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LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Město Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se uskuteční v pátek 27. dubna u příležitosti oslav 62. výročí osvobození Hradce nad Moravicí. V19.00 hodin budou
položeny věnce na Městském hřbitově, v 19.30
hodin pak u památníku na Podolské ulici. Lampionový průvod vyjde ve 20.00 hodin z Podolské
ulice. Od 20.15 hodin bude koncertovat Hradecká
dechovka, ve 20.30 hodin bude zapálena vatra a
večer ukončí ve 20.45 hodin slavnostní ohňostroj.
(jk)

MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ
VÁS ZVE NA

DIXIELAND
JARNÍ VEČER PLNÝ KRÁSNÝCH
MELODIÍ K TANCI I POSLECHU
S KAPELOU
HOSPITAL DIXIE BAND KRNOV
pátek 18. května 2007, 19.30 hodin
ZÁMECKÁ RESTAURACE,
Hradec nad Moravicí

V kulturním domě v Jakubčovicích bylo v závěru minulého roku nutno provést zabezpečovací
práce z důvodu havarijního stavu. Byly ukončeny v lednu a následně byla ve společenské místnosti rekonstruovaná elektroinstalace, vyměněna svítidla, položena parketová podlaha, obložena šatna a vyměněny zárubně a dveře. Renovovaný sál je vyzdoben obrazy opavského výtvarníka Zdeňka Beneše. Provoz byl slavnostně zahájen v polovině února. Při té příležitosti starosta
JUDr. Karel Valušek poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a vrátili tak sál bohatému
společenskému životu této městské části Hradce nad Moravicí. Březnové setkání jakubčovických
žen (na snímku) už bylo třetí velkou akcí v novém sále. Předtím se tu sešli zahrádkáři a hasiči.
Text: Jaromír Tělupil, Karel Stuchlík, foto: Karel Stuchlík

MIKROREGION MORAVICE ZASEDAL V HRADCI PŘIJĎTE DO

Naše město bylo v březnu hostitelem 3. shromáždění starostů obcí
VENKOVSKÉHO MIKROREGIONU MORAVICE. Tento mikroregion
tvoří Branka u Opavy,
Březová, Budišov nad
Budišovkou, Čermná
ve Slezsku, Hradec nad
Moravicí, Chvalíkovice,
Kružberk, Melč, Mikolajice, Moravice, Nové
Lublice, Radkov, Raduň,
Skřipov, Staré Těchanovice,
Svatoňovice,
Větřkovice, Vítkov a Vršovice. Starosta JUDr. Karel Valušek přivítal své kolegy v Hradci nad Moravicí a v krátkosti je seznámil
s aktuálním děním v našem městě. Všem přítomným předal také nový propagační materiál o historii a
současnosti Hradce nad Moravicí s nabídkou sportovních a rekreačních možností. V průběhu jednání
se dostavil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a silniční hospodářství Pavol Lukša. Informoval starosty o současném stavu rozvoje silniční dopravy v našem kraji.
Text a foto: Karel Stuchlík

ŠKOLKY!

O tom, co se děje v naší mateřské škole, se mnohé
dovíte z prací dětí a fotografií umístěných ve vitríně v parku na Opavské ulici. Nedávno jste si zde
mohli prohlédnout fotografie z maškarního plesu,
který děti prožily ve víru tance, her a soutěží. Zaměstnankyně nezůstaly stranou (jak je u nás ve
školce zvykem) a šly dětem příkladem.
Jarně vyzdobenou školku si můžete prohlédnout
10. dubna, kdy proběhne zápis pro příští školní rok.
Nyní se začínáme připravovat na vzpomínkovou akci. V pátek 13. dubna si s hosty a bývalými
zaměstnanci připomeneme 30. výročí zahájení
provozu naší MŠ na Smetanově ulici. Letos také
uplyne 100 let od založení první české mateřské
školy v Hradci nad Moravicí Maticí Opavskou.
V sobotu 12. května ve 14 h. zveme maminky, babičky a všechny přátele naší školky na DEN MATEK
v kinosále v Národním domě. Děti a všichni zaměstnanci se na vás těší a připravují pěkný program!
Svatava Režnarová, zástupce ředitelky

PRIORITOU JE KANALIZACE A ČISTIČKA

Městský úřad Hradec nad Moravicí oznamuje, že
v NÁRODNÍM DOMĚ na Podolské ul. byla předána
k užívání nově upravená, vybavená místnost v prvním patře, která bude sloužit ke schůzovací a jednací činnosti politických stran, občanských sdružení a
spolků. Pro rezervaci kontaktujte Pavlu Orlíkovou,
telefon 553 784 090. Text a foto: Jitka Kotačková

VYUŽIJTE TUTO MOŽNOST!
Sběr nebezpečných odpadů jako jsou oleje a tuky,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy, suché elektrické galvanické články, zářivky, sorbenty, filtrační materiály,
směsi obalových materiálů, sekundární olověné akumulátory proběhne vždy od 15.00 do 17.00 h. takto:

Jakubčovice - pondělí 2. 4. (centrum obce u obchodu)
Bohučovice - úterý 3. 4. (centrum, naproti autob. zastávky)
Hradec n. M. - středa 4. 4. Písecká ul. u mostu (Na Pastvisku)
Kajlovec - čtvrtek 5. 4. (u hasičské zbrojnice)
Domoradovice, Filipovice - úterý 10. 4. (u hasičské
zbrojnice v Domoradovicích
Žimrovice - středa 11. 4. (vedle restaurace Areálu DP)
Benkovice - čtvrtek 12. 4. (u autobusové zástavky)
Lidé z Filipovic a Břemí si mohou domluvit odvoz
do Domoradovic vozem Městského úřadu. Kontakt: Jaromír Stošek (mobil 603 260 796) nebo
Jiří Hanák (mobil 737 157 416).

MAGMA DOSLOUŽILA

Z důvodu opotřebování komunálního vozidla
MAGMA ALFICAR bylo ve výběrovém řízení vybráno
jako jeho náhrada vozidlo BREMACH (na snímku).
Stará MAGMA bude odprodána prostřednictvím
autobazaru. Od nového vozu se očekává, že bude
lépe sloužit k zajišťování úklidu a údržby města.
Jeho technické parametry naznačují, že vydatným
pomocníkem bude hlavně v zimním období při odklizení sněhu. V letošní teplé zimě to zatím prokázat
nemohl.
Text a foto: Ing. Karel Hanák

V letošním roce je investiční činnost v podstatně menším rozsahu než v minulém roce. Prioritní je zabezpečení projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Splašková kanalizace a ČOV pro obce
Hradec n. M., Kajlovec a Branka u Op.“ a příprava podkladů pro financování a zhotovitele stavby.
Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti ob- finitivním úpravám (zejména místních komunikací
čanů v souvislosti s nadměrným provozem na ko- v Jakubčovicích) dojde v příštích letech.
munikacích. Jedná se o výstavbu nových chodníků V současné době se zajišťují projektové dokumenv Bohučovicích a dokončení rekonstrukce chodníků tace na řešení dlouhodobých problémů. Jedná se
v Domoradovicích.
zejména o prodloužení dešťové kanalizace v BenV Žimrovicích bude pokračovat úprava centra kovicích, zatrubnění vodoteče pod Hanuší, úprava
obce. Nová parkovací místa vzniknou u pošty a střechy a izolací v nástavbách na Lidické ulici, protipřed ní budou osazeny stromy, umístěny lavičky, erozní opatření a odvedení povrchových vod v Žimodpadkové koše a stojany na kola. Tato stavba je fi- rovicích. V případě zajištění dotace na víceúčelové
nančně dotována firmou KAPPA, divize Žimrovice. hřiště v Jakubčovicích bude taktéž nutno dokončit
V Bohučovicích, Jakubčovicích a Benkovicích projektovou dokumentaci.
bude upraven povrch po stavbě plynovodu. K deJaromír Tělupil, investiční odbor

HROZÍ SANKCE ZA PLYNOFIKACI
Jak naplňujeme podmínky Státního fondu životního prostředí při udělení dotace na plynofikace
Bohučovic, Jakubčovic a Benkovic? Původní požadavek na připojení 90 % z celkového počtu přípojek byl snížen na 50 %. U dotace pro Filipovice a Domoradovice bylo dosaženo díky vstřícnému
přístupu občanů napojení u cca 75 % z celkového počtu. Z tohoto důvodu byl odvod pouze ve výši
3 % z dotace. Poslední stavy napojení ke dni 20. února t.r. jsou následující: Bohučovice 33 ks, Jakubčovice 53 ks (celkem 86 ks) a Benkovice 16 ks. Z celkového počtu 217 přípojek v Bohučovicích a
Jakubčovicích je napojeno pouze 40 % a v Benkovicích z celkového počtu 70 ks pouze 23%.
V případě, že nedojde ke zlepšení současného stavu, je nutno počítat s tvrdým finančním postihem,
který by k dnešnímu dni obnášel vrácení celé dotace ve výši přibližně 9 mil. Kč a k tomu ještě odvody.
Nutno připomenout výsledky dotazníkové akce v roce 2004. Občané přislíbili napojení svých objektů
v letech 2004 - 2006 následovně: Bohučovice 58 ks, Jakubčovice 97 ks (celkem 155 ks, t. j. 71 %) a Benkovice 54 ks, t. j. 77 %.
Termín pro vyhodnocení napojení uvedených obcí je říjen letošního roku. Státní politika při regulaci
cen zemního plynu sice v žádném případě nepodporuje zavádění ekologického systému topení, ale
v našem případě nám nikdo nezajistí úlevu pro splnění podmínek udělení dotace. Při napojení více
než 50 % přípojek by byl finanční postih přibližně 1 mil. Kč. Taková částka by výrazně pomohla při
opravě chodníků a komunikací v těchto obcích. V opačném případě k opravám nedojde.
Jaromír Tělupil, investiční odbor

POVOLENÍ ODBĚRU PODZEMNÍCH NEBO POVRCHOVÝCH VOD
dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

Čl. II. Závěrečná a přechodná ustanovení vodního
zákona: (vodní zákon)
bod 2) „Platnost povolení k odběru povrchových
a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběru
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a
platnost povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních, která
nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká
nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne
uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li
tato doba kratší. V případě, že doba na kterou
byla rozhodnutí udělena před dnem účinnosti
tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do
31. prosince 2004. Ustanovení § 9 dost. 4 vodního
zákona tímto bodem není dotčeno.“
„O prodloužení stávajícího povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových je možno
požádat v termínu do 30. 6. 2007, v souladu s § 9
odst. 5 vodního zákona. Dobu platnosti povolení
k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného
prodloužit, pokud se nezměnily podmínky za
kterých bylo povolení uděleno § 9 odst. 4“.

RABBIT Trhový Štěpánov a.s.,
provozovna HRADEC NAD MORAVICÍ, OPAVSKÁ 213
Vám nabízí široký sortiment
MASO
Vepřová kýta bez kosti (105,-)
Vepřová plec bez kosti (94,-)
Vepřová kotleta s kostí (105,-)
Vepřový bok (57,-)

99,89,99,54,-

RYBY
Pangacius
103,90
Mořská štika 59,90

DRŮBEŽ
Stehenní řízky
Kuřecí čtvrtky
Kuřecí polévk. směs
Kuřecí prsa s kostí

89,90
39,90
18,90
89,90

UZENINA
Závozy zboží: maso PO, ST, PÁ,
Uzený bok (78,90)
69,90
drůbež ÚT, ČT, krůtí ČT
Možnost telefonické objednávky na čísle 553 650 625!

Studny prokazatelně (popř. potvrzeno čestným
prohlášením) postavené před rokem 1955 jsou ze
zákona legální, není třeba vydání stavebního povolení a povolení k užívání stavby. Povolení k odběru podzemní vody k těmto studnám není třeba,
pokud jsou tyto využívány za účelem zásobování
domácností pitnou vodou. V případě, že studna je
využívána k závlaze zahrady a jiným účelům, je třeba vydání povolení k odběru podzemní vody podle
§ 8 vodního zákona. Povolení vydaná po 1. lednu
2002 platí i nadále.
Předtištěné žádosti s přílohou a vysvětlivkami je
možno obdržet na odboru životního prostředí, informacích a internetových stránkách Magistrátu
města Opavy: www.opava-city.cz
Kompetentní k vyřizování těchto žádostí doložených v příloze požadovanými doklady je vodoprávní úřad odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, Horní nám. 69, 746 26 Opava.
Ing. Antonín Dulava, vedoucí stavebního úřadu
Ing. Marie Vavrečková, ved. odboru ŽP MMO

REJSTŘÍK TRESTŮ
Dne 20. února t. r. byla otevřena v Ostravě, na
ulici Sokolská 935/16 (areál Krajského soudu v Ostravě), pobočka Rejstříku trestů. Lze zde podat
žádost o vydání výpisu z rejstříku trestů pouze
osobně, výpis bude vyhotoven na počkání v úředních hodinách v pondělí až pátek vždy od 8.00 do
12.00 a od 12.30 do 15.30 hodin. Matriční úřady
budou i nadále zasílat nabrané žádosti o vydání
výpisu z rejstříku trestů na adresu: Rejstřík trestů,
Soudní 1, 140 66 Praha 4.
Marta Bartusková

CO PROZRADILA ANKETA
Průzkum vycházel z potřeb praxe. Zadavatelem byl Městský úřad Hradec nad Moravicí. Metodická koncepce zkoumání a podoba výzkumného formuláře byla konzultována se zadavatelem. Dotazníky zpracovala, analyzovala a závěrečnou zprávu vypracovala Mgr. Jana Žáčková, která vyučuje sociologii na
Slezské univerzitě v Opavě. Ze dvou tisíc dotazníků se vrátilo 301 vyplněných, což je vysoké procento.

Spokojenost ve městě Hradec nad Moravicí
Občané vnímají život v Hradci nad Moravicí jako
příjemný, a to jak ve vlastním místě bydliště (kladné odpovědi tvoří téměř tři čtvrtiny), tak ve vztahu
k městu jako celku (dokonce 84 %). Je zřejmé, že
občany je Hradec nad Moravicí obecně vnímán
jako město klidné a pro život příznivé.
Analýzou se zdá být poněkud kritičtější ke své obci
(městské části) věková skupina 31 - 50 let, naopak
nejlépe se cítí na úrovni obcí věková skupina 51 - 65
let. Na úrovni města jsou názory všech věkových
skupin poměrně vyrovnané (ve třech věkových skupinách 85 % a více procent), poněkud kritičtější je
v tomto smyslu snad jen kategorie nejstarší (74 %).
Co se občanům města nelíbí? Chybí čistička odpadních vod, špatná je kanalizace v obcích, existují
černé skládky (důsledek plateb za popelnice), vadí
silniční provoz, rychlá jízda automobilů a nadměrný
provoz nákladních aut, je málo parkovacích ploch,
chybí veřejné WC a překážejí psí exkrementy.
Infrastruktura
Anketa poukázala na tři klíčové oblasti - opravy místních komunikací, chodníků (příp. výstavba nových) a
opravy kanalizace a výstavba splaškové kanalizace.
Bezpečnost města
Hradec nad Moravicí je obecně vnímán jako město
bezpečné. Budeme-li považovat zavedení kamerového systému a podporu městské policie za jednu
kategorii, která zahrnuje ochranu před přestupky
a případnými trestnými činy, bude tato kategorie
v mírné převaze (45 %) z hlediska Hradce nad Moravicí jako městského celku. Na úrovni obcí (městských
částí) se však jednoznačně setkáváme s propagací
podpory hasičských sborů (63 % proti 18 %).
Volnočasové aktivity
Sečteme-li preference pro „investice do sportovních areálů (víceúčelová hřiště)“ a „výstavba cyk-

Medvěd v Kajlovci se měl dobře a stejně tak všichni ostatní
z průvodu masek. V každém domě, který navštívili, byli
vítáni podstatně lépe, než jak to činili staří Slované. Chléb
a sůl totiž nahradily koláče, slivovice, káva a čaj s rumem.
Hrálo se, tancovalo a zpívalo - prostě náročná akce. VODĚNÍ MEDVĚDA bylo tradičně i v Jakubčovicích. Tam měli
dokonce dva - bílého a černého medvěda.
Text a foto: Karel Stuchllík

lostezek“ (společně asi čtvrtina preferencí) a také
pro dětská hřiště, můžeme konstatovat, že jde o
podporu volnočasových aktivit určených mladším
generacím.
Na úrovni města jako celku se volnočasové aktivity
dostaly v pořadí důležitosti až na čtvrté místo.
Největší zastoupení má „organizace a podpora
kulturních akcí (koncerty, jarmarky ap.)“, v těsné
blízkosti pak ještě „výstavba cyklostezek“ a „výstavba a údržba dětských hřišť“.
Sociálně-zdravotní podmínky
Na úrovni obcí (městských částí) je tato položka na
druhém až třetím místě, ve vztahu k městu zaujímá
jednoznačně třetí místo. Je potěšitelné, že občané,
ať už v rámci své obce, tak i v rámci Hradce nad Moravicí jako celku, pochopili význam flexibilních terénních služeb a volí proto podporu pečovatelské
služby. Tato podpora je pochopitelně výraznější na
úrovni obcí, protože dům s pečovatelskou službou
funguje v centru městského celku. Pečovatelská
služba je pro ně tedy dostupnější a výhodnější,
protože potřebným osobám umožňuje zůstat v rodinném prostředí a nenarušuje přirozené rodinné
vazby a přátelské kontakty. Poměrně výrazná část
respondentů, kteří neodpověděli, svědčí o tom, že
je zde i dost početná skupina, kterou tento problém
„(zatím) nezajímá“.
Vzdělávání
Z analýzy všech skutečností vyplývá, že občané
podporují (přirozeně) vzdělávaní mladé generace,
přičemž na úrovni obcí je vyšší poptávka po podpoře škol mateřských, na úrovni města základních
škol. Nepřekvapí fakt, že z hlediska jednotlivých
obcí nemá příliš význam podporovat Základní
uměleckou školu v Hradci nad Moravicí a ani Městské muzeum a galerii (0 %). Ani na úrovni městského celku však není podpora těmto dvěma institucím nijak vysoká. Na úrovni města chápou občané
jako důležitější také propagaci města jako celku,
tuto potřebu ve smyslu své obce příliš nemají.

Městský úřad Hradec nad Moravicí
a Agentura TOMINO
pořádají ve dnech 2. až 6. dubna

Velikonoční dílnu pro děti
a rodiče s dětmi
Dílna bude zdarma každý den v Národním
domě na Podolské ulici.
pondělí 2. dubna 13.00 - 17.30
úterý 3. dubna 13.00 - 17.30
středa 4. dubna 13.00 - 17.30
čtvrtek 5. dubna 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
pátek 6. dubna 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Prostory jsou omezeny na maximální počet
15 dětí. Vyzkoušíme si namalovat vajíčka,
vytvořit jarní dekorace a ozdoby.
V rámci dílny bude zdarma promítání
Disney pohádek pro děti a rodiče s dětmi
v kinosále Národního domu. Promítat se
bude ve čtvrtek 5. dubna v 10.00 h.
a ve 14.00 h., v pátek 6. dubna v 10.00 h.

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!
Děkujeme starostovi JUDr. Karlu Valuškovi,
příslušníkům hasičských dobrovolných
sborů Hradce nad Moravicí, všem blízkým
a přátelům za projevenou soustrast při
posledním rozloučení s naším synem Davidem Kleinem, které proběhlo 14. března na
Městském hřbitově v Hradci nad Moravicí.
RODIČE DAVIDA KLEINA

NOVÁ PROPAGACE
HRADCE

Naše město získalo loni v prosince dotaci ze
strukturálních fondů Evropské unie, INTERREG
IIIA Česká republika - Polsko ve výši 150 000,- Kč
na zhotovení 3D scény zájmového území v technologií TERRA, kterou můžete najít na webových
Systém plateb za odvoz komunálního odpadu
stránkách www.muhradec.cz a na zpracování a
Na žádost Městského úřadu v Hradci nad Moravicí tisk propagačních materiálů o Hradci n. M. a jeho
byla do dotazníku doplněna otázka, zjišťující spo- okolí. Jedná se o sérii tří brožurek tématicky odlikojenost občanů se systémem plateb za vyvážení šených - MĚSTO, SPORT a RODINNÁ REKREACE.
komunálního odpadu z popelnic. Lze jednoznačně Brožurky jsou určeny pro širokou veřejnost, zvláště
konstatovat, že většina obyvatel Hradce nad Mora- pro turisty a návštěvníky z jiných okresů a krajů.
vicí považuje současný způsob plateb za vyhovující Pro zahraniční turisty jsou prezentační materiály
(83 %). Proti systému se vyslovilo jen 11 % dotázak dispozici také v polštině a angličtině. Získat je
ných. Výsledek odpovědí na tuto otázku paradoxně
můžete v INFORMAČNÍM CENTRU v budově Městnekoresponduje s ohlasy na toto téma uvedenými
ského úřadu Hradec n. M., kde je obdržíte zdarma.
v rámci otevřených otázek. Řada respondentů
Ivana Hyklová, Jitka Kotačková
se velmi kriticky vyslovuje k zakládání černých
skládek v okolních lesích a k obcím přilehlých
pozemcích. Mnozí by chtěli důslednější postihy za
porušování vyhlášky o spalování nejrůznějších (nepovolených) odpadů v domácnostech. Jen někteří
jsou si však ochotni přiznat, že tyto neblahé jevy, Také letos proběhne v Hradci nad Moravicí studijnarušující životní prostředí, souvisí s neochotou ní pobyt, při kterém vzniknou nová výtvarná díla
platit za vyšší počet vyvezených popelnic. Jen mistudentů Ateliéru veškerého sochařství Kurta
nimální počet domácností uvádí, že odpad velmi
Gebauera. Mladí výtvarníci budou v našem městě
pečlivě třídí na všechny recyklovatelné suroviny.
a jeho okolí tvořit od 22. dubna. Jejich díla, která u
Je tedy zřejmé, že drtivá většina domácností, se
nás zhotoví, můžete shlédnout na výstavě v Žimzbavuje odpadu „jiným způsobem“.
rovicích. Její vernisáž se uskuteční 1. května. (jk)
(Ze závěrečné zprávy vybral Karel Stuchlík)

PLENÉR aneb
TVORBA V PŘÍRODĚ

OTEVÍRÁNÍ JARA A TURISTICKÉ SEZONY
turistické trasy, vystoupení Hradecké dechovky, ukázky výcviku služebních a loveckých psů,
vzduchovková střelnice, projížďky na koních a v bryčce, atrakce pro děti a další program

Hradec nad Moravicí - Městečko, 14. dubna, 9.00 hodin

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
USNESENÍ č. 3 ZE SCHŮZE RADY
MĚSTA HRADCE NAD MORAVICÍ
ZE DNE 16. LEDNA 2007

USNESENÍ č. 4 ZE SCHŮZE RADY
MĚSTA HRADCE NAD MORAVICÍ
ZE DNE 6. ÚNORA 2007

Rada města vzala na vědomí:
1) Výsledky hospodaření a stav účtů Města Hradce
nad Moravicí k 31. 12. 2006.
2) Informaci ved. odboru výstavby MěÚ o průběhu
veřejné soutěže na dodavatele projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace v Hradci n. M.“,
včetně jejího zrušení a vypsání nové soutěže.

Rada města vzala na vědomí:
1) Zprávu npor. JUDr. Jaromíra Kožiaka o bezpečnostní situaci na území Obvodního oddělení
Policie ČR v Hradci nad Moravicí za rok 2006.
2) Zprávu ved. odboru výstavby MěÚ o nabídce firmy SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava,
na odkoupení vybraného plynárenského zařízení.
3) Informace ved. odboru výstavby MěÚ o zjednodušeném výb. řízení na zpracování projektové dokumentace akce „Odvádění a likvidace odpadních
vod obcí Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy,
Kajlovec a Bohučovice“.
4) Technickou studii „Humanizace silnice I/57
v Hradci nad Moravicí, v úseku silnice III/4648
- ul. Husova“, zpracovanou fy UDI Morava s.r.o., s
přihlédnutím k bodu č. 2/06-D ze zápisu Komise
výstavby ze dne 11. 12. 2006.
5) Zprávu o možnosti převedení správy veřejného
osvětlení vybrané firmě.
6) Informace k žádosti o změnu katastrální hranice
mezi k. ú. Hradec nad Moravicí a k. ú. Kajlovec.
7) Pronájem bytu č. 19 v DPS Opavská 197.
8) Pronájem bytu č. 5 v DPS Opavská 197.
9) Návrh na převedení majetku TJ Hradec nad Mor.
do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí.
10) Informace místostarosty o „Sčítání intenzity
dopravy v Hradci nad Moravicí v roce 2005“.

Rada města schválila:
1) Záměr města pronajmout část parc. č. 933
(ostatní plocha) v k. ú. Hradec nad Moravicí.
2) Ukončení nájmu bytu č. 13 v DPS, Opavská 197.
3) Ukončení nájmu bytu č. 13 v DPS, Smetanova 694.
4) Přidělení bytu č. 4 v DPS, Opavské 197.
5) Pronájem bytu č. 1 v byt. domě Na Tylovách 715,
Hradec nad Moravicí.
6) Záměr města pronajmout zastavěnou část pozemku parc. č. 971 v k. ú. Domoradovice o výměře
asi 300 m2.
7) Záměr města prodat pozemek parc. č. st. 2 o
výměře 97 m2 v k. ú. Filipovice.
8) Záměr města prodat část pozemku parc. č. 210 o
výměře asi 50 m2 v k. ú. Benkovice.
9) Pronájem třetí části pozemku parc. č. 10/1 o
výměře 600 m2 v k. ú. Kajlovec.
10) Udělení výjimky ze stavební uzávěry pro: novostavbu RD v k. ú. Domoradovice, novostavbu RD
v k. ú. Benkovice, novostavby RD v k. ú. Benkovice,
na stavební úpravy a změnu účelu užívání zahradní
chatky v k. ú. Žimrovice.
11) Dohody o pracovní činnosti na rok 2007.
12) Novelu vnitřního předpisu MěÚ „Dopravní řád“
s účinností od 1. ledna 2007.
13) Smlouvu č. 10/2007 o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2007 mezi TQM - holding s.r.o. a
Městem Hradec nad Moravicí.
14) Přijetí neinvestiční dotace 375 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k úhradě
nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí Městské knihovny a IC Hradec n. M.
v roce 2007.
Rada města neschválila:
1) Udělení výjimky ze stavební uzávěry pro novostavbu řadových RD v k. ú. Hradec nad Moravicí.
Rada města rozhodla:
1) Nepronajímat byt č. 2 v bytovém domě Lidická
590, Hradec nad Moravicí.
2) Zřídit věcné břemeno na parc. č. 919/1 v k. ú.
Žimrovice pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín za jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč.
3) Zřídit věcné břemeno na par. č. 1200 v k. ú.
Jakubčovice pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín za jednorázovou finanční náhradu 500,- Kč.
4) Prodloužit dobu nájmu parc. č. 1226/1 v k. ú.
Hradec n. M. o 10 let do 4. 7. 2017 a.s. T-Mobile
Czech Rep. Praha. Nájemné se zvyšuje na 30 000,Kč ročně.
5) Snížit výměru pronájmu nebytových prostor
dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 1996
uzavřené mezi Městem Hradec n. M. a Josefem
Skotnicou - truhlářství o 19 m2 plochy.
6) Navýšit jednostranně nájmy všech bytů, kde to
umožňuje platná legislativa, v souladu s ustanovením zák. č. 107/2006 Sb. a zák. č. 40/1964 Sb., a
podle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/
2006/Sb., s účinností od 1. 5. 2007 o 4,7 % ročně.
Rada města jmenovala:
1) Pro volební období 2006 - 2010 předsedou komise výstavby RM Hradce n. M. Antonína Režnara.

Rada města schválila a doporučila ZM schválit:
1) Návrh rozpočtu na rok 2007.
2) Návrh cyklostezky Hradec n. M. - Žimrovice,
včetně změny trasy podle studie zpracované
Slezskou projektovou společností s.r.o. se sídlem
Hradecká 3, Opava.
3) Záměr města prodat pozemek parc. č. st. 241
v k. ú. Žimrovice o výměře 1 048 m2 a na něm
stojící budovu občanské vybavenosti čp. 152 na
Hradecké ul. v Žimrovicích (ADP). Přilehlé pozemky
doporučuje rada města řešit pronájmem.
4) Prodej parc. č. 2 o výměře 97 m2 v k. ú. Filipovice.
5) Prodej části pozemku parc. č. 210 o výměře asi
50 m2 v k. ú. Benkovice.
6) Prodej víceúčelového vozidla MAGMA (RZ OPA 7398) za odhadní cenu prostřednictvím autobazaru.
7) Přijetí dotace od Ministerstvo vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky ve výši 2 000 000,- Kč.
Rada města schválila:
1) Udělení výjimky ze stavební uzávěry na novostavbu rodinného domu v k. ú. Žimrovice.
2) Pokácení 6 olší na městském koupališti .
3) Nové ujednání o ceně dodávaného tepla firmou
DALKIA ČR a.s. Ostrava.
4) Provozní hodiny pro veřejnost na poště v Žimrovicích podle žádosti vedoucí pošty.
5) Novelu vnitřního předpisu Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek od 1. 2. 2007.
6) Vnitřní předpis Zásady a postupy při účtování
úroků z úvěrů.
Rada města neschválila:
1) Pokácení vrb na parc. č. 833/1 v k. ú. Hradec nad
Moravicí, v sousedství Městského hřbitova.
Rada města rozhodla:
1) Neudělit souhlas města, jako vlastníka pozemku
parc. č. 959/5 v k. ú. Žimrovice, k provedení úpravy
terénu za účelem odvodu povrchových vod podle
žádosti paní L. T., bytem Opava.
2) Pronajmout část pozemku par. č. 933 v k. ú. Hradec nad Moravicí o výměře asi 30 m2.

Text těchto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a pro tisk. Plná
znění jsou k dispozici v kanceláři č. 13 na Městském úřadu Hradec n. M., Opavská 265. Za správnost: Ing. Václav Žampa

3) Ukončit jednání s firmou SUR a.s. Ostrava ve
věci předložení podkladů pro soudní vymáhání
pohledávek souvisejících s neuhrazením stočného
za roky 2002 až 2004 podle uzavřené Dohody o
finančním narovnání ze dne 17. 7. 2006.
Rada města pověřila:
1) V souladu s ust. § 102, odst. 2. písm. m) majetkosprávní odbor Městského úřadu v Hradci n. M.
(vedoucí Jiří Mojczek) rozhodováním o uzavírání
nájemních smluv k bytům v DPS Opavská 197, DPS
Opavská 265 a DPS Smetanova 694).

USNESENÍ č. 3 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADCE n. M.
ZE DNE 20. ÚNORA 2007
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
1) Informace o jednání s a.s. České dráhy ohledně
zkrácení zhlaví trati o 20 m a převedení části pozemku parc. č. 304/ na Město Hradec nad Mor.
2) Zprávu o nabídce firmy SMP Net, s.r.o. na odkoupení plynár. zařízení v majetku Města Hradec n. M.
3) Informace o výb. řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce „Odvádění a likvidace
odpadních vod obcí Hradec n. M., Branka u Op.,
Kajlovec a Bohučovice“.
4) Návrh Tělovýchovné jednoty Hradec n. M. na převedení majetku TJ do majetku města Hradec n. M.
Zastupitelstvo města schválilo:
1) Záměr města prodat parc. č. 241 v k. ú. Žimrovice
(1 048 m2) a na něm stojící budovu občanské vybavenosti čp. 152 na Hradecké ul. v Žimrovicích (ADP).
2) Záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě
na odprodej plynárenského zařízení (plynovod Domoradovice, Filipovice) mezi Městem Hradec n. M. a
SMP Net s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, Ostrava.
3) Návrh studie „Lávky pro pěší a cyklisty“ přes Moravici s variantou umístění „A“ (v místě stávající lávky).
4) Technickou studii „Humanizace silnice I/57 v
Hradci nad Moravicí, v úseku silnice III/4648 - ul.
Husova“, zpracovanou UDI Morava s.r.o.
5) Poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Hradec nad Moravicí ve výši 300 000,- Kč se splatností
do 31. 10. 2007 s příslušným zajištěním.
6) Přijetí dotace 64 000,- Kč od MO ČR na rekonstrukci válečného hrobu na Městském hřbitově.
7) Názvy ulic v lokalitě Pod Hanuší takto: Na Rybníkách, Za Tratí, Branecká.
8) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 022401121 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Městem Hradec n. M.
a Státním fondem ŽP ČR Praha na podporu akce
„Plynofikace obcí Domoradovice a Filipovice“.
9) Dodatek č. 4 ke smlouvě mezi Městem Hradec n. M.
a SK LAMA o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
10) Rozpočet Města Hradce nad Moravicí na rok
2007 v objemu 49 616 129,- Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo:
1) Prodat parc. č. 2 o výměře 97 m2 v k. ú. Filipovice.
2) Prodat část pozemku parc. č. 210 o výměře asi
50 m2 v k. ú. Benkovice.
3) Pokračovat při zpracovávání projektové dokumentace cyklostezky Hradec n. M. - Žimrovice
v úseku od ČOV po odbočku k papírnám podél
hlavní komunikace, tzn. podle původního návrhu
trasy ve studii zpracované projekční společností
Slezská projektová společnost s.r.o.
4) Přijmout dotaci od Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
ve výši 2 000 000,- Kč na nákup hasičského vozidla.
5) Prodat vozidlo MAGMA (RZ OPA 73-98) za cenu
podle odhadu prostřednictvím autobazaru.
Zastupitelstvo města pověřilo:
1) V souladu s § 4, odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o
rodině, v platném znění, člena ZM Hradce nad Moravicí MUDr. Pavla Selingra k přijímání prohlášení o
uzavření manželství - oddávající.

POZVALY SI KOSMETIČKU KAM DO SPOLEČNOSTI

Poprvé v rekonstruovaném sále kulturního domu se v sobotu 10. března sešly jakubčovické ženy, které
se ještě loni scházely pod hlavičkou základní organizace Českého svazu žen, ale od letošního 1. ledna
došlo ke změně. Ukončily totiž členství v Českém svazu žen a založily si KLUB ŽEN JAKUBČOVICE. Jak
v úvodu setkání řekla Marie Žídková, nezáleží ani tak na názvu, jako spíše na obsahu činnosti. Ta je
bohatá, o tom jsme vás nakonec
informovali v jednom z minulých
čísel Hradeckých novin. Tentokrát
byla na programu přednáška či
spíše beseda s kosmetičkou Jovanou Valentovou (na snímku dole).
V Jakubčovicích má svou provo-

VÝSTAVA
JAROSLAV ŠERÝCH
MALBY, LITOGRAFIE, ILUSTRACE
Městská galerie Hradec nad Moravicí, Zámecká ulice
7. dubna - 20. května 2007
Otevřeno: soboty, neděle, svátky 10.00 - 18.00 hodin
Výstavu možno navštívit mimo uvedenou otevírací dobu
po individuální domluvě na tel. čísle 553 783 939.
Vernisáž výstavy 5. dubna 2007 v 17.00 hodin.

DUBEN
2. - 6. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
Národní dům, pořádá Agentura TOMINO a Městský
úřad Hradec nad Moravicí (více na str. 3)
zovnu a mnohé přítomné ženy se k ní už naučily chodit.
Moderní žena bez ohledu na věk totiž ví, že po návštěvě
kosmetičky může být nejen hezčí, ale může být i klidnější
a sebevědomější. Proto i na tomto setkání jakubčovických
žen se hovořilo o tom, v čem a jak může kosmetika pomoci. Jovana Valentová byla velmi příjemnou
lektorkou. A protože se setkání uskutečnilo krátce po Mezinárodním dnu žen, který za svátek žen celého
světa vyhlásila v roce 1975 Organizace spojených národů, přiťukly si všechny přítomné i na své zdraví a
zdraví svých známých. Ke svátku jim poblahopřál také Ing. František Sonnek, člen rady města.
Text a foto: Karel Stuchlík

TENIS NA NOVÝCH KURTECH

U fotbalového hřiště v Hradci nad Moravicí je před dokončením výstavba tenisového areálu SK
LAMA. Jedná se o sportovní klub opavské firmy Lama, který byl založen před pěti lety. Firma Lama
se zabývá širokou podnikatelsko-obchodní činností. Jejím majitelem je Petr Lamich. Vedení firmy
sídlí v Opavě na Sadové ulici a zaměřuje se na obchod s ropnými produkty (hlavně těžkými topnými oleji). Druhou hlavní komoditou je obchod s kovovým odpadem, kdy vykupuje tento odpad od
malých a středních podnikatelů a dodává jej do hutí. Třetí hlavní oblastí podnikání je developerská
činnost. Proč SK LAMA staví kurty právě v Hradci nad Moravicí, o tom jsem si povídal s prokuristou
firmy Ing. Pavlem Stuchlíkem.
Od začátku jste byli rozhodnuti pro Hradec nad bude menší budova pro potřebné technické zázemí.
Moravicí?
Budou v ní také šatny, sociální zařízení, klubovna
Ne, zvažovali jsme několik možností a vybírali mezi a místnost pro občerstvení, která ale nebude mít
několika lokalitami mimo Opavu. Místo ve stávají- charakter restauračního zařízení. V tomto objektu
cím hradeckém sportovním areálu nás zaujalo na- bychom časem chtěli zprovoznit i malou posilovnu,
tolik, že jsme začali jednat s vedením města o pod- která by také byla určena veřejnosti. Počítáme s jedmínkách, za kterých by se náš projekt dal realizovat. noduchým vybavením, protože nepředpokládáme,
Rád konstatuji, že lidé, se kterými jsme jednali a že by v ní byla trvalá obsluha. Je zde i místnost, ve
jednáme, jsou velmi seriozním partnerem. Je naším které bychom v budoucnu chtěli několikrát v týdnu
společným zájmem, abychom Hradci nad Moravicí poskytovat masérské služby.
přinesli něco nového a užitečného pro lidi.
Vedle stavby tenisového areálu zaregistrovali
Jak bude vypadat sportoviště SK LAMA a co lidé loni i stavební úpravy na fotbalovém hřišti.
přinese hradeckým občanům?
Souvisí spolu tyto stavební aktivity?
Areál SK LAMA bude samozřejmě přístupný všem Ano, před zahájením stavby tenisového areálu jsme
zájemcům, ať už se jedná o lidi z Hradce, mimo- se dohodli s vedením města, že se budeme podílet
hradecké návštěvníky koupaliště či rekreanty, kteří i na financování některých dalších záležitostí.
v okolí tráví svou dovolenou. Základem bude pět Například to bylo vybudování dětského hřiště
tenisových kurtů s antukovým povrchem. Budou v areálu koupaliště, nové betonové zídky a zábradlí
tam také dva beachvolejbalové kurty, které budou podél fotbalového hřiště a také se podílíme na
asi nejvíce využívat návštěvníci koupaliště. U kurtu financování úprav přístupové komunikace k našemu
tenisovému areálu včetně přílehlého parkoviště.
Tím vaše stavební aktivity v Hradci nad Moravicí
skončí?
Věříme, že ne. Uvažujeme do budoucna, že bychom
Ve dnech 15. - 16. února jsme se zúčastnily kondva z pěti tenisových kurtů zastřešili tak, aby se na
ference DVA DNY S DIDAKTIKOU MATEMATIKY,
nich dalo hrát celoročně.
kterou pořádala Univerzita Karlova v Praze. Přijelo
Kdy si budou moci lidé přijít zahrát tenis na
na ni na 180 učitelů nejen z České republiky, ale i
nové kurty?
ze zahraničí. Měli jsme možnost vzájemné komuAreál se začal stavět v loňském roce a předpokládáme,
nikace a diskuze při výuce matematiky. Účastníci
že by mohl být dokončený na přelomu května a
byli rozděleni do pracovních dílen podle témat,
června letošního roku. Zhruba do tří měsíců tedy
která nás zajímala. Absolvovali jsme různé semibude zahájen provoz a byli bychom moc rádi, kdyby
náře a přednášky. Celá konference měla pro nás
sem našlo cestu co nejvíce těch, kteří tenis rádi hrají.
velký přínos nejen z hlediska didaktiky, ale i jak
Je stará pravda, že nejlépe se udržují sportoviště, na
co nejintenzivněji využívat moderní technologie
kterých se často hraje.
při výuce.
(Připravil: Karel Stuchlík)
Mgr. Monika Halšková, Mgr. Monika Kořistková

DVA DNY S DIDAKTIKOU

13. 4. MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI NAD MOR. - 30 LET
Připomenutí 30. výročí zahájení provozu MŠ na Smetanově ul. a 100. výročí založení první české mateřské
školy v Hradci nad Moravicí Maticí Opavskou.
14. 4. OTEVÍRÁNÍ JARA A TURISTICKÉ SEZONY
Turistické trasy, koncert Hradecké dechovky, program
na Mariánských loukách a další. Městečko, 9.00 h.,
pořádá Město Hradec nad Moravicí, Informační centrum
Hradec nad Moravicí, Klub českých turistů a další.
14. a 15. 4. PRÁCE ŽEN A DĚTÍ
Výstava rukodělných prací - vernisáž s kulturním programem 14. 4. v 10.00 h. Kulturní dům Jakubčovice, pořádají Klub žen Jakubčovice a SDH Jakubčovice.
14. a 15. 4. VÝSTAVKA RUČNÍCH PRACÍ ČLENŮ SSZP
Klubovna DPS, Opavské 197, pořádá Slezský svaz zdravotně
postižených, Hradec nad Moravicí.
14. a 15. 4. DUBNOVÝ SJEZD MORAVICE
Memoriál M. Bujnocha - odemykání řeky. Trasa od přehrady Kružberk nebo z Podhradí do Žimrovic. Akce se
koná jen při dostatku vody. Pořádají: Spolek vodáků
Campanula a města Hradec nad Moravicí a Vítkov.
14. 4. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Klub přátel Divadla J. Cimrmana uvádí hru L. Smoljaka
a Zd. Svěráka s vědeckým seminářem na téma „Historie
spolku otužilců na Hradci“. Kinosál ND, 17.00 h.
27. 4. OSLAVY 62. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
19.00 h. kladení věnců na Městském hřbitově
19.30 h. kladení věnců u památníku na Podolské ulici
20.00 h. lampionový průvod z Podolské ulice
20.15 h. koncert Hradecké dechovky
20.30 h. zapálení vatry
20.45 h. slavnostní ohňostroj

KVĚTEN
1. 5. VÝSTAVA MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ
Vernisáž výstavy děl studentů Ateliéru veškerého sochařství K. Gebauera. Žimrovice, pořádá Město Hradec n. M.
1. 5. MISTROVSTVÍ ČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Nádvoří Červeného zámku, slavn. zahájení ve 14.00 h.
12. 5. DEN MATEK
Kinosál Národního domu, 14.00 h., pořádá Mateřská
škola Hradec nad Moravicí.
18. 5. DIXIELAND
Jarní večer plný krásných melodií k tanci i poslechu
s HOSPITAL DIXIE BAND KRNOV. Zámecká restaurace,
19.30 h., pořádá Město Hradec nad Moravicí.
19. a 20. 5. MÁJOVÁ MORAVICE
Sjezd řeky Moravice. Akce se bude konat jen v případě
dostatku vody. Pořádají: Spolek vodáků Campanula a
města Hradec nad Moravicí a Vítkov.

LISTUJEME V KRONICE HRADECKÉ DECHOVKY (1)
1979
Kronika dechové hudby v Hradci nad Moravicí
začíná prvním zápisem z roku 1979. A není to
začátek ledajaký. Hradecká dechovka totiž v tom
roce oslavovala 85. výročí svého založení. V sobotu
30. června se ve Velké dvoraně konala slavnostní
schůze, kterou zahájil a řídil učitel Karel Dvořák.
Slavnostní projev přednesl vedoucí souboru Ladislav Štalcer. Předávala se tu také čestná uznání
Okresního národního výboru v Opavě, Okresního
kulturního střediska v Opavě, Městského národního výboru v Hradci nad Moravicí a Jednotného
kulturního střediska v Hradci nad Moravicí. Oceněni byli Jan Bilík, Josef Lazecký, Jaromír Eller,
Jan Gorčica, Ladislav Sommer, Karel Janeček,
Vladimír Staněk, Vladislav Střižík, Bohumil Dušek, František Horák, Bruno Lazecký, Josef Hájek, Vladimír Mrůzek, Zdeněk Svoboda, Jan Dušek, Richard Kvasnička, Jan Černý, Emil Dušek,
František Bilík, Jan Hrbáč a Ervín Schilder. Jsou
to všechno jména, která
pro hradeckou dechovku hodně znamenala.
Následoval slavnostní
koncert, který řídili Josef Lazecký a František
Horák. Zazněly v něm
skladby A. Austa, E. Štace, F. Maňase, G. Verdiho,
V. Dobiáše a dalších
autorů. Ve druhé části
koncertu vystoupila pod
taktovkou Martina Žákoviče dechová hudba Tesla
Liptovský Hrádok. Oslavy pokračovaly i v neděli.
V kronice se o ní píše jako o 31. červnu, ale to byl
asi kanadský žertík kronikáře, protože i v roce
1979 měl červen jen
třicet dnů. To ani není
podstatné. Důležité je
to, že v Opavě koncertovaly dopoledne spojené soubory z Hradce
i Hrádku a doslova československá dechovka
měla sílu 64 muzikantů!
Mgr. Ladislav Sonnek
tehdy do okresních novin napsal článek „85 LET HRADECKÉ DECHOVKY“.
Je v kronice a jeho znění si můžete přečíst i vy:
V sobotu 30. června se za účasti představitelů

stranického, veřejného a kulturního života města
uskutečnily v Hradci nad Moravicí oslavy 85 let
trvání dechového souboru Jednotného kulturního
střediska. Soubor, který se dnes řadí ke špičkovým
hudebním tělesům na Opavsku, založil v roce 1894
Petr Kvasnička.
Dechovka hrála na českých bálech, merendách i letních slavnostech a povznášela národní sebevědomí
v letech nastupující germanizace „branské“ továrny
a knížecího velkostatku. Byla to vlastně první česká
organizace na Hradci, ostatní spolky jako tělovýchovný, pěvecký, divadelní jednota nebo družstvo
pro postavení Národního domu vznikaly až později. V životě obce pak nebylo jediné významnější
události, kterou by dechovka nepomáhala oslavit
hudbou.
Od roku 1971 je soubor začleněn v JKS a pod taktovkou Františka Horáka dosahuje stále výraznějších
úspěchů. V letech 1977 a 1978 vyhrál okresní soutěž
aktivity, získal nejvyšší kvalifikační ohodnocení a
reprezentoval své město a okres také na Slovensku
a v NDR.
Soubor pečuje i o svůj muzikantský dorost. Mnozí
zkušení členové učí mladé zájemce hře na dechové
nástroje, takže nyní již v orchestru hraje 12 mladých
hudebníků do 20 let. Za posledních 5 let se věkový
průměr souboru snížil ze 49 na 38 let, což dává slibnou perspektivu do budoucna. Nejstarším aktivním
hráčem je 78letý Jan Bilík, vyznamenaný čestným
uznáním rady ONV; nejmladšímu je teprve 13 let.
Na sobotních oslavách jubilea hradecké dechovky

byl přítomen i dechový soubor Tesla Liptovský Hrádok, se kterým Hradečtí před dvěma lety navázali
patronátní družbu.
Zatím poslední kulturní akcí, které se soubor dechových nástrojů z Hradce nad Moravicí zúčastnil, byl promenádní koncert v atriu Slezanky v Opavě. Hradečtí
zde v neděli 1. července společně s mladou dechovkou
Tesly Liptovský Hrádok zahráli zaměstnancům Severomoravských vodovodů a kanalizací.
Rok 1979 nebyl jen ve znamení oslav 85. výročí.
Už v květnu se hradecká dechovka zúčastnila
krajské soutěže velkých dechových orchestrů a
bojovala o postup do celostátního kola. To se ale
nepodařilo. Skončila pátá za dechovými orchestry
Vítkovice - VŽKG Ostrava, Ostroj Frýdlant nad
Ostravicí, Důl Hlubina Ostrava a TOS Lipník nad
Bečvou. Hradecká dechovka přednesla skladby Zdeňka Jonáka „Předehra nového života“,
Benekovou „Julii“ se sólem na trubku v podání
Ladislava Štalcera a „Španělský tanec“ A. Wolfa.
Krajská porota pod vedením předsedy Karla
Tesaře hodnotila náš soubor takto: „Soubor se
představil jako snaživý kolektiv. Na jeho vystoupení
byla vidět poctivá příprava a zaujetí pro co nejlepší
výkon. I když se souboru nepodařilo vždy vyrovnat
s přesným laděním sekcí orchestru, s uplatňováním
rytmu v detailech i s vyrovnáním zvuku podle požadavků skladeb, má soubor mnohé přednosti, jako je
tempová rychlost při hře a technicky dobře vybavení
hráči. Dobrý výkon např. předvedl sólista na trubku
v Benkově skladbě „Julie“. Soubor je perspektivní.
Sympatické je to, že se spoléhá na kádr svých hráčů
a nesahá po profesionálních výpomocích.“
V červnu téhož roku se hradecká dechovka
zúčastnila družebního zájezdu do Německé
První tři měsíce nového roku jsou v základním a středním školství vyhrazeny olympiádám a umě- demokratické republiky. Bylo to v rámci styků
leckým přehlídkám. Žáci Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí se již tra- mezi JZD Hradec nad Moravicí a Zemědělským
dičně většiny soutěží zúčastňují. Účast na olympiádě nebo jakékoliv podobně zaměřené soutěži družstvem Frankfurt nad Odrou. Soubor koncerv žácích podporuje pozitivní vztah k učení, nabízí srovnání s ostatními školami, pomáhá získávat toval na sportovním dnu, společenském večeru
a promenádním koncertu. Hrál tak dobře, že od
potřebné zkušenosti a v neposlední řadě přispívá k rozvíjení osobnosti dítěte.
V uměleckých přehlídkách jsou úspěšní naši recitátoři. Letos postoupili z okrskového do okresní- předsedy družstva p. Lehnamana dostal jako dar
ho kola Eva Bradávková, Lucie Hellebrandová, Klára Hoňková, Nikola Nábělková a Petr Binar. sopránsaxofon.
Na podzim natáčelo ostravské studio ČeskosloStává se již tradicí, že v matematice jsou naši žáci nejlepší v okrese. Potvrdili to Jakub Honěk
venské televize čtyřicetiminutový pořad pod náa Michal Kopf. J. Honěk vyhrál okresní kolo matematické olympiády pro žáky 9. tříd, M. Kopf
zvem „Hudba pro dobré lidi“. V režii Jana Urbáška
skončil čtvrtý (chodí do 8. třídy) a následně vyhrál první kolo matematické olympiády pro střední v něm byl hlavním účinkujícím Dechový orchestr
školy. Porazil všechny zúčastněné gymnazisty a ostatní středoškoláky!
Jednotného kulturního střediska Hradec nad
V dějepisné olympiádě jsme také zaznamenali velký úspěch - Jakub Honěk vyhrál okresní kolo a Moravicí s vedoucím souboru Ladislavem Štalpřipravuje se na kolo krajské.
cerem a dirigentem Františkem Horákem, jak
Olympiády v českém jazyku se zúčastnil Petr Binar a obsadil šesté místo mezi 48 soutěžícími. prozrazují zažloutlé listy scénáře pořadu. NaV jazyku anglickém se umístil na osmém místě.
táčelo se v Opavě, v tehdejších Gottwaldových
Výsledky vzdělávání žáků v naší škole jsou ve srovnání s ostatními školami v okrese nadprůměrné. sadech (dnes Městské sady). Pořad byl vysílán
Všem zúčastněným žákům děkujeme, radujeme se s nimi a děkujeme vám všem za podporu.
v listopadu.
(Připravil: Karel Stuchlík - pokračování příště)
Mgr. Petr Janšta

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

CO PŘIPRAVILO MĚSTO PRO SENIORY?
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
VÝTVARNÁ DÍLNA
NETRADIČNÍ ODPOLEDNE PRO
„DRÁTOVÁNÍ - DRÁTOVANÝ ŠPERK“
STARŠÍ DÁMY - BŘIŠNÍ TANCE
ŽIDOVSKÁ KULTURA - INSPIRUJÍCÍ,
(studio lidových řemesel)
A JEJICH PŘÍZNIVÝ VLIV NA ZDRAVÍ
VITÁLNÍ A FASCINUJÍCÍ
(zdravotní cvičení)
úterý 17. dubna, 9.00 - 12.00 hodin,
(přednáška s diskuzí)

společenská místnost Městského úřadu
Hradec nad Moravicí (přízemí)
Seznámíte se s řemeslně čistou technikou
tradičního lidového řemesla. Vytvoříte si originální drátovaný a smaltovaný šperk podle
vlastního návrhu, doplněný skleněnými, dřevěnými nebo keramickými korálky. Seminář
vede Mirka Rišková (Diana Art). Pokud máte
možnost, přineste si malé kleště (jakékoliv,
které doma máte), starší malé tupé nůžky na
stříhání drátku, kovové jehlice na pletení č. 3,5,
4 a 4,5 a staré korálky různých barev a velikostí
(mohou být i umělohmotné).
Poplatek: 60,- Kč, seniorky 30,- Kč (poplatek
je za pracovní materiál - korálky, vinuté perly,
struny, aranžovací a vázací dráty ap., který na
semináři obdržíte).
V případě zájmu budou výtvarné dílny pokračovat dalšími tématy.

PSYCHOLOGICKÝ VÝKLAD
VYBRANÝCH BIBLICKÝCH TEXTŮ
A JEJICH NEVŠEDNÍ INTERPRETACE
(přednáška s diskuzí)

pátek 18. května, 16.00 - 18.00 hodin,
společenská místnost Městského úřadu
Hradec nad Moravicí (přízemí)
Netradiční odpoledne pro starší dámy, kde si
mohou vyzkoušet břišní tance jako orientální
taneční styl a také se dovědět něco nového o
zdravotních aspektech tance v každém věku
(jak odstranit blokády páteře, jak zlepšit pohyblivost kloubů nebo upravit zažívací potíže).
Povídání v ženském kruhu o ženství jako takovém, o historii tance, pojetí v jednotlivých kulturách, jak lze tancem léčit fyzická i emocionální
zranění. Povídání bude obohaceno ukázkami
různých druhů hudby a tance, ukázkami správného držení těla, technikou jednotlivých tanečních prvků, které si budete moci (pokud budete
chtít) také samy vyzkoušet. Ukázka různých kostýmů, k tanci budou zapůjčeny ozdobné taneční pásy a šátky. Programem vás provede břišní
tanečnice Mgr. Eva Grambalová - Bezdíčková.
Přijďte v pohodlném oděvu na cvičení.

MINIKURZ MASÁŽE A REFLEXNÍ
AUTOMASÁŽ CHODIDEL
(zdravotní terapie pro všechny)

čtvrtek 19. dubna, 17.00 - 18.30 hodin,
společenská místnost Městského úřadu
pátek 25. května, 17.00 - 18.30 hodin,
Hradec nad Moravicí (přízemí)
společenská místnost Městského úřadu
Seznámení se stěžejními tématy a biblickýHradec nad Moravicí (přízemí)
mi příběhy, s poukazem na jejich obsah z Osvojíte si dovednost automasáže a reflexní tepohledu zajímavé a neotřelé psychologické rapie chodidel. Minikurz vede a na vaše dotazy
interpretace. Účastníci se setkají s klasickými, odpoví p. Jahodová (salón Harmonie).
ale i méně známými biblickými příběhy ze
Starého i Nového zákona. Budou mít možnost Z důvodu omezené kapacity prosíme o přihlášení se
prostřednictvím starověkých textů odhalit na uvedené akce předem na tel. 553 783 939 (Jitka
principy myšlení, které provázejí lidstvo od sa- Kotačková) nebo na e-mail jkotackova@muhradec.cz.
mého počátku a srovnat stěžejní význam jejich Pokud není u akce uvedena cena, je vstup zdarma.
sdělení s aktuální situací dnešního člověka. Na Informace najdete také na internetové adrese:
závěr přednášky diskuze a názorové tříbení. www.muhradec.cz
SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME!
Přednášku vede Ing. Mgr. Josef Byrtus.
V pondělí 12. března proběhl v budově hradeckého Městského úřadu v rámci „Národního dne
trénování paměti“ ukázkový seminář HRÁTKY S PAMĚTÍ - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI pod vedením
Aleny Vajdové (na snímku vpravo dole). Pokud máte zájem o pokračování tohoto kurzu, dejte
to vědět na tel. 553 783 939 (Jitka Kotačková) nebo e-mail jkotackova@muhradec.cz. V případě
vašeho zájmu bude kurz naplánován na podzim letošního roku.
Text: Jitka Kotačková, foto: Karel Stuchlík

Fenomén s kontinuitou od dob starověku.
Hebrejské pojetí světa a člověka. Starověké
vnímání času a kalendář. Stručné seznámení
s dějinami, myšlením, tradicemi; s hebrejským
písmem, znaky abecedy a jejich pro Evropana
zajímavým výkladem; s kalendářem svátků,
jejich zvyky, významem, jídlem a písněmi. Diskuze v závěru přednášky.

POKLADY UNESCO NA PLANETĚ
ZEMI - JEDINEČNÁ KLENOTNICE
MORAVSKÁ
(beseda s promítáním a prezentací
knižního nakladatelství Fontána)
Základní informace o konvenci světového
dědictví UNESCO. Kritéria výběru lokalit,
současný stav na planetě Zemi. Postavení a
struktura nejbohatšího kontinentu Evropy.
Charakteristika pokladů České republiky, zvláště moravských. Informace o lokalitách UNESCO
v sousedních zemích. Dle vašich dotazů další
informace o lokalitách ve všech zemích světa.
Přednáší Mgr. Vladimír Tkáč - autor publikace
„Průvodce poklady UNESCO“ a autor dalších
patnácti knižních titulů.
Jitka Kotačková

JAKUBČOVICE
DĚJINY
V minulých dnech vyšla nová publikace nazvaná JAKUBČOVICE - DĚJINY. Jejím autorem
je mnohaletý hradecký kronikář Mgr. Ladislav
Sonnek. Redakčně ji zpracoval a o aktuální informace doplnil jeho vnuk, současný kronikář
našeho města Martin Sosna. Publikaci vydal
Městský úřad v Hradci nad Moravicí a k dostání
je v Informačním centru v budově hradeckého
Městského úřadu. Určitě se v ní dočtete mnoho zajímavých věcí. Zachycuje události i lidské
osudy, ke kterým mnozí z vás měli nebo mají
úzký vztah.
(ks)

ZUŠ V ZRCADLE NÁZORŮ
V minulém vydání těchto novin jsme byli velmi kriticky
vyzváni k zamyšlení nad naší prací a jejími výsledky. Co
je tedy smyslem a jaké jsou cíle naší základní umělecké školy? Naši práci vidíme jako cestu, na které děti
seznamujeme nejen s hudebním nástrojem, ale také
s vnímáním hudby a rozvíjením pozitivního vztahu
k ní. Jak již z našeho názvu vyplývá, jsme škola, a proto
jako každá jiná škola jsme při výuce vázáni učebními
osnovami. Snažíme se však v jejich rámci co nejvíce
individuálně přistupovat ke každému dítěti a jeho
schopnostem. Po zvládnutí základních dovedností je
naším cílem děti zapojovat vedle hry sólové i do hry
komorní a orchestrální. Dokladem toho je existence
12 duet, akordeonového tria, klarinetového tria, tria
příčných fléten, saxofonového kvarteta, kvarteta
zobcových fléten, 2 kytarových kvartet, pěveckého
sboru, tanečního orchestru, školní kapely a rockové
kapely, jejíž repertoár je založen také na vlastní tvorbě
našich žáků - Heleny Víchové a Richarda Vaculy. Děti,
které na své cestě za poznáním hudby dojdou až sem,
nám dělají velkou radost, ale máme žáky, kteří jdou
ještě dál. Někteří pokračují v uměleckém vzdělávání u
nás, jiní na konzervatoři nebo jiné umělecky zaměřené
škole. Dva naši absolventi, přes krátkou historii školy,
již u nás hudbě profesionálně vyučují. Samozřejmě
nedojde každý žák na této cestě tak daleko, snažíme
se jej však dovést co nejdál a co je nejdůležitější, přivést
jej k poznání, že hudba je skutečně krásná. Jaké jsou
výsledky naší práce? Není snad dostatečným výsledkem skutečnost, že děti hrají a poslouchají hudbu rády,
naše koncerty mají vysokou návštěvnost, naše škola
se dále rozrůstá a někteří žáci si sami založili kapely?
Nebo snad o naší práci svědčí více výborné výsledky
našich žáků v uměleckých soutěžích vyhlášených
MŠMT, i přes krátkou historii a nízkou kapacitu školy?
Například v loňském školním roce 2005 - 2006: okresní
kola: hra na zobcovou flétnu - 1. místo s postupem do
kr. kola - Veronika Cahlová, hra na příčnou flétnu - 1.
místo s postupem do kr. kola - Eva Bradávková, Jan
Vícha. Krajská kola: hra na zobcovou flétnu - 2. místo
- Veronika Cahlová, hra na příčnou flétnu - 1. místo Eva Bradávková a Jan Vícha, soutěžní přehlídka Konfrontace - hra na elektr. klávesové nástroje - 3. místo
- Petra Fusová. Celostátní soutěže: Prague junior note
- čestné uznání II. stupně - Tomáš Mludek, Jana Hoňková, 1. místo se 3 zvláštními oceněními - Magdaléna
Hrudová. Co říct k problému malého zájmu žáků o
žesťové nástroje? Ačkoliv každoročně pořádáme pro
děti výchovné koncerty, jen v září tohoto školního roku
proběhly dva zaměřeny speciálně pro žesťové nástroje,
nepřihlásil se bohužel ani jeden nový žák. S tímto problémem se potýkají školy v celé republice, velké i malé.
Co tedy více udělat? Snad dětem přikázat hrát na tyto
nástroje? To samozřejmě udělat nemůžeme, ale ani
nechceme, protože studium na naší škole je důsledkem
svobodného rozhodnutí dětí a jejich rodičů a my jejich
rozhodnutí plně respektujeme.
pedagogický sbor Zákl. umělecké školy Hradec n. M.
Rád bych reagoval na zamyšlení pana Kříže, které
bylo otištěno v minulém čísle Hradeckých novin. Píše
se v něm, jestli není výuka samoúčelná a zda děti mají
vztah k hudbě. Ptá se, proč neexistuje v ZUŠ rocková
kapela a jiné soubory. Dovolte mi, abych na tyto otázky reagoval. Sám jsem hradeckou ZUŠ navštěvaval,
díky poctivé práci a přípravě mých tehdejších učitelů

jsem složil úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoř a
po šesti letech, již jako absolvent, jsem se vrátil na ZUŠ
jako učitel. Díky hradecké škole jsem získal pevný a
láskyplný vztah k hudbě a nyní se ho snažím předávat
dětem. Filozofií naší školy je vytvořit krásný oboustranný vztah k hudbě a udělat pro žáka maximum, aby
cvičil na nástroj s radostí. Důkazem je velká řada vynikajících hudebníků, kteří školu navštěvovali a rádi se
vracejí na její koncerty. Někteří coby absolventi se vrátili jako učitelé (Petr Okénka, Iveta Vitásková). Rodiče,
kteří sami naši školu navštěvovali, nyní poslouchají na
koncertech hrát své děti. V hradecké ZUŠ za dvanáct let
její existence vzniklo velké množství komorních souborů. Taneční orchestr učitele Romana Vaňka se rozrostl
na devět členů, z toho pět hraje na dechové nástroje.
Další dvě nové kapely se věnují rockové a popové hudbě. Jedna šestičlenná a druhá zatím čtyřčlenná hraje
písničky, které slýcháme v rádiích a které jsou nám
blízké. Dalších komorních souborů je tolik, že vyjmenovávat všechny není v možnostech tohoto článku. Žáci
mají hodně příležitostí poznat se, navázat přátelství a
společně se podělit o krásné hudební zážitky. Mají příležitost hrát na mnoha pestrých koncertech a akcích,
které škola pořádá a nejen to. Již od počátku se škola
stará o hudební doprovod k mnoha akcím, které pořádá město, či zámek Hradec nad Moravicí.
Nemůžeme srovnávat naši školu se školami, kde
dochází v průměru o 500 žáků více. A navíc hudební
tradice v dechových orchestrech je mnohdy čtyřicet a
více let. Pro srovnání ZUŠ Háj ve Slezku navštěvuje 450
žáků a žádný dechový orchestr při škole neexistuje.
Hradecká ZUŠ pořádala v září dva výchovné koncerty
pro dechové žesťové nástroje, které byly velmi ceněny
učiteli, ale žádný zájemce se nepřihlásil. Z toho vyplývá, že je v našem zájmu, aby se děti na tyto nástroje
hlásily a my je velmi rádi přijmeme.
Milan Bátor, učitel ZUŠ
V Hradeckých novinách jsem si přečetl článek pana
Bohumila Kříže o špatné práci ZUŠ v Hradci nad Moravicí. Protože úspěchy této školy jako předseda okresní
dechové sekce dobře znám, rád bych se k některým problémům vyjádřil. Zájem žáků o hru na dechové nástroje
(především žesťové) v posledních letech celostátně velmi poklesl a to také ve školách, které dává pan Kříž za
příklad (Vítkov, Dolní Benešov, Příbor, Krnov) a kde mají
dechové orchestry dlouholetou tradici. Rovněž naše
opavská ZUŠ, kde působí dechový orchestr již mnoho
let, nemůže sehnat dostatek žáků na některé žesťové
nástroje. Žáci se hlásí na zobcové flétny, příčné flétny,
klarinety nebo saxofony. Opadl zájem také o klavír
a akordeon. Dnes je v módě především keyboard, se
kterým se ale bohužel jít hrát do pochodu nedá. Tato
situace mne, rovněž tak jako pana Kříže, velice mrzí,
jednak jako ředitele školy, ve které dechový orchestr
dlouhodobě působí a také proto, že jako hráč na žesťový dechový nástroj musím pro malý zájem žáků v
tomto orchestru pravidelně vypomáhat. Pan Kříž píše,
že by měla škola dokázat žáky natolik oslovit, aby pokud nepůjdou studovat na umělecké školy, zůstali tomu
„svému“ nástroji věrni jako amatérští hudebníci po celý
život. I když se to mnohdy zčásti daří, musíme si uvědomit, že v dnešní době mají mladí lidé, ale i dospělí,
tolik možností vyžití (což v dřívějších letech nebylo), že u
mnohých zvítězí nad hudbou zcela jiný „koníček“, i když
ZUŠ navštěvovali. Já jsem přesvědčen, že ZUŠ v Hradci
nad Moravicí v čele s ředitelem p. Miroslavem Vitáskem
dosahuje v rámci možností malého města ve své práci
velmi dobrých výsledků. Dokladem toho jsou dlouholetá pravidelná významná umístění žáků v okresních,
krajských i celostátních kolech různých soutěží, čímž se
mnohé i větší hudební školy pochlubit nemohou.
Pokud vím, tak v hradecké hudební škole úspěšně pracuje taneční orchestr, rocková kapela, pěvecký sbor,
kvartet zobcových fléten, saxofonový kvartet a mnoho
různých komorních seskupení, která na mnoha ZUŠ se
stejným počtem žáků nemají. Žáci z těchto souborů,
ale také sólisté, se pravidelně představují široké ve-

řejnosti na koncertech, které škola pořádá. Posláním
základních uměleckých škol není pouze vytvářet ze
žáků hudebníky, tanečníky, herce a malíře, ať profesionální nebo amatérské, ale probudit v nich cit a lásku k
umění, i když u mnohých pouze jako posluchačů nebo
diváků. I toto je v dnešní hektické době, kdy s některými
mladými lidmi jsou často velké problémy, úkol velmi
záslužný a učitelé ZUŠ v Hradci nad Moravicí tento
úkol už mnoho let plní více než vrchovatě.
Vlastimil Šemora, ředitel ZUŠ V. Kálika Opava
Základní umělecká škola je institucí, která se snaží
vychovávat děti a mládež lásce k hudbě, která potažmo rozvíjí osobnost, pevnou vůli a estetické cítění
mladého člověka. Studium na ZUŠ je především o tom,
aby dítě za dobu studia získalo základní vědomosti
z teorie hudby a aby bylo schopno jakýmsi způsobem
ovládat a porozumět nástroji, který si samo vybralo.
Nelze ovšem opomenout ten fakt, že i taková škola,
jakou je ZUŠ vychovává děti a mládež, kteří se dalším
studiem na konzervatořích stávají profesionálními
hudebníky, čehož je naše škola příkladem. Naši bývalí
žáci jsou již dnes vyučujícími a jsou profesionály na
svém místě. Je potřeba si uvědomit, že ZUŠ spadají pod
resort školství a jsou zřizovány krajskými úřady a tudíž
nejsou výchovnými ústavy pro nejrůznější hudební
soubory, které fungují pod kulturními středisky jednotlivých měst a vesnic, mezi které kupříkladu patří velký
dechový orchestr mladých v Dolním Benešově. Mohu
toto říci zodpovědně, protože i já jsem byl bezmála 18
let členem výše jmenovaného tělesa. Starší a zkušenější
členové tohoto tělesa si dodnes své nástupce doslova
vypiplávaji sami a jak je vidět a hlavně slyšet, tak se
tento orchestr rok od roku rozrůstá a neustále se zvyšují
jeho kvality, o čemž svědčí mnohé každoroční ocenění
na nejprestižnějších soutěžích a přehlídkách u nás, ale i
v zahraničí. Nutno podotknout, že z velké většiny nejsou
starší členové orchestru, kteří vychovávají své mladší
nástupce, hudebními profesionály. Ale zpět k hradecké
umělecké škole. Je paradoxem, že někteří z těch, kteři
zanechali svůj podpis pod článkem „zamyšlení“ v minulém čísle Hradeckých novin, si ani neuvědomuji, že
jejich vnuci jsou již několik let žáky hradecké umělecké
školy a že ji skvěle reprezentují jak sólově, tak v mnoha
seskupeních. K tomu mohu říci jen tolik, že člověk a jeho
nevědomost dané situace je pro mne překvapivá.
Roman Vaněk, učitel dechového oddělení
ZUŠ v Hradci nad Moravicí
Dovolte, abychom i my reagovali na článek pana
Kříže otištěný v únoru letošního roku v Hradeckých
novinách. Konkrétně na prohlášení o funkci ZUŠ a
jejího naplňování hesla „co Čech, to muzikant.“ Rozhodně si nemyslíme, že se děti učí pouze přikládat
prsty na určité klapky. Máme dvě děti a do ZUŠ s nimi
docházíme již pátým rokem do dechového oddělení
k panu učiteli Vaňkovi. Podotýkám, že my sami jsme
nikdy na žádný hudební nástroj nehráli a ani nás
k hudbě nikdo nevedl. Jak jinak, než předáváním lásky
k hudbě a přátelským vztahem k dětem, si vysvětlit, že
naši potomci (a snad i další žáci školy) se na své hodiny
těší, hrají také spolužákům v ZŠ při hudební výchově,
také poctivě cvičí, aby byli vybráni do komorních her
a v budoucnu snad i do školního tanečního orchestru.
Jsme pravidelnými návštěvníky koncertů pořádaných
školou a dle pestrosti programu a věkové skladby
vystupujících soudíme, že mnoho děti „své píšťalky neodloží na skříň“ - jak bylo uvedeno - a najdou si samy
cestu, jak se hudbě věnovat i nadále.
Renata a Pavel Škrobánkovi

PAST NA ŽRALOKA
Vtipná pohádka s českým dabingem.
středa 4. 4., 16.30 h., vstupné 35 Kč
SAW 3
Budete omdlévat hrůzou. Horor s českými titulky (107 minut). Doporučená přístupnost 18 let.
středa 11. 4., 19.00 h., vstupné 40 Kč
SPLÁCHNUTEJ
Zábavná a nápaditá animovaná komedie je
doplněna mnoha písňovými čísly (85 minut).
středa 18. 4., 16.30 h., vstupné 35 Kč
KRVAVÝ DIAMANT
Dali byste za něj cokoliv, české titulky (143
minut). Doporučená přístupnost 15 let.
středa 25. 4., 19.00 h., vstupné 40 Kč

KVĚTEN
RANDE MÉSÍCE
Vyhlášená kráska supermarketu se rozhodne,
že půjde na rande se zaměstnancem měsíce.
středa 2. 5., 19.00 h.
APOCALYPTO
Historický thriller s českými titulky.
středa 9. 5., 19.00 h.
ŠARLOTINA PAVUČINKA
Rodinný film v české verzi (97 minut).
středa 16. 5., 16.30 h.
GOYOVY PŘÍZRAKY
Vliv francouzské revoluce na Španělsko.
středa 23. 5., 19.00 h.
VRATNÉ LAHVE
Smutná komedie Zd. a J. Svěráka.
středa 30. 5., 19.00 h.

Od 1. března nově otevřena

KOSMETIKA
v prostorách střediska MEDEA
v Hradci nad Moravicí

PŘEHLED KOSMETICKÝCH
SLUŽEB:
hloubkové čištění
masáž obličeje a dekoltu
mikromasáž očního okolí
barvení obočí a řas
trvalá na řasy
odstranění mílií
depilace celého těla
líčení denní, slavnostní, svatební
prodej pěsticí a dekorativní
kosmetiky MARY KAY
léčebná švýcarská kosmetika JUST
poradenství v líčení, barevná typologie a vizážistika
možnost dárkových poukazů

KONTAKT A OBJEDNÁVKY

604 239 916

Hedvika Honová a Bedřiška Osadníková. Před
opravou byla v kapličce soška Panny Marie
Lurdské, která je nyní nahrazena
větší. Problém koupit větší sošku byl
nakonec vyřešen dvojnásobně. Jednu
novou sošku vysokou 45 cm zakoupil
Městský úřad Hradec nad Moravicí od
pana Hájka a druhou, starší, která je vysoká 60 cm, darovali občané Benkovic
z místní kaple.
Největší zásluhu na opravě kapličky
má bezesporu Zbyněk Řemelka. Věnoval jí desítky hodin bez nároků na
odměnu. Na jeho bryčce s koňským
spřežením byla v pátek 16. března
kaplička převezena z Hlubočce na
své původní místo u silnice do Benkovic a znovu instalována.
Text a foto: Ing. Karel Hanák

VELKÝ ZÁJEM SENIORŮ O POČÍTAČE

Městský úřad Hradec n. Mor. pořádá ve spolupráci se Základní školou Hradec n. Mor. v současné
době KURZY ZÁKLADNÍ OBSLUHY POČÍTAČE A INTERNETU PRO SENIORY. Byly zahájeny 21. února
za přítomnosti starosty JUDr. Karla Valuška a ředitele školy Mgr. Karla Churavého.
Jedná se o základní uživatelský kurz práce na počítači pro úplné začátečníky. Jeho obsahem je mimo
základních pojmů a práce s textem také vyhledávání na internetu, přijímání a odesílání e-mailových
zpráv a založení vlastní e-mailové schránky. Pro
velký zájem probíhá kurz souběžně ve třech skupinách. Celkem se prvního cyklu seminářů účastní 48

seniorů. Kurzy probíhají v nově otevřené, moderně vybavené učebně výpočetní techniky. Každý
účastník pracuje na svém počítači s přístupem na
internet a výuka je doplněna projekcí probíraného
tématu na interaktivní tabuli. Odborného vedení
kurzů se ujala Mgr. Libuše Salvová.
Po ukončení kurzů mohou senioři využívat internet pro veřejnost v Informačním centru (přízemí budovy Městského úřadu Hradec n. M.) a také
ve studovně Městské knihovny, kde je šest počítačů s připojením na internet. Občané z jednotli1. května proběhne na nádvoří Státního zámku vých městských částí mají k dispozici internet pro
Hradec nad Moravicí základní kolo - kvalifikace veřejnost v knihovně jejich městské části.
na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Slav- Nejedná se o poslední kurzy výpočetní techniky pro
nostní zahájení ve 14.00 h., předpokládaný závěr seniory. V plánu je pokračování jak v kurzech pro
soutěže v 16.30 h. Všechny zúčastněné skupiny začátečníky, tak nový cyklus pro mírně pokročilé.
budou bojovat o postup do semifinále, které pro- Městský úřad Hradec nad Moravicí tímto děkuje
běhne ve Valticích 2. června 2007.
ředitelství ZŠ Hradec nad Moravicí za umožnění
Přijďte povzbudit hradecké Ještěrky, které budou realizace kurzů v prostorách školy.
poprvé soutěžit v kategorii seniorek!
(jk)
Jitka Kotačková

KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU

RESTAURACE SONÁTA **
VÁS ZVE!
Obědové menu (včetně víkendů) - bohatý výběr
kvalitních jídel ze stálého jídelního lístku.
Uspořádaní soukromých oslav, promocí, večírků
či narozenin (kapacita restaurace pro rodinné
oslavy - do 50 osob, možnost využití salónků)
SPECIÁLNÍ AKCE:
5. - 9. dubna - TÝDEN VELIKOČNÍCH SPECIALIT

S úsměvem Vám nabídneme příjemné posezení
v útulné restauraci společně s dobrým jídlem a
samozřejmě sympatickým a ochotným personálem.

KU

DUBEN

KAPLIČKA PANNY MARIE LURDSKÉ
Loni na podzim se kaplička PANNY MARIE LURDSKÉ (u silnice do Benkovic) povážlivě naklonila.
Po upozornění Bedřišky Osadníkové
Městskému úřadu v Hradci nad Moravicí se podařilo rychle zajistit opravu
této sakrální památky.
Ujal se jí Zbyněk Řemelka. Kaplička
byla převezena na jeho farmu do Hlubočce a díky jeho iniciativě byla velmi
důkladně zrestaurována. Dřevěné části
byly zbaveny několika vrstev nátěrů,
poškozené části byly vyměněny a
impregnovány. Kaplička získala novou
střechu. Stávající krytina byla nahrazena břidlicí. Vzhledem k malým rozměrům jednotlivých tašek byla použita
španělská břidlice.
Veškeré opravy důsledně vycházely
z dobových fotografií, které poskytly
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POZVÁNKA DO KINA

BEZPEČNÉ UŽITÍ AUTOBAZAR KAJLOVEC Kajlovec 61, 747 71 Hradec nad Mor.
ZEMNÍHO PLYNU PNEUSERVIS
AUTOBAZAR

CO DĚLAT, KDYŽ UCÍTÍM ZEMNÍ PLYN?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch,
který nezapáchá, není jedovatý a neškodné
jsou i jeho zplodiny – především pára a oxid
uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé
obohacení zemního plynu látkou či směsí
látek, odorantem, s mimořádně intenzivním
a charakteristickým zápachem, aby již při
jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve
vzduchu byl signalizován jeho únik.

JAK ZJISTÍME SAMI, ŽE DOCHÁZÍ K UNIKÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme
si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme
podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost
se pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku.
A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku
nesmíme nikdy použít otevřený oheň!

CO DĚLAT, KDYŽ ZEMNÍ PLYN UNIKÁ?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření
na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na
linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato
bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit
všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,
nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii
a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a
poruchovou službu!

prodej pneu
prodej hliníkových a plechových disků
montáž a demontáž pneu
vyvážení a opravy pneu
při zakoupení 4 pneu práce ZDARMA
zákazníkům starších vozů výrazné slevy
na přezutí (Škoda, Lada ap.)

výkup vozů za hotové, zprostředkování prodeje
autokosmetika vozu (čištění interiéru, laku)
zajišťujeme provedení STK + emise
při zakoupení vozu PLNÁ NÁDRŽ

POJIŠTĚNÍ
sjednáváme povinné ručení motorových vozidel od 1 397,- Kč
(Česká podnikatelská pojišťovna, Total Brokers, Generali pojišťovna)

Provozní doba: po - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 12.00 (popř. po tel. domluvě)
Kontaktní telefon: 553 783 116, 602 641 280, 777 641 298

SALON VIOLKA
Čapkova 10, Opava

KOSMETIKA - KADEŘNICTVÍ - LASER - SOLÁRIO
www.violka.cz
tel. 553 650 221, 724 190 924

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. . ........................................................ 1239
Hasičský záchranný sbor: .............................. 150
Záchranná služba: ................. 155
Policie ČR: ................................. 158

AKCE OPRAV ŠICÍCH STROJŮ
V BYTECH ZÁJEMCŮ
V Hradci nad Moravicí a okolí budu opravovat po vyjíti tohoto vašeho zpravodaje.
Snažte se přihlásit co nejdříve, i když nabídka bude platit i delší dobu.
Pokud můžete volejte mezi 19.50 až 21.00
hodin na tel. číslo 553 628 936. Můžete
i na e-mail: milan.miller@seznam.cz
Benzín při této akci neúčtuji!
Váš mechanik šicích strojů
Milan Miller

e-mail: smpsluzby.podesva@worldonline.cz

JE VĚRNÝ JAKO ZAJÍC RODNÉ HROUDĚ SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Při vycházkách do okolí Hradce nad Moravicí se můžete setkat se zajícem polním. Je to obyvatel polních
a lesních revírů velké části Evropy. Zajíc je samotář,
který přes den odpočívá v mělkém loži na povrchu
země a za potravou se vydává za soumraku. Vidíme-li na poli pobíhat více zajíců, je první z nich určitě
říjná zaječice a a za ní průvod zajíců. Zaječice může
vrhnout mláďata třikrát až čtyřikrát do roka. V jednom vrhu rodí 2 až 5 mláďat. První vrhy se objevují
v březnu. Mláďata jsou ihned dokonale osrstěna a
vidí. Mnoho z nich však uhyne a tak přírůstek skutečně odchovaných mláďat klesá na 2 až 4 za rok.
Po narození nakrmí zaječice mláďata mlékem a
pak je zdánlivě opustí. Vrací se k nim znovu až po
2 až 4 dnech. Pokud se v přírodě setkáte s malým
zajíčkem, není to opuštěné mládě, ale určitě je od
něj nedaleko zalehnutá zaječice. Proto je zásadní
chybou odnášet tato mláďata domů a snažit se o
jejich výchovu. Takto odchovaná mláďata ztrácejí
základní instinkty plachosti a ostražitosti. Jejich
naděje na přežití je mizivá.
Na počtu zajíců se podílejí i predátoři. Z dravců je to

jestřáb a krkavec, ze šelem především liška, z domácích zvířat pak pytlačící psi a kočky. „Predátorem“
je také člověk se svým neuváženým chováním. Při
vycházkách do přírody nechává volně pobíhat psy,
kteří sice zajíce neuloví, ale štvaním mu způsobí
stres. Pokud člověk vezme do rukou malého zajíce,
zanechává na něm pach, který je pro zaječici výstrahou nebezpečí. Ta už se pak ke svým mláďatům nevrací. V přírodě se objevují také motorkáři na terénních strojích a zřizují si motokrosové dráhy. Narušují
tím nejen přírodní prostředí, přírodní podmínky pro
zvěř, ale především řadu zákonů na ochranu přírody
a ochranu volně žijících živočichů.
Určitě znáte přísloví „je věrný jako zajíc rodné
hroudě“. Je stoprocentně platné! Zajíc se nevzdaluje
od místa svého narození dál než na 500 m. Když
v tomto teritoriu nachází dostatek potravy a klidu,
je schopen se dál rozmnožovat. Pokud tyto podmínky nebude mít, stane se jen obrázkem v učebnicích
zoologie. Záleží na nás, jestli zajícům v našem okolí
dáme možnost přežití.
František Pekárek

JAK ZÍSKAT CESTOVNÍ PAS?
Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a
nosič dat s biometrickými údaji
Žádost se podává pouze osobně a pouze na obecním úřadě s rozšířenou působností příslušném dle
místa trvalého pobytu žadatele.
Pas se předává osobně žadateli a pouze na obecním
úřadě s rozšířenou působností příslušném dle místa
trvalého pobytu žadatele. Vydává se do 30 dnů.
Vydává se všem občanům od 5 let věku (do 15 let
s dobou platnosti na 5 let, od 15 let s dobou platnosti na 10 let). V případě nezletilého občana staršího
15 let je nutná přítomnost jednoho z rodičů (zákonných zástupců).
Za nezletilého občana mladšího 15 let podává žádost
jeho zákonný zástupce (u dítěte staršího 5 let je však
vždy nutná přítomnost dítěte z důvodu nutnosti pořízení údajů o zobrazení obličeje, tzv. fotografie).
Při vydání prvního cestovního pasu v případě občana mladšího 15 let je třeba prokázat občanství ČR
Osvědčením o státním občanství ČR (vydává Krajský
úřad v Ostravě, případně zprostředkuje matrika, vždy
dle trvalého pobytu žadatele).

POVINNÉ VÝMĚNY
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Týkají se řidičských průkazů vydaných:
1) od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (povinná výměna
do 31. 12. 2007)
2) od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (povinná výměna
do 31. 12. 2010)
3) od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (povinná výměna do
31. 12. 2013)
Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku. Řidičský průkaz si můžete vyměnit na
příslušném pracovišti obecního úřadu s rozšířenou
působností (dle místa trvalého pobytu držitele). Potřebujete k tomu platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5
cm a řidičský průkaz, u něhož končí platnost. Lhůta
pro převzetí nového je zpravidla 15 - 20 dnů. Více se
dovíte na internetových stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
Marta Bartusková

Pokud občan mladší 15 let pas vlastnil, ale je již neplatný, je třeba prokázat občanství ČR předložením
rodných listů rodičů (lze předložit Osvědčení o státním občanství ČR).
Vždy musíte předložit platný občanský průkaz, rodný list a starý pas (byl-li vám vydán), případně další
potřebné doklady. Správní poplatky (platí se ihned
v hotovosti): do 15 let 100,- Kč, od 15 let 600,- Kč.
Cestovní pas - rychlovka - ve zkrácené lhůtě
do 15 dnů
Jeho platnost je omezena na dobu 6 měsíců. Za
občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce. Při vydání prvního cestovního pasu je
třeba prokázat občanství ČR Osvědčením o státním
občanství ČR (vydává Krajský úřad v Ostravě, případně zprostředkuje matrika, vždy dle trvalého pobytu
žadatele).
Pokud občan mladší 15 let cestovní pas vlastnil, ale je
již neplatný, je třeba prokázat občanství ČR předložením rodných listů rodičů.
Je třeba předložit dvě fotografie, platný občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, starý pas. Správní poplatky: od 5 do 15 let 1 000,- Kč, od 15 let 1 500,- Kč.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů
pro děti do 5 let
Žádost podává zákonný zástupce dítěte. Vydává se
ve lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 1 rok. Při
vydání prvního cestovního pasu je třeba prokázat
občanství ČR Osvědčením o státním občanství ČR
(vydává Krajský úřad v Ostravě, případně zprostředkuje matrika, vždy dle trvalého pobytu žadatele).
Pokud dítě vlastnilo pas, ale je již neplatný, je třeba
prokázat občanství ČR předložením rodných listů rodičů (lze předložit Osvědčení o státním občanství ČR).
Vždy musíte předložit vyplněnou modrou žádost o
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů,
dvě fotografie dítěte, platný občanský průkaz rodiče,
který žádost podává, rodný list dítěte a starý pas
nebo Osvědčení o státním občanství ČR, příp. další
doklady. Správní poplatek (platí se ihned v hotovosti)
činí 50,- Kč.
Cestovní pasy se od září 2006 vyřizují pouze na Magistrátě města Opavy, Krnovská 71.
Marta Bartusková

Vážení občané,
zvu Vás tímto do kadeřnictví v Hradci nad Moravicí, Pod
Hanuší 702. Objednávky volejte na tel. číslo 724 708 505.
Na Vaši návštěvu se těší Danuše Byrtusová!

MALÉ VÍTÁME, RODIČŮM BLAHOPŘEJEME!

(5. 1. 2007 - 5. 3. 2007)

Daniel Bařinka
Jakubčovice
Michaela Juretzková Hradec nad Moravicí
Agáta Anna Bednářová Hradec nad Moravicí
Michal Martinek
Hradec nad Moravicí
Klára Rončková
Hradec nad Moravicí
Viktorie Řemelková
Domoradovice
Elen Matějková
Jakubčovice
Lucie Kožaná
Hradec nad Moravicí
Karina Haladejová
Bohučovice

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI!

(12. 1. 2007 - 10. 3. 2007)

Alena Machovská
Pavel Hološka
Jan Churavý
Anna Černá
Anežka Bínová
Rudolf Angelo
Milada Kneiflová
Valeska Melecká
Anna Víchová
Zdeňka Víchová

75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
85 let
85 let
91 let
93 let

Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Hradec n. Mor.
Žimrovice
Hradec n. Mor.
Benkovice
Hradec n. Mor.
Jakubčovice
Žimrovice
Hradec n. Mor.

ŠŤASTNOU SPOLEČNOU CESTU ŽIVOTEM!
(13. 1. 2007 - 10. 3. 2007)
Alexandr Bareš - Pavla Radková
(Žimrovice)

ZLATÉ SVATBY

(13. 1. 2007 - 10. 3. 2007)
Anna a Antonín Tantošovi
(Hradec nad Moravicí)

BUDEME NA VÁS VZPOMÍNAT ...
(8. 1. 2007 - 11. 3. 2007)

František Schindler
Jan Týn
Václav Wolf
Karel Mikstein
František Černý
Cyril Štencel
František Pracný
Marie Stodulková
David Klein
Martin Kursa
Jindřich Kachyňa

Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí
Žimrovice
Hradec nad Moravicí
Bohučovice
Bohučovice
Žimrovice
Benkovice
Filipovice
Filipovice

Nemáte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice,
sdělte to na evidenci obyvatel Radce Montágové, Městský
úřad Hradec nad Moravicí (tel. 553 783 920).

HRADECKÉ NOVINY
Vydává:
Městský úřad Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel. 553 783 922, fax 553 784 157
e-mail: sekretariat@muhradec.cz
www.muhradec.cz
Evidence period. tisku: MK ČR E 16509
Řídí: redakční rada.
Redakce, foto a grafika: Karel Stuchlík.
Tisk: Grafis 2000 s.r.o.
Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 3. 2007.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. KVĚTNA.

Své příspěvky o věcech a událostech, které mohou zajímat i
ostatní, dodejte na Městský úřad v Hradci n. Mor. referentce
kultury Jitce Kotačkové nebo posílejte mailem na adresu:
jkotackova@muhradec.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE SK PODOLÍ FOTBALOVÉ NADĚJE
S myšlenkou důstojně oslavit stoleté výročí tělovýchovy v Hradci nad Moravicí přišel SK Podolí, konkrétně jeho předseda Zdeněk Novák. Pod jeho vedením se do přípravy tělovýchovné akademie a výstavy fotografií pustila celá náčelnická rada, tedy cvičitelé Pavla Víchová (místopředsedkyně SK, vede
oddíl rodiče a děti), Lucie Škrobánková a Monika
Bryjová (žactvo), Ivana Gebauerová a Kateřina
Michalčíková (juniorky), Renata Kvasničková (seniorky), Lukáš Smejkal a Cyril Šoltys (muži florbal),
Martin Sosna (muži basketbal) a revizorky účtů
Bohuslava Gorčicová a Helena Fajková. Akademie se uskutečnila v neděli 25. března ve dvoraně
Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
Významným bodem programu bylo předání
okresního vyznamenání ČSTV, které obdrželi Renata Kvasničková, Pavla Víchová a Stanislav Bilík.
„Pamětní list města Hradec nad Moravicí“ převzalo
jedenáct občanů, kteří měli největší podíl na rozvoji tělovýchovy v Hradci. V pestrém programu
předvedli rodiče s dětmi předškolního věku, žáci
i ženy, co se v hodinách cvičení SK Podolí naučili.
Členové oddílu basketbalu představili publiku své další aktivity - bojové, žonglérské a artistické umění.
Kromě členů SK Podolí jako hosté vystoupily gymnastky Sokola Kateřinky, které předvedly pódiovou sestavu a gymnastická cvičení, Hradecké mažoretky (Ještěrky), děti Mateřské školy Hradec
nad Moravicí a břišní tanečnice pod vedením Dagmar Wolfové. Program obohatili žáci a taneční
orchestr Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí. Autorem scénáře byl Zdeněk Novák, v režii
Jany Binarové akademii uváděla Hana Tichá.
V sále byly vystaveny fotografie mapující 100 let
tělovýchovy v Hradci, na kterých nejeden občan
Hradce a okolí poznal sebe nebo svého předka.
Akademie se uskutečnila ve spolupráci a za finanční podpory Městského úřadu v Hradci nad
Moravicí. Kromě již výše uvedených organizací,
které vystupovaly na akademii, patří dík Správě
zámku Hradec nad Moravicí a Ochotnickému
divadelnímu souboru Na Podolí.
Text: Martin Sosna, foto: Karel Stuchlík

Už 4. ročník mezinárodního halového turnaje „O pohár Městského úřadu Hradec nad Moravicí“ zná
své vítěze. V kategorii mladších žáků předal starosta JUDr. Karel Valušek pohár kapitánovi vítězného
družstva FC Vítkovice. Našim se příliš nedařilo.
S devíti soupeři dokázali uhrát jen dva body za
remízy s Kravařemi a Baborowem. Celkově skončili mladší žáci Hradce
n. M. na desátém místě.
V kategorii mini žáků
převzali pohár z rukou
místostarosty Ing. Karla
Hanáka fotbalisté TJ SK
Kravaře. Hradečtí z deseti účastníků skončili
na osmém místě. V této
kategorii byl nejlepším
brankářem turnaje vyhlášen náš Matěj Válek.
Text a foto: K. Stuchlík

ZATRHNĚTE SI V KALENDÁŘI!
Jezdecký klub Hradec nad Moravicí letos
pořádá již 10. ročník Ceny Hradce n. Mor.
a 10. ročník Hradeckého skokového derby.
Letošní závody se uskuteční v termínech:
12. - 13. května
16. - 17. června
14. - 15. července (Cena Hradce n. Mor.)
19. srpna (Hrad. skokové derby a chovat. den)
15. - 16. září
VŠECHNY VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO
JEZDECKÉHO AREÁLU SRDEČNĚ ZVEME!

HOTEL BELARIA***
Vás zve:

PŘIJĎTE SI K NÁM
ZASPORTOVAT A ODPOČINOUT!
I V CHLADNÝCH MĚSÍCÍCH
vnitřní bazén
MÁME CO NABÍDNOUT: * sauna s možností ochlazení
*
*
*
*

TĚŠÍME SE
NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

*

ve venkovním bazénu
masáže
aqua-aerobik
víceúčelová hala (fotbal,
florbal, nohejbal ap.)
posilovna

Pro více informací nás kontaktujte
na čísle 553 783 364 nebo e-mailu
provoz@hotelbelaria.cz

