobil ji podobiznami předešlých farářů
podle své fantazie. Kronika se dodnes zachovala jako nejcennější
historický doklad, poplatný ovšem také osobním názorům pisatelů. Byla napsána latinským jazykem, některé citace darovacích
a ratifikačních listin od 14. století jsou v ní psány německy. Pro širokou veřejnost byl zpřístupněn její překlad do češtiny až v roce
2002. Pozdější nástupci farářů, počínaje farářem Krobotem, činili
zápisy od poloviny 19. století až do současnosti už česky. Kronika
vypisuje vždy stručnou charakteristiku jednotlivých duchovních
a hlavní události z jejich činnosti, jak se to ovšem jevilo pisateli.
Jestliže jsme před několika lety vzpomínali 1 050 let od vzniku
křesťanství na Hradci, mohli jsme se opírat hlavně o legendární svatební průvod dcery českého knížete Boleslava I. Doubravky, která se vdala za polského knížete Měška. Její průchod Hradcem znamenal i přítomnost křesťanských kněží, o nichž legenda
vypráví, že pokřtili mnoho zdejšího obyvatelstva, a že tedy vzniklo na Hradci jisté křesťanské středisko. Jména některých správců
hradecké farnosti z nejstarších dob jsou doložena v listinném materiálu až ze 13. století, kdy figurují zmínky o kněžích, jejichž jména
nejsou zaznamenána ve staré farní kronice. Ta zmiňuje jako prvního jméno František Christini z Prahy, který byl děkanem a notářem opavských a ratibořských vévodů z vedlejší větve Přemyslovců. Těchto duchovních je celkem pět před Františkem Christini
a čtyři po něm, přičemž v mezidobích je v archivních materiálech
zmiňováno pět celkem.
Kde však bydleli, případně úřadovali? Jistě měli přece nějakou farní budovu, vždyť se dovídáme, že fara v Hradci byla tehdy bohatá,
když o ni usilovali už jmény doložení i olomoučtí kanovníci (Matyáš Daniel Ducius nebo Jan Wišovský – doktoři teologie a církevního práva). Tito ovšem na Hradci nesídlili, ale platili si tu své vikáře, jak bylo tehdy časté.
Ve zmíněné farní kronice není o umístění farní budovy žádný záznam. První zmínka pochází z roku 1643, kdy se píše o tom, že
František Alexej Světlík (ten začal psát novou kroniku) měl svou
primici na Hradci a poté byl uveden do farní budovy. Byla tu tedy
fara se vším všudy, pravděpodobně už v místech dnešního parkoviště na Městečku. Byla také založena nadace, tehdy ovšem už
ve spolupráci s patronem kostela a fary hrabětem Pruskowským,
v hodnotě 1 500 zlatých na zřízení kaplanátu v budově fary s nárokem na svobodný byt kaplana, protože prý Světlíkův nástupce
Brand své hosty uváděl ke kaplanovi, kam dával posílat pohoštění – jak píše kronika – žil životem osamoceným a s hosty sám nekomunikoval. Z toho je jisto, že hradecká farnost měla od 17. století kromě farářů i kaplany.
V roce 1703 se zavazuje hrabě Pruskowský faráři Brandovi a jeho
nástupcům ve formě beneficia, že majitelé panství budou poskytovat prostředky na snad novou farní budovu a její udržování. Roku 1769 farář Jan Kořistka zakládá nadaci pro špitál, schválena byla až za faráře Plachkého roku 1771. Z jiných pramenů je
známo, že 18. 11. 1778 na faře přenocoval císař Josef II. při příležitosti inspekce vojenských objektů spolu s generálem Laudonem.
Ten ovšem s doprovodem vojenských hodnostářů přenocoval
na zámku. Císař spal na faře v seně, ráno vstal v pět hodin, faráři
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zaplatil 20 dukátů a odešel na ranní mši do kostela. Roku 1806 se
v kronice píše, že hradecká vrchnost musí kaplanovi poskytovat
zdarma byt. Ten byl původně na faře, později ve špitálu. Ač není
zcela přesně uvedeno, kde ten špitál byl, je pravděpodobné, že
to bylo na dnešní Zámecké ulici.
Za nového majitele panství, knížete Eduarda Lichnovského, byla
v letech 1816–1817 na jeho náklady postavena nová farní budova
pro faráře Josefa Černého. Ten však zemřel 40letý v této budově
za devět měsíců po nastěhování. Touto budovou byla zcela jistě
fara na dnešním parkovišti na Městečku.
To však jsou již nové dějiny fary v její neprospěch. Za faráře Valentina Sentenského koupil v roce 1878 kníže Lichnovský za 1 000
zlatých farní pozemek na jižní straně fary. Pak koupil ještě na téže
straně dva domky od Františka Fiedlera a Valentina Brücknera,
dal je zbořit a na těchto místech vystavěl konírny (dnes Červený zámek). Pod farní zahradou koupil ještě domek Škrobánkův
č. 22 a vysadil tam smrky. Tím vším byla fara i její zahrada trvale znehodnoceny.
Dostáváme se ke 20. století, kdy kaplan Jan Vážanský začal zprvu bydlet na faře, ale brzy se přestěhoval jako již dřívější kaplani
do zmíněného špitálu, kde setrval do svého odchodu v roce 1938.
Další kaplan tam rovněž bydlel. Novokněz Dr. Leopold Chvostek
však již za svého jednoročního působení na Hradci bydlel v domku vedle nynější farní budovy jako druhý kaplan farnosti. Koncem
2. světové války – po smrti viceděkana Michálka, který zemřel
při bombardování Opavy, kde byl na návštěvě v klášteře – končí
také dějiny původní fary, protože roku 1946 byla fara přemístěna
na přání vysídlené rodiny Gnändingerovy do jejich bývalého sídla (stará budova fary byla zbořena v roce 1962). Dějiny této budovy jsou dnes známy pouze z matrik a ústního podání, které se
týká dvou spřízněných rodin Dauteů a Gnändingerů.
Nejstarší prameny hovoří o tom, že obě rodiny se přistěhovaly do
domu č. 3 (dnes Zámecká ulice) po rodině Keilichově mezi léty
1870–1880. Nejstarší pramen se vrací ke jménu Antonín Daute
(1827–1869). Byl ředitelem zámeckého pivovaru v Litoměřicích,
manželka pocházela z Prahy a byla české národnosti. Zmiňme tři
z jejich čtyř dětí: Marie (+1931) provdána za Ludvíka Gnändingera,
Karolina (+1919) provdána za MUDr. Hugo Gnändingera a Ing. František Daute (+1929) byl důstojníkem rakouské armády. Syn Marie
byl MUDr. Alwin Gnändinger, lékař ve Skrochovicích. Jejich dvě
děti byly Marie a Hellmut. Marie se provdala za Bruno Weisse a jejich syn Wolf-Dieter se narodil v budově dnešní fary. Stal se knězem, žije v Německu a Hradec několikrát navštívil (např. při oslavách 400. výročí postavení hradeckého kostela). Bratr Hellmut
se v Německu dožil 90 let a v letech 1961–1990 napsal Dějiny ro-
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diny Gnändingerů. Dcera Karoliny, rovněž Karolina, se provdala
za MUDr. Hugo Gnändingera, ředitele dětské nemocnice ve Vídni. Ten přestavěl dům na Zámecké ulici a v zahradě přistavil menší domek (kaplanka). Jméno Ing. František Daute (bratr Karoliny)
se dnes nachází na ojedinělé hrobce hradeckého hřbitova se sochou Krista v nadživotní velikosti na mramorové desce se členy
rodiny: Carolina Daute, Ing. Robert Daute a Ing. Franz Daute – Feld
marschalleitnant (+1929). Tento důstojník se přistěhoval do Hradce když jeho sestra Karolina ovdověla a bydlel v onom domku vedle hlavní budovy. Neměl vlastní rodinu a udělal kariéru vysokého důstojníka jako pevnostní inženýr, plukovník a velitel pevnosti
Lvov, generál a velitel brigády v Krakově. Od roku 1914 byl Feldmarschalleitnant (druhá nejvyšší hodnost v Rakousku). Vedle hrobky
Dauteů je nadále cenná plastika Madony na hrobce Gnändingerů – socha zakoupena na Světové výstavě ve Vídni 1882: Louise
Gnändinger, JUDr. Ferdinand Gnändinger, MUDr. Hugo Gnändinger, Ludwig Gnändinger, Carolina a Marie Gnändingerovy.
Když v roce 1945 zemřel v Opavě bývalý plukovník rakouského generálního štábu baron von Mattenkloid, kdysi vychovatel
korunního prince Rudolfa, byl v jeho knihovně objeven princův
deník. Po roce 1889 císařský dvůr ve Vídni nedovolil označení hrobu princovy milenky baronesy Vetserové, po sebevraždě
obou. Její matka vedla s vídeňskou vládou spor a získala advo-

káta JUDr. Ferdinand Gnändingera, který spor vyřešil v její prospěch, na hrobě Vetserové byl postaven pomník a matka obdržela doživotní apanáž. Tak se stal JUDr. Ferdinand Gnändinger
vyhledávaným právníkem s velkou klientelou. Vyslovil přání, aby
po smrti spočinul v rodinné hrobce v Hradci. MUDr. Hugo Gnändinger dal usedlost naproti kostelu přestavět, takže náležela svou
architekturou k nejhonosnějším domům na Hradci. Vídenští odborníci zřídili kolem domu nádhernou okrasnou zahradu s vodotrysky, jezírky, verandou, altánky a vzácnými rostlinami. Velmi
k tomu napomohlo dědictví po jeho bratru JUDr. Gnändingerovi. MUDr. Hugo Gnändinger přijížděl každý měsíc na několik dnů
na Hradec, na požádání poskytoval pomoc při léčení všem bez
rozdílu, nikdy nepřijal peníze ani jinou odměnu. Věhlasný vídeňský lékař byl také mecenášem hradecké školy, kam daroval obrazy, knihy i fyzikální pomůcky. Založil také nadaci pro chudé žáky,
která však po zhroucení monarchie zanikla. V domě žila tedy rodina jeho bratra Ludvíka, jehož manželkou byla starší sestra Karoliny Marie. Bratři Hugo a Ludvík se tedy oženili se sestrami Karolinou a Marií Dauteovými.
Literatura a prameny: Farní kronika Hradce, Hradecké matriky,
Paměti hradeckého rodáka K. Škrobánka, Poznámky Gerharda Bernharta.
PhDr. Artur Sommer

MEDVĚDI HNĚDÍ V ZÁMECKÉM PARKU
Kuriozitou hradeckého areálu se ve druhé polovině 19. století stala stavba medvědince, nazývaného Barenzwinger. Iniciátorem
jeho výstavby byl kníže Karel Maria Lichnovský (1819–1901), majitel hradeckého zámku a investor později vystavěných budov Červeného zámku. Medvědinec byl vystavěn v letech 1860–1862 Antonem Müllerem, zedníkem z Podolí, cca 150 metrů západně od
tzv. Černých vrat, v místě drobného lomu na kámen. Toto místo je
do dnešních dnů hradeckými obyvateli nazýváno Medvědí skálou.
Samotný medvědinec byl vystavěn z dvakrát pálených cihel a měl
podobu 10 metrů vysoké válcové věže o průměru základny přes
6 metrů. Výhodou této nezastřešené stavby byla nepochybně
možnost shlížet na medvědinec z blízkého vyhlídkového místa
na skále a medvědy nerušeně pozorovat.
Dne 4. dubna 1862 stále nedokončenou a nezkolaudovanou stavbu prohlédla komise úředníků Okresního hejtmanství v Opavě.
Důvodem jejich návštěvy byl nepochybně tragický incident, který se na zámku odehrál jen několik dní předtím. Medvědy hnědé
kníže Lichnovský totiž do té doby choval provizorně ve stájích za
zámkem (v místě dnešní Bílé věže), tedy v podmínkách pro chov

šelem zcela nevhodných. Pravě zde byla dne 29. března 1862
napadena medvědem (při krmení) děvečka Jenovéfa Moslerová (1822–1862), která v důsledku vážných zranění a infekce v oblasti břicha o den později zemřela.
Avšak špatné zprávy, týkající se medvědů na hradeckém zámku,
jako by neměly brát konce. Již pouhý den poté, co komise zhlédla
prostory medvědince, se při transportu z původních stájí do nového medvědince největší z chovaných medvědů udusil.
Po této sérii incidentů, a zároveň i díky řadě doporučení stavební komise týkajících se úprav medvědince, kníže Karel Maria Lichnovský na chov medvědů hnědých v zámeckém medvědinci
rezignoval. Ostatně další informace o jejich chovu či osudech samotného medvědince nejsou známy. Jisté je, že 10 metrů vysoká cihlová budova medvědince byla časem snesena a rozebrána,
a nejsou z ní do dnešních dnů žádné pozůstatky. Zůstal po ní jen
název přilehlé skály, která je i nadále nazývána „skálou Medvědí“.
Z knihy Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí
a Vlastivědných listů č. 1/2012 připravil Petr Havrlant
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ZÁZVOR JAKO POKOJOVÁ ROSTLINA
Zázvor lékařský (Zinziber officinale) je vytrvalá rostlina, kterou můžeme s úspěchem
pěstovat ve skleníku nebo doma v květináči. Jeho oddenky získáme v každém obchodě se zeleninou. Dbáme však, aby nebyly
příliš zaschlé a měly viditelné pupeny. Namočíme jej přes noc do vody, aby se zbavil
nežádoucích chemikálií, kterými bývá ošetřen proti předčasnému rašení. Pak jej položíme do květináče naplněného směsí substrátu a rašeliny tak, aby očko směřovalo
vzhůru a oddenek zasypeme 5 cm substrátu. Zázvor se rozrůstá do šířky, a proto volíme širší a mělčí nádobu (o průměru 20 až
30 cm). Květináč umístíme na světlé a teplé
místo, ne však na přímé slunce. Půdu udržujeme stále lehce vlhkou, zaléváme však
do podmisky. Oddenek klíčí asi za tři týdny
a první část můžeme sklízet za čtyři měsíce
po výsadbě. Odhrneme část zeminy, abychom viděli oddenky, uřízneme potřeb-

nou část a zase přihrneme. Až do podzimu přihnojujeme hnojivem pro pokojové
rostliny. Když začnou na podzim žloutnout
a zasychat listy, přestaneme rostlinu zalévat a umístíme do bezmrazé místnosti. Na
jaře můžeme oddenek rozdělit, část zkonzumovat a část zasadit do nové zeminy.
V indické a čínské kuchyni je zázvor nepostradatelný, my jej používáme spíše pro
jeho antibakteriální účinky. Pomáhá při
rýmě, chřipce, snižuje cholesterol a podporuje redukci váhy. Pokud chceme posílit imunitní systém našeho organismu,
můžeme si uvařit zázvorový čaj. Litrem
vroucí vody přelijeme dvě lžičky nastrouhaného zázvoru, necháme pět minut louhovat a přecedíme. Přidáme podle chuti citronovou šťávu a med. Pro výraznější
chuť můžeme spolu se zázvorem povařit
skořici a hřebíček.
Lenka Klementová, ZO ČZS Jakubčovice

MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Víkend 23. a 24. 4. 2022 v Hradci nad Moravicí patřil mažoretkám.
Kvalifikační kolo 29. ročníku tentokrát zaplnilo sportovní halu základní školy po celé dva dny, na startovní listiny bylo zapsáno 365
formací. Dvoudenní soutěž nebyla ovšem novinkou, Hradec hostil po dva dny mažoretky již před dvaceti lety, to ale sportovní hala
ještě nestála.
Kvalifikačního kola se zúčastnily kluby z celé ČR, včetně domácího týmu Mažoretky Charlie – pořadatele kvalifikace. Záštitu poskytlo město Hradec nad Moravicí a Moravskoslezský kraj. Soutěž oficiálně otevřel pan Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje. Ve svém projevu vyslovil přání, aby se
mistrovství světa v mažoretkovém sportu konalo v příštích letech v Ostravě. Sílu jeho slov podtrhla živě zpívaná česká hymna
v podání pana Petera Svetlíka, sólisty Moravskoslezského divadla.
Za přijetí a organizaci soutěže poděkovala za domácí klub Charlie jeho členka Barbora Hozová. V průběhu dne přišel soutěž pozdravit pan starosta Mgr. Patrik Orlík, který ve své zdravici mimo
jiné řekl: „Když jsme v minulém roce vzpomněli na dvacet soutěžních let zde v Hradci, ani nás nenapadlo, že se hned v dalším roce
bude soutěžit po dva dny. Jsme pyšni na to, že jsme v žebříčku pořadatelských měst s počtem konaných soutěží na první příčce, že
v tomto vedeme prim, a já věřím tomu, že číslo dvacet jedna není
konečné, mažoretkový sport má u nás dlouholetou podporu“.
„Kvalifikaci MČR pořádáme již mnoho let, ale dvoudenní soutěž
náš tým pořádá poprvé. Zcela jistě je to po organizační stránce
maraton, ale pevně věřím, že to zvládneme stejně dobře, jako závodnice, které zde startují, jejich doprovod, který jim fandí, rozhodčí, kteří je hodnotí, komisař pro zpracování výsledků, který vyhotovuje výsledkové listiny nebo hlasatel či řídící nástupu, kteří
uvádí závodnice na start“, řekl ředitel soutěže, pan Tomáš Hoza.
„Na mažoretky vzpomínám ráda, poprvé jsme organizovali soutěž v roce 1997, za pana starosty Josefa Víchy. Bylo to pro nás
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nové a my, jako kolektiv zaměstnanců města, jsme se na celé organizaci podíleli. Pochodové defilé se odehrávalo před budovou
úřadu, musela se uzavřít silnice, a to řidiči neměli rádi. Zvuková
aparatura se převážela a znovu instalovala dle místa konání programu, mezi jednotlivými bloky tak musela být pauza. Na nádvoří Červeného zámku měly pódiové sestavy své kouzlo, pro tento
účel bylo pořízeno dřevěné pódium. Mnohdy nás přepadl i déšť
a chladno. Také se soutěžilo za denního světla, večer bylo obtížné osvětlit soutěžní plochu i stanoviště poroty. V programu musela být také časová rezerva, kdyby se opozdil začátek soutěže
nebo kdyby soutěž musela být přerušena kvůli nepřízni počasí.
Při dvoudenních soutěžích bylo náročné ubytovat takový počet
soutěžících, to jsme zaplnili všechny možné ubytovací kapacity.
Vzpomínám si, jak jsme na koupališti ubytovali skupinu Rytmus
z Ostravy, tehdy ji vedl Dr. Both. Když se dozvěděl, že mají bydlet
na koupališti, tak byl nespokojený a že jestli nevím, kdo jsou, že
jsem si je tam dovolila ubytovat, a jiné skupiny jsou ubytovány na
zámku. Druhý den ovšem přišel a poděkoval, že bylo vše v pořádku a jestli přijedou příští rok, chtěli by tam bydlet zase, že byli spokojeni a líbilo se jim tam. Soutěžilo se každoročně, ale pak omezily činnost tehdejší hradecké mažoretky, a než vznikl nový tým
mažoretky Charlie, soutěže zde nebyly. A je dobře, že klub Charlie
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mažoretky na Hradec vrátil, je to pro děti, je to pěkné a hala je pro
soutěže pohodlná, na počasí nezávislá. Může se začínat soutěžit
brzy z jara, dříve zde byly soutěže až v červnu, diváci mají na tribuně své pohodlí“, zavzpomínala pamětnice paní Pavla Orlíková.
V soutěžní den nás přišla také pozdravit Miss Czech Republic
a Miss World Natálie Kočendová, bývalá závodnice klubu Juventus Karviná: „Moc vás všechny zdravím, dělala jsem mažoretky
třináct let, díky tomu mám disciplínu, smysl pro odpovědnost,
nacvičený pohyb, umění slyšet hudbu, a to všechno mi pomohlo na cestě k získání mnoha titulů“. Natálie se s chutí zapojila do

ceremoniálu předávání ocenění a pro vzpomínku se vyfotila nejen s mažoretkami.
Domácí mažoretky Charlie získaly mnoho cenných kovů, naše nejmladší little cadetky si odnesly zlatou medaili v pódiové sestavě
a nejstarší seniorky vybojovaly zlato za defilé. K tomu se přidaly
miniformace, sólové sestavy a dua v dalších kategoriích. Celkem
jsme si odnesli 3 x zlato, 1 x stříbro a 2 x bronz. Již nyní se připravujeme na semifinále a finále MČR a věříme, že postoupíme až na
mistrovství světa do Prahy.
Marta Pavelková, předseda ČFMS a Tomáš Hoza, předseda
mažoretky Charlie Hradec

OKRESNÍ PŘEBOR VE STOLNÍM TENISE
Okresní přebor žáků v Darkovicích ovládli
hráči hradeckého FIT Sports Clubu. První
den, kdy soutěžila kategorie nejmladšího
a staršího žactva, nastoupili stolní tenisté do kategorií dvouhra a čtyřhra. Daniel Binar přistoupil k svému nejdůležitějšímu turnaji v životě s odhodláním nenechat
nic náhodě, a jelikož se soutěž hrála systémem každý s každým, porazil úplně
všechny soupeře a zaslouženě získal po-

hár pro přeborníka okresu. Vzápětí na tento úspěch navázala dvojice Daniel Drozd
a David Večerka, která po bojovném výkonu získala třetí místo ve starších žácích,
což nikdo nečekal, neboť Daniel patřil věkem stále ještě do nižší soutěže. Druhý
den byli na programu mladší žáci. Daniel
Drozd s Tadeášem Sedláčkem se přihlásili
do čtyřhry i dvouhry. Hradečtí stolní tenisté již ve skupinách potvrzovali svou kvali-

tu a bez problémů postoupili do závěrečných bojů. Koncovka jednoznačně vyzněla
pro hradecké a tak Tadeáš Sedláček získal bronzovou medaili a Daniel Drozd zlatou. Celý turnaj pak oba aktéři završili ve
čtyřhře, kde bez zaváhání získali titul přeborníků okresu. FIT Sports Club se tak se
třemi zlatými a dvěma bronzovými medailemi stal jedním z nejúspěšnějších oddílů
v okrese Opava.

REBELOVÉ OVLÁDLI OPAVSKOU LIGU
Velkého úspěchu dosáhli florbalisté FSC Rebels v Opavské florbalové lize. Po kvalifikaci, ve které
uspěly tři týmy (špuntíci, elévové a žáci), čekalo na začátku května finále v hale Slezského gymnázia. V kategorii nejmladších hráčů bylo zřejmé, že Rebelové jsou favorité, a hned od začátku
šli za svým cílem – vítězstvím v celé soutěži. A tak tým ve složení Petr Janek, Dominik Pavera, Filip Fuss a Sebastián Hynar, pod vedením kapitána Štěpána Konečného, získal zaslouženě zlaté
medaile. Hned nato nastoupili ke svému závěrečnému klání elévové. Přestože hráli vyrovnané
zápasy, nevyvarovali se individuálních chyb a skončili těsně pod medailovými pozicemi. Na závěr si však spravili chuť žáci, kteří ačkoliv nenastupovali v roli favorita, přehráli své soupeře a ke
zlatu špuntíků přidali další prvenství. V bráně čaroval Petr Findrik, kterého podporovali, pod vedením kapitána Štěpána Černína, Jan Findrik, Marian Kufa, Nikol Curylová a Natálie Pavelková.

ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Jedinečnou šanci si o prázdninách zasportovat a zažít neopakovatelné okamžiky na populárních příměstských táborech v Hradci a v Opavě využila v loňském roce téměř stovka zájemců. Proto
FIT Sports Club připravuje pro letošní letní měsíce opět několik
turnusů těchto akcí:
Pod olympijskými kruhy (15.–19. 8. 2022), pro všechny zájemce od 7 let, kteří mají rádi sport. Příměstský tábor v duchu olympijských her s výlety, táboráky a různorodými aktivitami.

Sport Mix (22.–26. 8. 2022), pro všechny milovníky sportu od
7 let. Na zájemce čeká stolní tenis, florbal, fotbal a další aktivity.
Výlety do okolí a seznámení s novými sporty piklebalem, kickbalem a dalšími. Bližší informace najdete na www.fitsports.cz.
Lenka Mišičková, FIT Sports Club
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90. LET FOTBALOVÉHO ODDÍLU V HRADCI (1932–2022)
Po založení Sokola byla vlastní činnost zaměřena na základní
tělesnou výchovu všech věkových kategoriích. Vznikly zájmové kroužky lehké atletiky a házené. Tyto dva kroužky vyvíjely velmi dobrou činnost. Družstvo házené se stalo dokonce přeborníkem ostravské župy a postoupilo na přebor ČSR do Kroměříže.
Družstvo lehkých atletů patřilo k nejlepším venkovským jednotám v kraji.
Dne 28. 7. 1932 se konala první ustavující schůze českého sportovního klubu kopané Hradec-Podolí, který měl hřiště u benkovické cesty Pod Hanuší. Na následující výroční schůzi, konané
11. 12. 1932 byl zvolen tento výbor: předseda Prokop Václav, místopředseda Novák Rudolf, pokladní Schenk Karel, členové Fajka František, Šterba Josef, Hodkovic Leo, Kožík Josef, Beinhauer
František a Schneider Valter. Dalšími zakládajícími členy byli Bilík
Alois, Novák Jan, Novák Josef, Dürbek August, Plachký Viktor, Římský Jaroslav, Hruška Josef a další. Celou historii fotbalu v Hradci
je možno rozdělit na několik období: před rokem 1945, do roku
1960, do roku 1970, pak léta 1970–1990 a dále.
Historický den fotbalu v Hradci se odvíjel v ročníku 1963/64. Družstvo mužů se stalo přeborníkem okresu a po vítězství 3:2 nad
Hněvošicemi postoupilo do krajské soutěže. Toto se odehrálo
před historicky velkou návštěvou, kdy na našem hřišti bylo okolo 5 000 diváků. Branky vstřelili Vladimír Novák (2) a Střižík Josef.
Pod vedením trenérů Jana Nováka staršího a Rostislava Vičíka nastoupili brankáři Heinz Milan a Smejkal Jiří a hráči Brauer Emil, Bilík
Alois ml., Římský Miloš, Klímek Jiří, Novák Josef, Režnar Jaroslav,

Raida Ludvík, Střižík Josef, Juchelka Jiří, Dudok Josef, Novák Vladimír, Müller Ferdinand, Gebauer Lumír a Janeček Oldřich.
Další rok naši skončili na 3. místě v I.B třídě a hráli kvalifikaci o postup do I.A třídy. Porazili Vítkov a Polanku. Tento postup je považován za největší úspěch v celé historii kopané v Hradci.
Složení družstva v I.A třídě : trenéři Jan Novák st. a Rostislav Vičík, hráči Smejkal Jiří, Bilík Alois, Římský Miloš, Juchelka Jiří, Novák Jan ml., Dudok Josef, Novák Vladimír, Schöber Josef, Raida
Ludvík, Režnar Jaroslav, Římský Jindřich, Kubánek Josef, Chmura Antonín, Střižík Josef a Greipel Ladislav. Předsedou oddílu byl
Josef Novák.
Družstvo mužů pak v této třídě plně dokazovalo, že patří k předním celkům. Není bez zajímavosti, že v Hradci hrála přední družstva Slezské fotbalové župy jako ČSA, NHKG, Kovona Karviná,
Český Těšín, Slovan Orlová, Válcovny plechu Frýdek Místek, Baník Pudlov, Přerovské strojírny a Meopta Přerov, Olomouc, Lokomotiva Šumperk, Uničovské strojírny, Jeseník, LHN Vrbno a další
družstva s bývalými ligovými hráči. Popularita fotbalu byla v celém okrsku Hradce veliká a návštěvnost se pohybovala od 500 do
1 000 diváků na utkání. Z podkladů, které mám k dispozici, jsem
vybral to podstatné z historie kopané. Mimo jiné mám k dispozici
jména všech hráčů, kteří hráli a trénovali do roku 1990. Celá historie by byla přinejmenším na brožuru. V tomto textu jsem použil
zápisky pana Lea Werdicha, mého otce Josefa Nováka a vlastní.
Zdeněk Novák

Aktuální sestava současného družstva A: horní řada zleva Tomáš Anděl (asistent), Richard Lichý, Matyáš Lichý, Tomáš
Manderla, Marek Šimeček, Jan Štencel, Daniel Wiweger, Štěpán
Poštulka, Matěj Válek, David Škvára, Mička Miroslav (trenér); dolní řada zleva - Tomáš Krejsa, Dominik Machura, Radek Hendrych,
Tomáš Hebelka, Radek Holuša, David Škulavík, Matyáš Černín
a Tomáš Wiweger.

Aktuální sestava současného družstva B: horní řada zleva Adam Vícha, Ondřej Kuděla, Radek Dušek, Matěj Fischer, Radek
Kubánek, Marek Kalužík, Ondřej Pracný, Lukáš Vícha; dolní řada
zleva - Radim Kvasnička (vedoucí družstva), Kamil Procházka,
Jakub Kvasnička, Richard Kellner, Jan Waigner, Lukáš Scholtz,
Marek Feilhauer (trenér).

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT NA MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Multifunkční hřiště u základní školy v Hradci nad Moravicí je nově přístupné také veřejnosti. Otevřeno je v pracovní dny od 16.00 do 20.00 hodin. Větší skupiny sportovců si
mohou rezervovat hodinu (v tomto případě hradí kolektiv dospělých symbolických 50 Kč
na hodinu). Děti a mládež do 18 let mají vstup na sportoviště zdarma. Organizované skupiny dětí budou mít při rezervaci přednost. Ve zkušebním provozu bude pro rozpis volných hodin využívána vitrína u hřiště, v budoucnu si bude možno rezervovat sportoviště pomocí mobilní aplikace. V případě dotazů kontaktujte Základní školu Hradec nad
Moravicí na tel. 553 784 190.
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INZERCE

Operátor pro
řídicího
systému vody Podhradí u Vítkova
Provozní elektrikář
Úpravnu

Zaměstnanec bude vykonávat zejména tyto činnosti:
• samostatně vykonávat odborné práce při zjišťování a odstraňování závad na elektrickém
zařízení, při preventivních kontrolách a běžných opravách elektro částí zařízení
• výkon činnosti osoby zodpovědné za elektrické zařízení ve smyslu ČSN EN 50110,ed.2.
• řízení montážních a údržbářských prací na svěřeném zařízení, včetně určení
příslušných pracovních postupů a použití vhodných materiálů v souladu s plánem
a pracovními příkazy

Požadavky:
•
•
•
•
•

vyučen v oboru elektro nebo středoškolské vzdělání se zaměřením elektro
osvědčení dle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC
spolehlivost, samostatnost a flexibilitu

Co nabízíme:
•
•
•
•
•
•

práce v konsolidované a úspěšné společnosti
5 týdnů dovolené
prémie za I. a II. pololetí
příspěvek na stravování
příspěvek na doplňkové penzijní spoření
finanční odměny při životních a pracovních jubileích

Místo výkonu práce: Úpravna vody Podhradí u Vítkova
Předpokládaný nástup do zaměstnání: nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail: smvak@teamio.eu
Případně písemně na adresu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
oddělení personalistiky a mezd, 28. října 1235/169 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
Kontaktní osoba Lucie Kočí 596697127.

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. 7. 2022 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. 2/2022: Na
Velikonoce jasno, bude laciné máslo. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Jarmila Geblová, Hradec nad Moravicí.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144; evidenční číslo periodického
tisku MK ČR E 16509; vychází 6 x ročně (v měsících únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec); místo vydávání Hradec nad Moravicí; datum vydání č. 3/2022 je 6. 6. 2022. Odpovědný redaktor
Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Jazyková korektura Mgr. Petra Teplíková. Nepodepsané příspěvky
jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Náklad 2 200 výtisků; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Grafické zpracování a tisk: RETIS s. r. o.
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