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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 16 ze dne
22. února 2021)
• vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu,
• bere na vědomí informace o průběhu rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci nad
Moravicí,

• schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města mezi městem Hradec nad Moravicí a Městskou knihovnou
a informačním centrem Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 71237895, na předfinancování realizace projektu Vybavení interi-

éru knihovny, Hradec nad Moravicí, číslo
projektu 2020-057-004-014-069, ve výši
600 000 Kč,
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborówě a rozhledny Šance, Jakubčovice, č. CZ.11.2, v celkové výši 29 867,74 €,
tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu.

• rozhoduje ve veřejné zakázce Rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci nad Moravicí - dodávka gastro spotřebičů na základě doporučení výběrové komise o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče SEVKO
PLUS, s. r. o., IČO 25821717; nabídková
cena 605 000 Kč bez DPH,
• rozhoduje ve veřejné zakázce Zateplení
a výměna oken KD Žimrovice na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Radim
Reniers, IČO 05453984; nabídková cena:
2 030 228,99 Kč bez DPH,
• schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice - 2. etapa do podprogramu Podpora obcí s 3 001
- 10 000 obyvateli, dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj,
• schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem
- GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311,
a obdarovaným - městem Hradec nad
Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru za účelem vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů osobním
detektorem SEWERIN řady EX-TEC PM4
včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru pro činnost jednotky v rámci požární ochrany,
• schvaluje přijetí neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2021 ve výši 729 000 Kč pro Městskou knihovnu a IC Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace,
IČO 71237895, za účelem zajištění výkonu funkcí regionální knihovny,
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Zvýšení praktických dovedností promítačů Kina Orion, Hradec nad Moravicí
z rozpočtu Státního fondu kinematografie v celkové max. výši 90 000 Kč, tj. 80 %
z celkových nákladů projektu,
• schvaluje poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole, Hradec

nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, IČO 47813504, ve výši
45 000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2021,
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 2 000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranné stanice a Dům přírody Poodří,
IČO 47657901, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce 2021.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 46 ze dne
15. února 2021, č. 47 ze dne 8. března 2021)
• vydává nařízení č. 1/2021 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích a schvaluje Ceník
za stání silničních motorových vozidel na
místních komunikacích ve městě Hradec
nad Moravicí,
• vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele (ředitelky) Mateřské
školy Hradec nad Moravicí, okres Opava,
příspěvková organizace, IČO 70984352;
rozhoduje v souladu s ustanovením § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (konec šestiletého funkčního období) odvolat
ke dni 31. 7. 2021 Bc. Gabrielu Lackovou
z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky Mateřské školy Hradec nad
Moravicí; jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení: Mgr. Petra Havrlanta - předseda konkursní komise - určen
zřizovatelem, Mgr. Patrika Orlíka - určen
zřizovatelem, PhDr. Libuši Josiekovou určena ředitelem KÚ MSK, Mgr. Ivanu
Radovou - školní inspektorka ČŠI - určena Českou školní inspekcí, Ing. Radka
Štollera - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení - určen Českou školní inspekcí, Bc. Lenku Anežkovou - odborník
v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení - určena
Českou školní inspekcí, Bc. Silvii Chromjákovou - určena pedagogickými pracovníky MŠ Hradec nad Moravicí,
• rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Hradec nad Moravicí a společností ERUPTIVA, s. r. o.,
IČO 04431201, jímž dojde ke zvýšení ceny
za dílo o 855 363,47 Kč bez DPH,
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Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města v záložce Samospráva.

PLÁN ZASEDÁNÍ ZM A RM
V ROCE 2021
Termíny zasedání zastupitelstva města: 19. 4. 2021 (č. 17), 21. 6. 2021 (č. 18),
13. 9. 2021 (č. 19) a 13. 12. 2021 (č. 20).
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Termíny schůzí rady města: 12. 4. 2021
(č. 49), 3. 5. 2021 (č. 50), 24. 5. 2021
(č. 51), 14. 6. 2021 (č. 52), 12. 7. 2021
(č. 53), 2. 8. 2021 (č. 54), 23. 8. 2021
(č. 55), 6. 9. 2021 (č. 56), 27. 9. 2021 (č. 57),
11. 10. 2021 (č. 58), 1. 11. 2021 (č. 59),
22. 11. 2021 (č. 60) a 20. 12. 2021 (č. 61).
Schůze rady města jsou neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h v pracovně starosty
města v budově Městského úřadu Hradec
nad Moravicí, Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo
výše uvedený roční plán. Změna termínu
a místa zasedání zastupitelstva města a rady
města je v působnosti starosty města.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v době, kdy se Vám dostává do rukou toto
vydání Hradeckých novin, jsou letošní Velikonoce již za námi. Ať už velikonoční svátky vnímáte jako oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista nebo jako období lidových tradic
spojených s vítáním jara, doufám, že jste je
navzdory stále trvající pandemické situaci
strávili v poklidu se svými blízkými.
Léta zakončená jedničkou jsou v naší zemi
tradičně spojena se sčítáním lidu, domů a bytů. Jde o tradiční součást statistiky každého státu. U nás provádí sčítání Český statistický úřad. Účast na sčítání je povinná. Přestože vyplňování dotazníků
každému z nás nějaký čas zabere, přistupujte, prosím, k poskytování údajů zodpovědně a podle skutečnosti. Výsledky sčítání umožní srovnat současný stav naší země s minulostí i se zbytkem světa.

Význam sčítání je důležitý i pro naši budoucnost. Více informací ke
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 naleznete na straně 8.
Jak jste se dočetli v minulém vydání Hradeckých novin, podle schváleného rozpočtu města plánujeme v letošním roce investice ve výši
přesahující 105 milionů korun, což je bez nadsázky rekordní částka.
V současné době vedení města společně se zaměstnanci města dělají maximum pro to, aby se plán stal skutečností. V dnešní byrokracii
a současné pandemické situaci to není jednoduché. Věřím však, že se
plánované investiční akce povede uskutečnit k co největší spokojenosti nás občanů.
Přeji všem hodně zdraví, pohody a jarního sluníčka.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že společně s panem starostou a s řediteli školských zařízení registrujeme zvýšený počet (o 50–70%) avizovaných žádostí o odklad nástupu dětí do
základní školy, chtěl bych Vás rodiče upozornit, že v těchto dnech usilujeme o zřízení „nultého“ – přípravného ročníku ZŠ
v Hradci nad Moravicí pro školní rok 2021–
2022. V tomto ročníku by se děti, jejichž
rodiče původně uvažovali o odkladu, mohly připravovat na výuku
v I. třídě. Rozsah výuky by byl podobný jako v I. třídě, tj. 20 hodin týdně
(7.50–11.30 hod.). Přípravný ročník chceme zřídit mj. i proto, aby co
nejvíce tříletých dětí mohlo být přijato u zápisu do našich mateřských
škol. Žádost o zřízení přípravného ročníku je však podmíněna souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zároveň i vážným zájmem ze strany Vás, rodičů. Více informací Vám bude poskytnuto v dohledné době na webových stránkách našich školských zařízení či přímo
u ředitelů základní školy a mateřské školy v Hradci nad Moravicí.
Investiční akce na území města zdárně pokračují. S menším zpožděním probíhají finální stavební práce na budově Babince, kde již započaly práce na vybavení interiérů. Zcela již byla dokončena nutná rekonstrukce počítačové sítě na ZŠ v Hradci nad Moravicí. V uplynulých
dnech byla rovněž zrealizována výběrová řízení na zateplení a výměnu oken obecního domu v Žimrovicích, instalaci fotovoltaického systému a zateplení části budovy městského úřadu, rozšíření parkovací
plochy u hřbitova v Jakubčovicích a nejnověji je známa i realizační firma pro letošní největší investici města – výstavbu zcela nového sběrného dvora na Žimrovické ulici. Zahájení všech výše uvedených investičních akcí očekáváme v průběhu jarních měsíců.
Díky získaným dotacím z Euroregionu Silesia a z Moravskoslezského
kraje dojde v letošním roce k revitalizaci rozhledny Šance v Jakubčovicích a k opravě drobných kulturních památek – Božích muk v Benkovicích (viz foto), které musí provádět odborný restaurátor s příslušnou
licencí. Bližší informace o opravách dětských hřišť, výstavbě nového fit
parku a o novém městském mobiliáři se dozvíte na následujících stranách těchto Hradeckých novin.
Přesto, že se z důvodu setrvávající epidemiologické situace neuskuteční v našem městě tradiční oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny, připravili jsme pro Vás zábavnou formou její ná-

hradní alternativu v podobě individuálních turistických procházek
s doprovodnou soutěží o ceny. Tři rozličné trasy jsou připraveny jak
pro děti, tak pro dospělé a seniory. Hrací karty si můžete vyzvednout
na podatelně městského úřadu nebo v městské knihovně. Vyrazit do
přírody na území města tak může za teplých jarních dnů opravdu každý. (Více na straně 26.)
Ve spolupráci s místním odborem Matice Slezské finalizují v těchto
dnech redakční práce na nové publikaci o slezské básnířce a průkopnici českého mateřského školství ve Slezsku Emilii Gudrichové. Publikaci si budete moci zakoupit na konci měsíce dubna v městské knihovně a informačním centru. Pokračují i práce na nové vizuální identitě
a novém logu města, které by měl zajistit nový grafický manuál města. Cílem je sjednotit současnou nesourodou a roztříštěnou prezentaci města, vzhled venkovních rozcestníků, značení městských budov či
rozličná a barevně odlišná loga městských organizací do jednoho přívětivého, harmonického celku.
Vážení spoluobčané, do nadcházejícího období jara Vám srdečně přeji hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a dostatek vůle překonat všechny
překážky a starosti, které Vás trápí. Mějte i nadále rádi naše krásné
město Hradec nad Moravicí.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 928
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OTEVŘENÁ RADNICE
REKONSTRUKCE BABINCE SE BLÍŽÍ DO FINÁLE
Rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci nad Moravicí se blíží do svého závěru. Zhotovitel stavby již dokončil stavební práce v interiéru
budovy – nové omítky, výmalbu všech místností, instalaci skleněných příček, pokládku podlahových krytin, montáž výtahu, kompletaci elektroinstalace, osvětlení, kotelny a vybavil budovu zařizovacími předměty. Stavební práce na fasádě a v okolí budovy budou
ukončeny do 20. dubna 2021.
Montáž interiéru v celém objektu včetně instalace gastro zařízení je
plánována v průběhu měsíce dubna. Z důvodu dotace získané městskou knihovnou jsou dodavatelem interiéru dvě společnosti. Jedná

se o společnosti DINA central z Petřvaldu (interiér v 1. NP) a FORM
z Kozmic (interiér ve 2. NP). Dodavatelem gastro zařízení do přípravny jídel a baru se stala společnost SEVKO PLUS z Olomouce.
Po dokončení všech prací proběhne přestěhování Městské knihovny
a informačního centra z budovy Národního domu do nových prostor. Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy, pokud to
epidemická situace umožní, plánujeme na červen letošního roku.
Ing. Josef Hennig
vedoucí odboru majetku a investic

MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU
V bytovém domě na ulici Opavská č. p. 197 proběhne v termínu od
26. 4. 2021 do 25. 6. 2021 vybudování nového výtahu. Zastaralý výtah nahradí moderní, zcela bezbariérový výtah, do něhož bude možno oproti původnímu výtahu nastoupit již v přízemí domu.
Cílem je zlepšit kvalitu bydlení všem obyvatelům domu, jelikož
se jedná převážně o seniory. Na základě výběrového řízení bude
zhotovitelem firma Beta Control Ltd. Vysoutěžená cena díla je
1 533 000 Kč bez DPH.
Ve stejném objektu byla v uplynulých dnech dokončena celková rekonstrukce bytu č. 6. Jde o byt ve II. nadzemním podlaží o dispozici 1+1, podlahová plocha 42,42 m2. V bytě byla
vyměněna elektroinstalace a rozvody topení i vody,
zhotoveny nové omítky,
sádrokartonové stropy
včetně instalace bodového osvětlení, obložení koupelny a vyměněna
byla také zdravotechnika. Interiér byl doplněn
o nové dveře a vestavěný nábytek, byla upravena kuchyňská linka
a doplněn nový elektrický sporák s multifunkční
troubou. Celková výše nákladů rekonstrukce činila
4
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cca 310 000 Kč včetně DPH. O záměru města pronajmout tento byt
se dočtete na straně 5. Bližší informace najdete na úřední desce a na
webových stránkách města.
Nový byt o dispozici 3+kk s krásným výhledem na naše město v současné době vzniká přebudováním nebytového prostoru v podkroví budovy městského úřadu. Podmínky pronájmu tohoto bytu budou po jeho dokončení zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách města.
Ivana Hyklová, Jan Grygar
odbor majetku a investic

OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÝ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
Dne 3. 2. 2021 byly u nově zrekonstruovaného nástupiště vlakového nádraží osazeny na náklady města nové veřejné hodiny. Nádraží i město tak obdrželo zcela nový prvek městského mobiliáře, který doplňuje nově zrekonstruovanou „železniční vstupní bránu“ do
našeho města.
Hodiny byly vyrobeny tradiční hodinářskou firmou ELEKON, s. r. o.
Vyškov, která se specializuje na výrobu exteriérových analogových
hodin. Litinový sloup na míru vyrobila firma Rex, s. r. o. Brno. Hodiny ctí dobový historický vzhled nádražní budovy z roku 1905, ale
zároveň jsou vybaveny moderními technologiemi. Synchronizace
chodu hodin je vedena pomocí satelitního signálu GPS. V návaznosti na tento signál je řízeno i rozsvěcování hodin dle východu i západu
slunce příslušného dne. Hodiny jsou dvoustranné, dobře viditelné
ze všech směrů, odkud k nádražní budově přicházíte. Dohledová vzdálenost je 80 m, průměr ciferníku je 70 cm. Věříme, že nové
městské hodiny budou všem občanům dobře a dlouho sloužit.
Nejnovějším prvkem městského mobiliáře na nádraží jsou poněkud
neobvyklé, nicméně originální odpadkové koše, jejichž autorem je
místní kovářský mistr pan David Sekula z Benkovic.
Novým městským mobiliářem by mělo být v letošním roce vybaveno také náměstí (Městečko) před budovami Červeného zámku
(vizualizace viz níže). Autorem finálního návrhu je Ing. arch. Petr
Mlýnek z Opavy. Město již obdrželo souhlas Magistrátu města Opava k umístění nových prvků, např. laviček, kovaných truhlíků, odpadkových košů i stojanů na kola. V těchto dnech jsou připravovány
firmou Květena Opava vizualizace výsadeb těchto nových truhlíků

i nové výsadby před budovou nádraží a památníkem padlých hrdinů na Podolské ulici.
O opravě a rekonstrukci značně nevzhledných a notně omšelých autobusových zastávek na území našeho města vás budeme informovat v následujícím čísle Hradeckých novin.
Petr Havrlant

ZÁMĚR MĚSTA PRONAJMOUT BYT
Město Hradec nad Moravicí pronajme byt č. 6 ve 2. NP v bytovém
domě na ulici Opavská č. p. 197 v Hradci nad Moravicí o dispozici
1+1, podlahová plocha 42,42 m2, s balkónem, vytápění plynovou
kotelnou, k bytu patří sklep.
• Byt je bezbariérový, po celkové rekonstrukci, v lokalitě s dobrou
dopravní dostupností a službami, možnost využívat zahradu s venkovním altánem,
• předpokládaná výše zálohy na služby spojené s bydlením
cca 2 000 Kč/měsíčně + záloha na elektřinu,

• nastěhování je možné k 15. 5. 2021,
• prohlídky bytu jsou stanoveny na pondělí 19. 4. 2021 a středu
21. 4. 2021, vždy v 15.00 hodin,
• podrobnější informace naleznete na úřední desce a na webových
stránkách města (o městě/aktuality a tiskové zprávy).
V případě dotazů kontaktujte městský úřad, odbor majetku a investic (p. Ivana Hyklová), tel.: 725 666 056, e-mail:
ihyklova@muhradec.cz.
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OTEVŘENÁ RADNICE
SPORTOVIŠTĚ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A NOVÝ FIT PARK
S příchodem prvních teplejších dnů tohoto
roku začaly práce na údržbě dětských hřišť,
koupaliště a městských sportovišť. Na dětských hřištích byly provedeny každoroční
revize a zaměstnanci našich technických
služeb zrealizovali kompletní natěračské
práce na dětském hřišti Vodní hrad. V areálu koupaliště, které jak pevně věřím na letní sezónu otevřeme, byly instalovány nové
herní prvky pro nejmenší děti (kolotoč, houpadlo), a zcela nové šlapadlo obdrželo i dětské hřiště Vodní hrad. Dětská hřiště jsme se
rozhodli ponechat i nadále otevřená. Zdvořile vás proto žádáme o dodržování všech
platných vládních nařízení a hygienických
opatření.
V rámci zvelebování sportovišť na území
města jsou pro letošní rok naplánovány tyto
akce: zhotovení oplocení fotbalového hřiš-

tě a nového dětského hřiště v Domoradovicích, revitalizace hřiště v Kajlovci a první etapa úprav asfaltového hřiště v lokalitě
Na Tylovách. Zcela nový odpočinkový altán
s herní sestavou budou moci nově využívat
děti a jejich rodiče v Jakubčovicích.
Vedení města se na poli sportovním již delší
dobu zabývá problematikou využití volného
času mládeže a seniorů. Přírodní fit parky,
streetworkoutová hřiště a pohyb na čerstvém vzduchu v dnešní koronavirem poznamenané době patří k vyhledávaným a velmi
oblíbeným aktivitám. Posilování přirozené imunity je cílem mnoha našich občanů.
Vzhledem k tomu, že se na území města doposud žádné podobné sportoviště nenachází, využili jsme v závěru uplynulého roku
možnost zažádat ve vypsaném dotačním
programu o zřízení nového fit parku Morav-

skoslezský kraj. V měsíci březnu jsme obdrželi vyrozumění, že jsme s naším projektem „Kdo cvičí nezlobí a hlavně nestárne“
na vybudování nového fit parku v Hradci
nad Moravicí byli úspěšní. Městu tak bude
v letošním roce poskytnuta Moravskoslezským krajem z Programu na podporu zdravého stárnutí dotace ve výši 100 000 Kč na
jeho výstavbu. Nový fit park by měl vyrůst
ve stinné části městského parku u nádraží,
poblíž zrušené koleje. Fit park bude určen
nejen aktivním seniorům, ale také mládeži. Zacvičit si a posílit svaly celého těla budou moci nejen zkušení sportovci, ale také
úplní začátečníci. Fit park bude sestaven
z 8 stanovišť pro až 11 současně cvičících
osob. Nové sportoviště bude pochopitelně přístupné zdarma celoročně vám všem.
O samotné výstavbě fit parku Vás budeme
informovat v následujících vydáních Hradeckých novin.
Poděkování na závěr patří všem zaměstnancům Technických služeb za jejich pečlivou práci při jarní údržbě sportovišť a kolegyni paní Ivaně Hyklové za její nápaditost
při sestavování úspěšné žádosti projektu
„fit park“.
Petr Havrlant

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY NA PŘEDFINANCOVÁNÍ VÝMĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Upozorňujeme zájemce o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
tzv. kotlíkové půjčky, že nejzazší termín výměny starého nevyhovujícího kotle na tuhá paliva dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města je 30. 11. 2021. Příjemce je povinen návratnou finanční výpomoc použít na úhradu způsobilých
výdajů nejpozději do 31. 12. 2021.
Žádosti o kotlíkové půjčky schvaluje vždy zastupitelstvo města.
Upozorňujeme proto na termíny zasedání zastupitelstva, které jsou
19. 4. , 21. 6. a poslední termín, kdy bude město kotlíkové půjčky
schvalovat, je 13. 9. 2021. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách města www.muhradec.cz (městský úřad/formu-
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láře), nebo jsou k dispozici v listinné podobě na podatelně městského úřadu.
V případě potřeby kontaktujte odbor majetku a investic,
paní Ivana Hyklová, tel. 553 783 938, 725 666 056, e-mail:
ihyklova@muhradec.cz.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.
Ivana Hyklová, odbor majetku a investic

OTEVŘENÁ RADNICE
U ROZHLEDNY ŠANCE VZNIKNOU NOVÉ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY
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 Zatraktivnění okolí u rozhledny v Baborówě a rozhledny Šance, Jakubčovice,
č. CZ.11. 2. 45/0.0/0.0/16_013/0002601 ve výši 29 867,74 €, tj. 85 %
z uznatelných nákladů projektu. Polským partnerem projektu je
Gmina Baborów. Realizace projektu je plánována v letošním roce.
Hlavním cílem je zvýšení turistického ruchu v přeshraničním regionu, využití jeho přírodních a turistických atraktivit a vytvoření zajímavého a jedinečného produktu, který přiláká do česko-polského příhraničí více návštěvníků. Realizací projektu dojde k rozšíření

služeb a zatraktivnění obou rozhleden – rozhledny Šance v Jakubčovicích a nově vybudované rozhledny v Baborówě.
Na české straně budou poblíž rozhledny Šance umístěny tzv. sluneční lázně – soubor pěti dřevěných lehátek na podestě se závětřím – který bude sloužit turistům k relaxaci a odpočinku. Na ochozu rozhledny bude umístěn výkonný optický dalekohled, určený ke
studiu krajiny, a cedulky s vyznačenými pohořími, která můžeme
z rozhledny zhlédnout. Dětské hřiště nedaleko rozhledny bude doplněno o přístřešek, mobiliář a venkovní fitness-workoutovou sestavu. Na páteřních komunikacích v obci bude umístěn informační
systém s piktogramy, který navede návštěvníky k rozhledně a k jedinečné turistické atraktivitě – vojenskému opevnění Šance. Vojenské obranné šance se dochovaly z dob prusko-rakouských válek v roce 1790 a nachází se v těsné blízkosti rozhledny, která podle
nich dostala svůj název. V prostoru vojenského opevnění budou
umístěny dřevěné postavy vojáků v dobových uniformách, maketa
koně ve skutečné velikosti, repliky vojenského děla a strážních budek z dob prusko-rakouské války. Tyto prvky přiblíží zejména dětským návštěvníkům období vzniku opevnění a zároveň nabídnou
možnost se zábavnou formou vyfotografovat (postavy vojáků budou mít volné obličeje). Navíc děti si budou moci dřevěného koně
„osedlat” a vyjet si na imaginární projížďku po okolí rozhledny.
Na polské straně vznikne u nově vybudované rozhledny v Baborówě naučná stezka Vodní svět, která přiblíží návštěvníkům problematiku související s vodním hospodářstvím, přesněji s historickými metodami hospodaření s vodou. Bude zde vybudován přístřešek,
kde si turisté budou moci odpočinout v přírodním prostředí, a místo bude doplněno mobiliářem.
Propagace nově vzniklé infrastruktury na české i polské straně bude
zajištěna pomocí informačních letáků ve třech jazykových mutacích
a informační tabule s mapovým podkladem, na kterém budou vyznačeny vybrané rozhledny zapojené do projektu Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, cyklistické
a turistické trasy, zajímavá místa v okolí a také informace o historii
vojenského opevnění Šance.
Ivana Hyklová
odbor majetku a investic

• Sběrný dvůr na ulici Žižkova je otevřen dvakrát týdně: ve středu
a v pátek, vždy od 10 h do 17 h.

• Poplatek ze psů je splatný k 31. 5. 2021, poplatek za svoz odpadu k 30. 6. 2021. Poplatky lze uhradit v pokladně městského úřadu (možno i platební kartou), převodem na účet města nebo složenkou na poště.

• Termíny vývozu bioodpadu v dubnu a květnu – Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice a Žimrovice: 7. 4. ,
21. 4. , 5. 5. , 19. 5. , 2. 6. 2021; Hradec nad Moravicí a Kajlovec:
15. 4. , 29. 4. , 13. 5. , 27. 5. , 10. 6. 2021.

• Další termín sociální a rodinné poradny je 5. 5. 2021 od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. V případě potřeby můžete kontaktovat sociální pracovnici na tel. 605 292 252 nebo elektronicky na
e-mail poradnaostrava@css-ostrava.cz.

KRÁTCE
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OTEVŘENÁ RADNICE
SČÍTÁNÍ 2021

VANDALISMUS ANEB TAKTO TEDY NE

Po deseti letech se letos opět
koná sčítání lidu, bytů a domů.
Zahájeno bylo o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Sčítání je povinné
a týká se nás všech.

Město Hradec nad Moravicí vynakládá namalé finanční prostředky
ze svého rozpočtu, a snaží se zajistit další finančí prostředky z jiných
zdrojů, na zatraktivnění okolí rozhledny Šance v Jakubčovicích, která je vyhledávaným výletním místem a kterou si občané i turisté, zejména v této nelehké době, velmi oblíbili. (Přečíst si o tom můžete
na str. 7.) Určitě se shodneme, že takový západ slunce nad zalesněným údolím, který můžeme vpodvečer pozorovat z rozhledny, je
nezapomenutelným zážitkem. Stačí jen zavřít oči, vychutnávat si
tiché šumění lesa a vnímat přírodu kolem sebe. Tento příjemný pocit může přerušit jen křik poštolky… nebo burácející hlas motoru
auta či motorky návštěvníků, kteří zřejmě nemají dostatek fyzických
sil, a přestože je k rozhledně zákaz vjezdu, dojedou autem až k ní.

Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Pokud jste se nesečetli on-line, musíte ve dnech od 17. 4. 2021 do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České
pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. V Hradci nad Moravicí je kontaktním místem pobočka České pošty,
Opavská 627.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. 2021 na
poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Člověk by čekal, že se bude jednat o starší nebo hendikepované osoby, což by se samozřejmě dalo pochopit. Ale je s podivem, že se ve
většině případů jedná o mladé, na pohled zdravé jedince, kteří si
zřejmě musí šetřit síly na to, aby mohli do dřevěného ochozu rozhledny vyrýt v upomínku na svou návštěvu nějaká „moudra” nebo
svoje iniciály. Bohužel, ani toto některým tzv. návštěvníkům nestačí. Musí proto vyvinout velkou fyzickou sílu a vyrvat z ochozu přišroubované plexisklové cedulky s názvy pohoří, rozlámat je a shodit
je z rozledny dolů. (Pozn.: Plexisklové naučné cedulky byly instalovány v květnu 2020, nevydržely tedy na rozhledně ani rok.)
Toto jednání nelze zdravým rozumem pochopit. „Legrácky” tohoto typu pak kazí dojem všem ostatním návštěvníkům městské rozhledny a jejího okolí.
Ivana Hyklová, odbor majetku a investic
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OTEVŘENÁ RADNICE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A DALŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE
Slavnostní obřady, při kterých si společně
s vámi připomínáme vaše významné životní
události, jako je narození dítěte, zlatá či diamantová svatba nebo životní jubileum, se již
delší dobu z důvodů všem známým nemohou konat. V loňském roce jsme ještě stihli,
již za zvýšených hygienických opatření, přivítat do života nové občánky města narozené v měsících lednu až dubnu 2020 a oslavit zlaté a diamantové svatby našich občanů.
Další společenské akce, např. slavnostní setkání jubilantů, se již nemohly uskutečnit
a byly odloženy.
Slavnostní obřady plánujeme obnovit, jakmile to epidemická situace dovolí a budou
pro všechny zúčastněné bezpečné. S otevřením zrekonstruované budovy Babince
se nám zároveň otevřou možnosti pořádání
těchto akcí v nově vzniklém společenském
sále. Věříme, že až stávající situace pomine, budeme se moci s vámi při těchto vzác-

ných příležitostech opět setkat. Někteří občánci za ten téměř rok už trochu povyrostli
a brzy oslaví první narozeniny, ale věříme,
že si společná setkání i tak všichni užijeme.

O termínech připravovaných slavnostních
obřadů vás budeme informovat v příštích
vydáních Hradeckých novin.

76. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ MĚSTA
Na konci dubna si připomeneme 76. výročí osvobození našeho města a ukončení druhé světové války. Vedení města uctí památku obětí války tichou vzpomínkou a položením kytic na pietních místech
u památníků na městském hřbitově a na ulici Podolská. Na těchto pietních místech mohou uctít památku válečných hrdinů i další
občané a organizace. Doprovodný program pro veřejnost – lampionový průvod a ohňostroj – se z důvodu nepříznivé epidemické situace bohužel neuskuteční.

Vzpomínka
Na začátku března nás ve věku 88 let navždy opustil pan Rudolf
Štěpán, dlouholetý zaměstnanec městského kina Orion. V hradeckém kině působil jako promítač od roku 1949, tedy od svých
16 let, a profesi hlavního promítače a technologa filmových projektorů ukončil až v roce 2015 s příchodem nových digitálních
technologií. Jeho doménou byla klasická projekční technika, na
kterou byl odborník na slovo vzatý a o kterou se v kabině kina
s pečlivostí sobě vlastní staral neuvěřitelných 66 let. Pan Rudolf
Štěpán byl tak bezesporu nejdéle sloužícím zaměstnancem hradeckého kina v celé jeho historii. V roce 2017, u příležitosti 90 let
od založení kina, získal „mimořádné ocenění za udržení a rozvoj kina Orion“. „Své“ kino měl velmi rád a často ho navštěvoval i po ukončení své profesní dráhy, už v roli návštěvníka a filmového diváka. Čest jeho památce.

Pan Rudolf Štěpán (+2021) na archivním snímku s další výraznou
osobností hradeckého kina panem Josefem Kuchejdou (+2019).
Foto na této straně: Jiří Hajduk
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
OTEVÍRÁNÍ JARA TROCHU JINAK

NA VIDĚNOU!

Oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny se letos v tradiční podobě, z důvodu epidemické situace, neuskuteční.
Proto pro vás město Hradec nad Moravicí připravilo její alternativu v podobě individuálních procházek, které můžete absolvovat
kdykoli do konce měsíce května.
Připraveny jsou tři trasy (pro všechny věkové kategorie). Ke každé
trase je samostatná hrací karta, která obsahuje popis trasy a jednoduché úkoly. Stačí si jen vybrat, zda budete absolvovat jednu, dvě
nebo všechny tři trasy, a poté odevzdat hrací karty. Všechny správně vyplněné hrací karty postupují do losování o hodnotné ceny.
Novinkou letošního „otevírání jara“ je také fotosoutěž. Pošlete
nám fotografii z vašeho jarního výletu! Vybrané fotografie budou
uveřejněny v Hradeckých novinách č. 4/2021 a jejich autoři získají také krásné ceny. Takže… hurá na trasy! (Bližší informace najdete na straně 26.)
Malá nápověda: Tato akce je připravena především jako zábavná.
Jednoduché úkoly vychází z historie našeho města, které si v loňském roce připomnělo 960 let od první písemné zmínky o Hradci
a letos slaví 540 let od udělení městských práv.

Symfonický orchestr z Police nad Metují, Police Symphony Orchestra, nabídne během dubna bezpečnou kulturu i v Hradci nad
Moravicí.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá. Mladí hudebníci z Police nad Metují připravili projekt Na viděnou! a rozhodli se vstoupit
do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. V průběhu dubna oživí plakátovací plochy speciální plakáty, které vás díky
interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů. Série plakátů obsahuje unikátní, výtvarně zpracované QR kódy. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba v podání Police Symphony Orchestra. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení
skladeb s milými hosty, jako jsou například Vendula Příhodová,
Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili
všechny hudební dárky.
Na každé plakátovací ploše v Hradci nad Moravicí a jeho částech
bude jiný „hrající plakát“, který vám nabídne sice zaznamenanou,
ale přesto vlastně živou kulturu. Tak Na viděnou! Bližší informace
naleznete také na www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM
Loňský rok nám
všem zamíchal karty. Ani v knihovně
nemohla proběhnout všechna plánovaná setkání a akce.
Moc nás to mrzí. Byl
a stále je omezen, nejen v době hlavních
restrikcí, samotný provoz knihovny tak, aby byl bezpečný pro návštěvníky i zaměstnance.
I v této těžké době pokračuje rekonstrukce Babince a je úžasné, že
zpoždění stavby je minimální. Koncem dubna a v průběhu května
bychom se měli stěhovat do nových prostor – po dobu stěhování budeme pro vás opět uzavřeni.

INFORMUJE

V nové knihovně pro vás bude otevřeno v nové otevírací době:
pondělí
zavřeno
úterý – čtvrtek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
pátek
9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin
I přes všechny komplikace jsme v roce 2020 obsloužili téměř 7 000
uživatelů, kteří si vypůjčili 24 000 knih a časopisů. Čtenáři měli
možnost vybírat z 1 674 nových knih. Pro venkovské knihovny

jsme připravili 45 výměnných souborů, ve kterých jsme rozvezli 3 500 knih.
Zpřehledňujeme pro vás knihovní fond – knihy mají nově trojpísmena a piktogramy, které budou sloužit k přesnějšímu řazení a hledání knih na regálech.

NOVÁ SLUŽBA – DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU (DNNT)
Jelikož je naše knihovna zapojena do projektu Knihovny.cz, získali
jsme pro naše čtenáře plnohodnotný přístup k digitalizovaným českým knihám. Díky této spolupráci mají všichni registrovaní uživatelé hradecké knihovny unikátní možnost přístupu k těmto dílům
on-line přímo ze svého domácího počítače. Podrobnosti a návod
najdete na našem webu v záložce Služby, poplatky, řád – Díla nedostupná na trhu (DNNT).

HRADECKÝ KNIHÁČEK A KLUBÍČKO
Na webových stránkách knihovny knihovnahradec.cz bude v dubnu ke stažení a v knihovně k vyzvednutí jarní Hradecký Kniháček.
Nejen maminky, které navštěvují Klubíčko si mohou na webu stáhnout nebo u nás vyzvednout pracovní sešit, na který budou navazovat další aktivity.
Markéta Beyerová

UVÁDÍME NĚKOLIK KNIŽNÍCH TITULŮ, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO ČTENÁŘE NAŠÍ KNIHOVNY:
Bogusch, P.:
Bomann, C.:
Bratt, K.:
Dvořák, V.:
Hladjuk, M.:
Hunter, G.:
Jachina, G.:
Kinney, J.:
Klicperová, L.:
Kvarnström-Jones, R.:
Lane, S.:
Lorentz, I.:
Manáková, M.:

Domečky pro včely a užitečný hmyz
Paní ze Severu. Mathildino tajemtví
Tanec se sluncem
Já, Finis
Mamachef
Měli jsme štěstí
Děti Volhy
Deník malého poseroutky 15
Válka je mým osudem
Pekárna s vůní skořice
Holky od Spitfirů
Kočovná nevěstka a jeptiška
Slzy pro Araba

Vlk, M.:
Macmillan, G.:
Meacham, L.:
Moyes, J.:
Nováková, J.:
Pötzsch, O.:
Robotham, M.:
Rowling, J. K.:
Sheridan, M.:
Soukupová, P.:
Stibalová, K.:
Šardická, K.:
Yovanoff, B.:

Tajemství Querburů
Po pravdě
Vážka
Jako hvězdy v temné noci
Zvířecí škola
Kejklíř
Hodná a zlobivá holka
Ikabog
Sběratel přání
Věci, na které nastal čas
Čínou nahoru i dolů
Noci běsů
Stranger Things. Šílená Max

Informační centrum funguje přes výdejní okénko městské knihovny (pondělí – pátek) podle aktuální otevírací doby.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. 595 173 043, 778 700 071 nebo
e-mailem na ic@muhradec.cz. Po dohodě s vámi vše vyřídíme.
Na novou turistickou sezónu je pro sběratele připraveno k turistické vizitce Církevní památky v Hradci nad Moravicí také sběratelské razítko Slezská Kalvárie a v rámci doporučených výletů Studánky razítko Svatá studna. Bohužel, v současné situaci nemohou
probíhat společné turistické vycházky do okolí, ale doufáme, že se brzy obnoví (jejich termíny najdete v Kalendáři akcí).
Turistické informační centrum Hradec nad Moravicí chce turistům, návštěvníkům, ale i občanům města usnadnit „nevytváření“ plastových odpadů. Od dubna bude v prodeji nová
bavlněná nákupní taška v přírodní barvě s vyobrazením vstupní brány Červeného zámku.
Stejný motiv nesou také hrníčky, zvonečky a náprstky, které jsou rovněž k zakoupení v našem informačním centru.
V rámci projektu Technotrasa plánujeme v květnu opět
zahájit komentované prohlídky Weisshuhnova kanálu. Termíny najdete na webu TIC nebo technotrasa.cz.
Martina Kurková
www.muhradec.cz | 11

NAPSALI NÁM
TIP NA PROCHÁZKU: KAPLIČKA SV. HUBERTA
Dalším cílem vašich procházek kolem Hradce nad Moravicí může být nová kaplička
svatého Huberta, patrona lovců a myslivců.
Najdete ji v Záviliší, nedaleko cyklostezky
u lesní cesty k Čerťáku. K místu dojdou bez
problému i starší lidé, a ti zdatnější výletníci mohou pokračovat až do Bohučovic nebo
po žluté značce až do Chvalíkovic. Kapličku
postavili od základů po střechu za pět měsíců členové Mysliveckého spolku Hradec
Kalvárie jako projev poděkování svému patronu sv. Hubertovi za to, že jim bylo v roce
1933 v této lokalitě umožněno nejen založit a užívat honitbu, ale také pečovat o zvěř
a ochraňovat ji, aby její stavy byly zachovány i pro příští generace.
V kapličce je umístěna reprodukce obrazu
Vidění sv. Huberta od malíře Jana Brueghela. Dle pověsti se po těžkém životním osudu při lovu nečekaně setkal s jelenem, který
měl mezi parožím zářící kříž. Nadpřirozený hlas mu řekl: „Huberte, proč stále lovíš
a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat
mne, který se za tebe obětoval.“ Po tomto
zážitku se Hubert stal knězem a později byl
prohlášen za svatého. Když budete mít štěstí, můžete se zde setkat se zvěří černou, dančí, srnčí, zajícem i liškou. Nad hlavou uvidí-

te káně, jestřába i poštolku, nebo se přiletí
do Záviliškého potoku napít holub hřivnáč
i doupnák.
Požehnání kapličky bude vykonáno hradeckým panem farářem v době uvolnění karanténních opatření. Veřejnost bude informo-

TRADICE HRADECKÉHO HOKEJE ŽIJE!
V rámci zachování tradice hradeckého hokeje a 30 let tenisového
kurtu Na Potůčku jsem byl jako sportovní funkcionář ve výslužbě
vyslán, abych domluvil přátelské utkání v ledním hokeji mezi hokejisty z Kajlovce a Hradce nad Moravicí. Kajlovečtí provedli v sobotu
16. 1. 2021 měření tloušťky ledu na Kajloveckém rybníku s výsledkem 3,5 cm, a tak se v neděli 17. 1. 2021 sešli k prvnímu tréninku.
Než odklidili sníh a vytvořili hřiště, led na několika místech popraskal. Přestože třetina už byla pod vodou, příprava proběhla.
Následovala několikadenní obleva. Další mrazy přišly v únoru. Na
tenisovém kurtu v Hradci se po dobu deseti dnů stříkala voda a připravovalo kluziště. Bruslilo se zde denně – bruslení si užily děti a každý den se hrál hokej. Na domluvené utkání Hradec - Kajlovec ale
už nedošlo. Utkání opět zhatila obleva.
Zdeněk Novák
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vána prostřednictvím farnosti, městského
úřadu a informačního centra.
Text byl zpracován z podkladů předsedy MS
Františka Pekárka
Foto: Jiří Hajduk

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Vážení a milí rodiče, letošní zápis dětí do
první třídy se s velkou pravděpodobností neuskuteční prezenční formou. Je nám
líto, že se s dětmi a s vámi nebudeme moci
vidět u nás ve škole. Chtěli bychom dětem
ukázat hezké prostory třídy a školy, aby se
v září nebály úplně cizího prostředí. Pokud
to situace dovolí, budeme rádi, když přijmete naše pozvání na prohlídku školy a setkání s učiteli. Jakmile to bude možné, budeme
vás kontaktovat.
Pro zápis „na dálku“ volíme formu, která
bude nejméně náročná a zároveň efektivní
pro všechny strany. Budeme využívat prostředí systému Škola OnLine. Chtěl bych
vás požádat, abyste sledovali webové stránky školy, kde budou podrobné instrukce,
jak máte postupovat. Přes webové stránky
se zaregistrujete a systém vám pak umožní
vyplnit on-line formulář, který doručíte do
školy. Samozřejmě máme připravenu variantu pro ty z vás, kteří nemáte přístup k tomuto způsobu. O všem budete informováni prostřednictvím webových stránek školy
a zpráv z mateřské školy. Vše také najdete
na vývěsce u školy. Věřím, že problematiku
dnešní doby úspěšně překonáme. Budeme
se těšit na viděnou v novém školním roce.
Letošní prvňáci a také žáci druhého ročníku, kteří v loňském roce na jaře museli absolvovat distanční výuku, si vedou velmi
dobře. Přes všechna úskalí se úroveň distančního vzdělávání zvyšuje a negativní dopady se minimalizují. Myslím si, že nakonec se to vše projeví jako cenná zkušenost
pro další život našich dětí. Budou žít v jiném světě než my, a tak i tyto znalosti a vědomosti mohou být pro ně výhodou.

BOBŘÍK INFORMATIKY
I v tomto školním roce se žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Jedná se
o předmětovou on-line soutěž podporovanou MŠMT a Jednotou školských informatiků. Je určena žákům 4. až 9. ročníků základních škol a studentům středních škol. Cílí na
bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Také letos byly úlohy
velmi důmyslně vymyšleny. Otázky se liší
svou náročností, zaměřením a způsobem
řešení. Soutěž obvykle probíhá v počítačové
učebně školy, což se letos podařilo jen u nejmladších účastníků. Ostatní děti toto absolvovaly v rámci distanční výuky informatiky.
Letos se naše škola do soutěže zapojila v daleko větším počtu než v předešlých ročnících. Soutěžily všechny třídy, které mají
informatiku (5.–9. ročník) a zájemci ze 4.
ročníku, což se ukázalo jako dobrý nápad,
protože úspěšnými řešiteli se stali i žáci,
kteří by se nikdy do soutěže za standardních podmínek nepřihlásili. Objevili jsme
tím nové talenty.
Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo
47 našich žáků a to 15 žáků v kategorii mini,
28 žáků v kategorii benjamin a 4 žáci v nejstarší kategorii kadet. Všem blahopřejeme.
Věřím, že děti, které vyzkoušely Bobříka
informatiky poprvé, zkušenost natolik nadchla, že se budou chtít soutěže zúčastnit
také v dalších letech. Dobu čekání si mohou všichni zkrátit tréninkem na stránce
www.ibobr.cz v archivu testů.
Ráda bych poděkovala za pomoc při průběhu soutěže kolegovi Mgr. Michalu Zajíčkovi

a paní učitelce ze 4. třídy Mgr. Lucii Škrobánkové za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Romana Přibylová
školní koordinátorka soutěže

U PRVŇÁČKŮ NA DÁLKU
Tři a půl měsíce od podzimu jsme my, prvňáčci, měli to štěstí, že jsme se mohli učit
ve škole. Od 1. 3. 2021 jsme se opět připojili ke svým starším spolužákům na distanční výuku. Školní třídu nyní nahradil dětský
pokoj, školní lavici psací stůl a paní učitelka nás neučí v naší pěkné třídě, ale od počítače. Není pro nás jednoduché se na počítači orientovat, ovládat jej a neustále se plně
soustředit. Proto nám pomáhají naši rodiče,
prarodiče i sourozenci. Moc jim za to děkujeme nejen my děti, ale zejména naše paní
učitelka Radka Očadlíková, která si plně
uvědomuje, jak moc jsou důležití a nepostradatelní. I nás paní učitelka chválí za práci v hodinách na dálku, za příkladně splněné
odpolední úkoly zasílané rodiči a za pokroky, které každý den uděláme. S pozdravy
připojujeme fotku z naší distanční třídy.
Mgr. Radka Očadlíková a žáci 1. třídy

Dovolte mi, abych se zmínil o některých novinkách, které chystáme pro další léta. Rádi
bychom rozšířili nabídku volitelných předmětů pro lepší profilaci žáků. Chceme využít projektu Tour for Future (informace
v minulém vydání Hradeckých novin) k posílení výuky v technických oborech (3D tiskárny, robotika od prvních tříd a ve školní
družině, spolupráce s mateřskými školami v těchto oborech). Pracujeme na rozšíření nabídky aktivit po vyučování i v rámci výuky.
Ve škole bez žáků je smutno, proto se velmi těším, až se zde opět ozvou jejich hlasy.
Vážení rodiče, budeme rádi, když si vyberete naši školu.
Jiří Kupčík, ředitel školy

www.muhradec.cz |
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ŠKOLSTVÍ
Když nám všem padá do očí ofina
a při zkoušení nám nikomu nejede wiffina.

DISTANC
Jakub Hrbáč, 7.B

Pak přece chápeme, že učitelé jsou výbušní
a posílají nás všechny na ušní.

Už je skoro rok tomu,
co ze školy jsme šli domů.
Hurá, týden volno bude,
jásali ve třídách všude.

Rapouchová z jaderné elektrárny v Dukovanech. Žáci hodnotili besedu jako velice
zajímavou a přínosnou.
Mgr. Monika Halšková

NAŠE ŠKOLA
Dřív říkali jsme: „Je to pecka!”,
dnes ajťáci jsou všechna děcka.
Teď už ale víme, že nám prostě něco chybí
a nemyslím tu školní polívku rybí.

Jaro jsme si užili,
doma se nenudili.
Všechno jinak však je dnes,
zařídil to jeden PES.

Víme, že chybí nám blízko si být
a se všemi naplno žít.

Hola, vstávej bude škola,
budík na mě ráno volá.
Teď nemusíme nikam jít
a s těžkou aksnou se tak dřít.

V minulém čísle Hradeckých novin jste se
prostřednictvím QR kódu mohli podívat
na naši školu z ptačí perspektivy. Nyní bychom vám ji chtěli, alespoň trochu, ukázat
uvnitř. Vyzkoušejte si malou vědomostní
hru určenou zejména našim budoucím prvňáčkům, na které se už moc těšíme. Příjemnou zábavu!

ELEKTRIZUJÍCÍ HODINA FYZIKY

Zmáčknem čudlík a už…
kouká na mě Drahuš.
Přitom stíhám připravit se i na další hodiny,
píšem s Šebíkem na jedovaté rostliny.
Když někdy učitel vyvolá Luboše,
ten radši vyhodí svůj mikrák do koše.
Když Anet píše, že jí to nejde,
ze zkoušení zase sejde.
Když se ptá po páté Terka, na které jsme straně
a paní učitelku už z toho svědí dlaně.

Žáci 8. a 9. ročníku si zpestřili distanční výuku on-line prohlídkou jaderné elektrárny.
Podívali se, jak to vypadá v aktivní zóně,
tedy v samotném jádru reaktoru, v sekundárním okruhu, kde se prostřednictvím
generátoru vyrábí elektrická energie a pomocí transformátorů rozvádí až k nám, do
domácností a také se podívali do terciálního okruhu, do chladících věží. Ty jsou dominantou každé jaderné elektrárny. Dozvěděli jsme se, že jaderné elektrárny jsou
bezemisní, bezpečné a každou pátou žárovku rozsvítí energie vyrobená řetězovou reakcí uranu, tedy v jaderné elektrárně. Besedu provázela paní lektorka Jana

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
MAŠKARNÍ KARNEVAL
V letošním školním roce je
akcí pro děti opravdu pomálu,
ale tradiční maškarní karneval jsme si v naší škole nemohli nechat ujít. Konec masopustu
jsme v úterý 16. 2. 2021 zakončili maškarním rejem, alespoň
v prvním a druhém ročníku.
Všechny děti se na karneval pečlivě připravily. Již před osmou hodinou zasedly do lavic nejen princezny, čarodějnice, bojovnice, ale
i indiáni, keltové, čarodějové a spousta dalších pohádkových a filmových postav. Masky byly nejen kupované, ale i vyráběné doma
s pomocí šikovných maminek a babiček. Rodiče se také postarali
o bohaté občerstvení pro děti. Čtení, psaní a počítání v maskách se
dětem dařilo snad ještě lépe než obvykle. Nechyběl tanec a spousta her a soutěží, ať už tanečních nebo cvičení zaměřená na spolupráci, postřeh a obratnost. Na závěr proběhlo losování tomboly, ze
které si každý odnesl drobnou hračku pro radost. Maškarní karneval se vydařil a věříme, že v příštím školním roce se už sejdeme i se
staršími spolužáky.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Tak jako každé pololetí, i letos na děti čekala odměna za jejich půlroční práci ve škole – pololetní vysvědčení. Prvňáci toho letos zvládli opravdu hodně. Naučili se nejen číst, psát a počítat, ale zvlád-
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li i podzimní on-line výuku, při které pracovali opravdu poctivě.
Druháci měli také spoustu práce. Na začátku roku je čekalo velké opakování z prvního ročníku, kdy do průběhu školního roku
poprvé zasáhla distanční výuka. Vše ale zvládli, a tak i na ně čekala odměna za jejich práci. Děti se na tento den krásně oblékly
a předávání vysvědčení proběhlo v opravdu slavnostní atmosféře.

ŠKOLSTVÍ
Domů si odnesly nejen krásná vysvědčení, ale také pochvalu za jejich práci ve škole i pečlivou domácí přípravu. Velké díky patří také
rodičům, kteří se dětem při distanční výuce velmi věnují!
Mgr. Jan Volf, ředitel

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis dětí do prvního ročníku Základní školy Žimrovice pro školní
rok 2021/2022 proběhne v období 1. 4.–30. 4. 2021 distanční formou, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zapisovány budou děti, které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku (tj. děti
narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti, kterým byl v loňském
roce povolen odklad školní docházky.
Formuláře a další dokumenty k zápisu jsou ke stažení na webu školy
nebo po předchozí domluvě k vyzvednutí v základní škole. Podrobné informace najdete na zszimrovice.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ

ZÁPIS DO MŠ HRADEC NAD MORAVICÍ
Svůj článek bych chtěla začít pravdivou
myšlenkou, že mateřská škola tvoří základ
vzdělávací soustavy. Je nezbytným stupněm, v němž se u dětí buduje celoživotní
vztah ke vzdělávání, společnosti, ostatním
i k sobě samým. Troufám si říct, že my, učitelé mateřských škol, jsme nesmírně důležitým prvkem v okamžiku objevování nejen talentů, ale i problémů dětí s různými
poruchami učení, se kterými se již v předškolním věku dá velmi dobře pracovat, jakož i problémů v rodinách. Především na
nás a našem přístupu k dětem záleží, zda
dětem a rodičům pomůžeme nebo nepo-

můžeme, zda se dítě odlidští nebo polidští.
Poslední dobou se hovoří především o vzdělávání žáků základních škol, popř. maturantů. O mateřských školách – samotném
základu vzdělávací soustavy, vytvářejícím
nezbytnou podstatu pro celý další život dítěte – se mnoho nemluví. Přitom jsou to právě učitelky mateřských škol stojící v první
linii, fungující s výjimkou nařízených karantén až do konce letošního února, pohybující se bez roušek či jiných ochranných
prostředků, protože u malých dětí to prostě
jinak nejde. Jsem přesvědčená, že to věděli
všichni politici, hygiena, veřejnost a přesto
to až do konce února nikdo neřešil. I v naší
mateřské škole se snažíme – přes všechny
problémy způsobené nemocí covid-19, více
než 8 karantén a významný úbytek všech
zaměstnanců v různých obdobích – zajistit chod mateřských škol a bezpečnost dětí.
Zároveň se snažíme připravit děti pro vstup
do základní školy, vyrovnávat rozdíly mezi
dětmi, budujeme u dětí vztah k poznávání, k druhým lidem, přírodě, k sobě samým
a ke zdravému životnímu stylu, vedeme je ke
ctnostem, tolik důležitým pro život.
Stejně jako většina republiky jsou od prv-

ního března uzavřeny také všechny mateřské školy. Učitelky, které na tuto situaci nebyly připravovány, musejí zvládat nástrahy
distančního vzdělávání u předškoláků, což
jsme si skutečně před krátkou dobou vůbec
nedokázali představit. Podpora ze strany
státu je pouze metodický pokyn.
Ale ta nejdůležitější informace, kterou chci
těmito řádky sdělit, patří všem, kteří ještě
žijí v představách, že mateřská škola je především o hlídání dětí, že slouží pouze k hraní a jakémusi nahodilému vyplnění času dítěte mimo jeho rodinu, a že paní učitelky
vlastně ani nejsou opravdové učitelky. Těm
všem bych chtěla říct, že mateřská škola je
nenahraditelný základ rozvoje a celoživotního vzdělávání dítěte, a pedagogičtí pracovníci mateřských škol zaslouží náš obdiv
a respekt. Mám tím na mysli především ty
pedagogické pracovníky, kteří oplývají pedagogickým talentem, vzděláním a povědomím, mají rádi děti, dokáží jim jít vlastním
příkladem a svou práci milují.
V letošním roce bych chtěla projevit obavy ze zápisu do Mateřské školy Hradec nad
Moravicí. Poprvé se setkáváme s navrženým odkladem školní docházky u 50 % dětí.
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Samozřejmě byly provedeny důkladné diagnostiky a sledujeme celý vývoj dítěte od
nástupu do MŠ. Pro paní učitelky je čím
dál složitější práce s dětmi v individuálních
programech (s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) v počtu 28 dětí ve třídě.
Také je mnohem složitější zajistit bezpečnost dětí. Jako ředitelka plně respektuji obavy a připomínky svých kolegyň, proto jsme
se na pedagogických poradách dohodly, že
již nebudu navyšovat počet dětí ve třídách
z 24 na 28 dětí.
Cituji vyjádření speciální pedagožky a logopedky naší školy Bc. Karin Fričové k době
covidu a odkladům školní docházky:
„V tomto školním roce pociťujeme zvýšenou
míru nutnosti odkladu školní docházky. Důvodů nezralostí je více, ale objevuje se nový fenomén, který se v minulosti vyskytoval méně.
Děti mají oslabenou sociálně-emoční složku.
Ta dělá potíže nejen dětem, ale i dospělým.
Musíme přijímat a zvykat si na nové role, do
nichž nás tato složitá doba staví. Při nástupu do školy je sociálně-emoční zralost dítěte
jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí
role školáka. Bude muset respektovat školní
normy chování a způsob komunikace s učitelem i spolužáky. Dítě by mělo vydržet bez
matky, ovládat své reakce a umět se začlenit
do školního kolektivu. Jak dalece toto zvládne, je otázkou vlivu více faktorů. Svou roli totiž hraje temperament, míra frustrační tolerance i sociální zkušenosti. V předškolním
období se emoce dále diferencují. Stěžejní je
zde hra dětí, která nabízí navázání sociálních
vztahů i mimo svou rodinu. Přesto, že je dítě
v tomto období silně citově vázáno na rodiče
a rodinné prostředí, mělo by ho rádo opouštět a zapojit se do interakcí se svými vrstevníky. Hrou, která je nejdůležitějším socializačním prvkem v tomto věku, si zkouší různé nové
role, situace, učí se komunikovat a hledá své
místo v kolektivu. Tato zkušenost je oslabena,
v některých případech doslova absentuje, a to
z důvodu pandemie covidu-19. Děti se musí
po návratu opět začlenit a zadaptovat. Ideální situace je, pokud nejsou přeplněné třídy.
Pedagog je tak schopný lépe a pružně reagovat na úzkostné projevy dětí či stresové situace a eliminovat důsledky. Dětské emoce a jejich rozvoj nelze tedy opomíjet. Obrovský vliv
na dítě má emoční ladění rodičů. Asi všichni
víme, jak snadno se přenášejí nálady z jednoho člověka na druhého, natožpak pro vysoce
senzitivní dítě. Je třeba si uvědomit, že emoční ladění je „nakažlivé“ a nelze předpokládat,
že dítě žijící v neustále podrážděné atmosféře, pod vlivem stresovaných rodičů, se bude
emočně optimálně vyvíjet. Do třídy se nám
vracejí děti, které jsou do značné míry rozladěné, bez nastavených hranic, vykolejené ze
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svých již vcítěných a přijatých stereotypů. Za
těchto popsaných okolností je stěží představitelný počet dětí ve třídě, který byl trendem posledních let (zhruba 28 dětí), protože by bylo
obtížné je zvládnout, neřkuli s nimi dlouhodobě pedagogicky pracovat, a proto je téměř
nezbytné snížit počet žáků ve třídě. Jen tak
zajistíme kvalitní připravenost předškolních
dětí k dalšímu stupni vzdělávání“.
Další fenomén, který se objevuje, je obava
rodičů z distanční výuky. Děti, které mají
naše doporučení a jsou plně připravené na
školu, rodiče mnohdy nechtějí do školy pustit a sami navrhují odklad. To vše v dobré
víře, že příští rok už bude lépe a distanční výuka nebude. Plně tyto rodiče chápu.
Sama se svým synem, žákem třetí třídy, velmi těžce prožívám distanční výuku. Přesto
bych apelovala na to, že připravené a zralé dítě s vaší podporou zvládne i tento způsob výuky a věřím, že pedagogičtí pracovníci základních škol udělají vše pro to, abyste
první třídu společně zvládli.
Dalším možným problémem pro přijetí dětí
do mateřské školy je novela vyhlášky o předškolním vzdělávání. Třída mateřské školy se
naplňuje do počtu 24 dětí. Za každé dítě ve
třídě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let
věku dítěte tento počet snižuje o 2 děti. Takto lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6, tedy na 18 dětí ve třídě. Větší šance
pro přijetí dětí mladších 3 let je v mateřské
škole Bohučovice, případně také Jakubčovice. Proto prosím dobře zvažujte, do které mateřské školy dítě přihlásíte. Děti, které nejsou z naší spádové oblasti, stanovené
obecně závaznou vyhláškou města Hradec
nad Moravicí(Bohučovice, Jakubčovice,
Kajlovec, Hradec nad Moravicí a Benkovice) budou přijímány pouze tehdy, pokud
bude volné místo.
Další informace o zápisu a dokumentech
potřebných k zápisu najdete na našich
webových stránkách mshradec.eu v záložce Zápis a dokumenty k přijetí.
Gabriela Lacková, ředitelka

RECYKLOHRANÍ
Naše mateřská škola se zapojila do školního programu Recyklohraní aneb ukliďme

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

si svět, který vznikl pod záštitou MŠMT.
Cílem je podpořit environmentální výchovu dětí, prohloubit jejich znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Projekt vznikl již v roce 2008, od roku 2020
došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody. Projekt Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou
tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Sběrem a tříděním
použitých baterií, drobných elektrozařízení,
použitých tonerů do tiskáren a mobilních
telefonů můžeme všichni přispět k ochraně
životního prostředí. V mateřské škole bude
vytvořeno místo pro zpětný odběr výše uvedeného odpadu. Pojďte třídit s námi. Nebuďme lhostejní ke světu ve kterém žijeme a zachovejme ho pro budoucí generace.
Za MŠ Hradec nad Moravicí
Bc. Hana Palyzová

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PŘEDŠKOLÁKŮ
Zákon stanovuje povinnost školy zajistit ve
vymezených mimořádných situacích distanční způsob vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V naší
mateřské škole zasíláme úkoly předškolákům elektronickou formou na emaily zákonných zástupců dětí. Jako zpětnou vazbu
nám rodiče děti při plnění úkolu vyfotí a zašlou zpět. Tištěné pracovní listy nám zasílají elektronicky nebo je donesou do MŠ po
ukončení krizových opatření. Dále děti vypracovávají pracovní listy v sešitech, které
si rodiče předškoláků zakoupili po domluvě s MŠ na začátku školního roku. Ty potom
děti průběžně nosí do MŠ učitelkám ke kontrole. Distanční vzdělávání tedy probíhá jak
formou on-line, tak formou off-line aktivit.
Pro druhou formu off-line aktivit jsme se
dohodli se SPRŠ, které všem našim 70 předškolákům (MŠ Hradec nad Moravicí, Bohučovice, Jakubčovice a Kajlovec) zakoupilo sadu výtvarných a kancelářských potřeb
pro plnění úkolů doma. K předání docházelo přes výdejní okénka. Nyní tak mohou
všechny děti ještě lépe plnit úkoly při distančním vzdělávání.
Za MŠ Hradec nad Moravicí
učitelky předškolní třídy
Bc. Silvie Chromjáková
a Bc. Hana Palyzová

DARUJ SRDCE!
Den svatého Valentýna vnímá každý z nás
trochu jinak. Někdo jen komerčně, někdo
jako den zamilovaných a někdo jako důvod
udělat druhým radost dárečkem. V naší mateřské škole jsme se rozhodli, že potěšíme
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stalovaná ptačí budka je proto vítanou pomocí. Při správné volbě a umístění poskytne bezpečný hnízdní prostor pro mnoho
generací ptáků. Děkujeme všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří se zapojili do našeho projektu „Dědečku, tatínku, pomoz
mi vyrobit ptačí budku“. Celkem se nám
ve školce sešlo 35 ptačích budek, mnohdy
i umělecké díla.

naše hradecké seniory v pečovatelských domech. Ani jsme netušili, jak to děti bude bavit. Paní učitelka ušila srdíčka z textilu a děti
vytvořily krásná srdíčka z papíru, která ozdobily svými kresbami. Malovaly kytičky,
sluníčka, srdíčka a snad vše, co je napadlo.
Na papírová srdíčka jsme nalepili logo naší
školky a vše jsme zabalili do celofánových
balíčků. Podařilo se nám vyrobit sto srdíček. Na procházce s dětmi jsme se zastavili v pečovatelských domech a oslovili jsme
paní pečovatelku, která srdíčka předala babičkám a dědečkům.
Doufali jsme, že malý dáreček seniory potěší v této nelehké době. Byli jsme mile překvapeni, když paní pečovatelka přinesla
dětem sladkou odměnu, kterou jim poslali dojaté babičky a dědečkové. Jsme rádi, že
jsme s dětmi mohli vykouzlit malý úsměv
našim seniorům.
Šárka Šustková

PTAČÍ BUDKY A RODINNÁ SOUTĚŽ
Klesají počty přirozených přírodních dutin,
tzv. doupných stromů. A tak ubývají i dříve
běžné a hojné ptačí druhy. Každá nově in-

Připravili jsme pro vás zajímavou soutěž,
která přispěje k vaší kondici, utužení vzájemných vztahů a hlavně pomůže naší přírodě a jejím často nenápadným opeřeným
obyvatelům, bez kterých by nám bylo tuze
smutno a náš svět by byl chudší. V okruhu 25 km kolem Hradce nad Moravicí budou všemi směry, v různých přírodních prostorech – lesích, hájích, parcích i lesoparcí
ch – umístěny téměř všechny vyrobené ptačí budky, kdy každá ponese jedinečný identifikační znak (obrázek). Rodina, která prokáže nejvíce nálezů a odevzdá záznamový
arch pro kontrolu, bude odměněna. O začátku akce budou všichni zájemci včas informováni na stránkách MŠ Hradec nad
Moravicí.
Bc. Karin Fričová

MALÍ ZAHRADNÍCI
Naše školka se letos zapojila v rámci Skutečně zdravé školy do projektu s názvem
Pěstování microgreens v mateřské škole. Co
je microgreens? Jsou to produkty, které mají
vysokou výživovou hodnotu a mohou se stát
dlouhodobým doplňkem nejen našich školních svačinek. Jedná se o potravinu, kterou si děti mohou samostatně vypěstovat
za krátkou dobu a získat tak vztah k přírodě, ke zdravému životnímu stylu a také
k práci. Do tohoto projektu jsme se přihlásili v lednu a už začátkem února nám byl doručen dopis se semínky. Protože jaro už klepalo na dveře, pozvali jsme ho dál a pustili
se s dětmi do sázení.

MASOPUSTNÍ KOLÁČE CHUTNALY
V naší mateřské škole podporujeme povědomí dětí o českých lidových tradicích a zvycích. Učíme se lidové písně, čteme si české
pohádky, pořekadla i pranostiky. V období
masopustu jsme dostali chuť s dětmi upéct
masopustní koláče. Děti si u práce s chutí prozpěvovaly lidovou píseň Pekla vdolky
z bílé mouky. Jelikož jsme Skutečně zdravá škola, nebyla to tak docela pravda – místo bílé mouky jsme použili mouku špaldovou. S ingrediencemi nám pomohly samy
děti, někdo přinesl mouku, někdo domácí
povidla či marmeládu, jiní zase vajíčka. Použili jsme domácí pekárnu naší paní učitelky Katky. V budoucnu plánujeme zakoupit
domácí pekárnu vlastní. Nebylo to poprvé,
kdy jsme domácí pekárnu využili a musíme
si ji jen vynachválit. Naše pekařské umění
ochutnaly nejen děti, ale také jejich rodiče.
Kolektiv MŠ Bohučovice

Jak na to? Společně s dětmi jsme nejprve
semena namočili přes noc do vody a poté
jsme je zapíchli do rašelinové tablety. Semena ředkviček, červené řepy a slunečnice
jsme pěstovali na okenním parapetu. Děti
měly možnost pozorovat odlišný tvar semen
pod mikroskopem a lupou. Během naklíčení a růstu rostlin jsme si s dětmi na rostlinky
prožitkově zahráli pohyby těla. Děti pozorovaly růst, ochutnávaly rostlinky na chlebu s pomazánkou a v polévce. Okno se nám
zazelenalo a blízkost přírody nám nabudila
dobrou náladu. Těšíme se, až se děti vrátí do
školky a společně osadíme naši zahrádku.
Kolektiv MŠ Kajlovec

RADOST PRO PTÁČKY
Letos v lednu jsme se poprvé zapojili do celostátního zimního sčítání ptactva, nazvaného Ptačí hodinka. V návaznosti na tento
výzkum MŠ Hradec nad Moravicí zpracovala projekt nazvaný „Dědečku, tatínku, pomoz mi vyrobit ptačí budku.“ Do této akce
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se s chutí zapojila velká většina rodičů našich dětí. Děti s nadšením a hrdostí nosily
své ptačí budky. A jejich hrdost byla opravdu na místě. Co budka, to originál. Zapojili se nejen tatínci s dětmi, ale také maminky, které budkám vtiskly duši. Věříme, že si
tuto krásnou, užitečnou a bohulibou aktivitu všichni společně užili a ještě také užijí
při společných toulkách přírodou. Také my
jsme se s dětmi v naší mateřské škole zapojili do péče o venkovní ptactvo. Ptáčkům jsme
vyrobili lojové koule s ořechy, semínky a zrním. Na vycházce jsme je s dětmi rozvěsili
na vhodná místa a pozorovali, jak ptáčkům
chutná. Odměnou pro nás pro všechny bude
relaxace při ptačím zpěvu.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

CESTA KE ZDRAVÉMU
ŽIVOTNÍMU STYLU
I když je školní jídelna opět na nezbytně nutnou dobu mimo provoz, stále pracujeme.
Paní kuchařky velice pečlivě všechno dezinfikují a pomáhají ve všech prostorách mateřské školky i na školní zahradě. Ani projekt Skutečně zdravá škola není pozastaven.
Všechny pracovnice školní jídelny hledají
nové receptury, kterými se budeme snažit
obohatit jídelníček v dalším období. Také
zkoušíme nové zajímavé kroky, jak motivovat děti ke konzumaci ovoce, zeleniny
a zdraví prospěšných potravin. Tento čas

využíváme i ke vzdělávání. Zúčastnily jsme
se několika on-line školení v rámci Skutečně zdravé školy, které pro nás byly velice
inspirující, neboť málo kdo si uvědomuje,
co všechno běžné potraviny obsahují. Jedná se třeba o cukr. Tato surovina je v mnoha potravinách a dětský organizmus by měl
dostávat jen omezené množství, protože je
to návyková látka, jejíž zvýšená konzuma-

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
ROZLOUČENÍ S POLOLETÍM
Letošní pololetí jsme prožili ve skutečně komorní sestavě. Děkovné
mše svaté se zúčastnili pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní nás mohli sledovat pouze u svých obrazovek. Přesto jsme Bohu vděčni i za toto.
Ing. Tomáš Honěk, ředitel

GRATULUJEME!
Jindra Tereza Závorková a Antonín Dušek z 9. třídy slavili úspěch
v letošních okresních kolech soutěží organizovaných MŠMT. Soutěže probíhaly on-line. Jindra obsadila 3. místo v okresním kole
Olympiády v českém jazyce a Tonda skončil na 1.- 2. místě v Matematické olympiádě. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěchy ve studiu na střední škole.
Mgr. Lucie Víchová

HLEDÁME NAŠI HISTORII
Letos uplyne 1100 let od smrti sv. Ludmily. Chtěli bychom upřesnit
a dotvořit historii naší školy, původně kláštera. Moc toho ale nevíme. Obracíme se tedy na čtenáře Hradeckých novin s prosbou. Najdete-li doma jakékoliv staré fotky a obrázky kláštera nebo Zámecké ulice s klášterem, prosíme o jejich zapůjčení, vytvoření kopie
nebo naskenování a zaslání na naši adresu skola@czs-hradec.cz,
popř vhození do poštovní schránky. Rádi bychom ve škole udělali
nástěnku s historií kláštera - školy.
Ing. Tomáš Honěk
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ce může vést k obezitě a dalším zdravotním komplikacím nejen v dětství, ale i v dospělosti. Mnoho civilizačních onemocnění
vzniká právě v důsledku nezdravého stravování. Proto chceme děti chránit a ukázat jim
cestu ke zdravému životnímu stylu.
Jana Procházková, DiS.
vedoucí školní jídelny
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CO PRO NÁS ZNAMENAJÍ VELIKONOCE?

DISTANČNÍ VÝUKA V POEZII ŽÁKŮ 6. TŘÍDY

Velikonoce jsou krásný svátek, který mám moc ráda. Slavíme to, že
se za nás Ježíš obětoval na kříži. To, že se obětoval, je pro mě úžasné, protože já bych to nedokázala. Těším se na Velikonoce, protože když je prožíváme, je doma krásná atmosféra. Můžu upéct beránka nebo mazanec. Nemám ale ráda, když moji bratři přijdou,
hodí mě do studené vody a pak mě ještě zmlátí pomlázkou. Přijde
mi nespravedlivé, že nás kluci zmlátí a my jim potom ještě dáme
za odměnu malovaná vajíčka nebo jídlo. Jedny Velikonoce si můj
mladší bratr myslel, že když nás bude mlátit i jiné dny, tak něco dostane. Byla to špatná zkušenost. Hlavně jsem si potom neuměla
sednout. Velikonoce by byly ještě lepší, kdyby neexistovala ta tradice s pomlázkou. Jinak je mám moc ráda.
H. Kupčíková, 8.A
Na Velikonoce se těším, i když budou jiné než každý rok. Jsem vděčná za to, že mohu tyto svátky prožít s rodinou. Mám ráda barvení vajíček, pletení pomlázek i další tradice. Ale hlavní je atmosféra
a víra. Velikonoce pro mě znamenají dobu zázraků. Ježíš byl pověšen na kříž a třetího dne vstal z mrtvých.
V. Řemelková, 8.A

Vstávám každé ráno.
V rozvrhu je psáno:
začínáme češtinou.
Snad pyžamo prominou.
Nezvoní mi zase v hlavě?
I matiku zvládnu hravě,
distanční jsem totiž žák.
K obědu mám zase mák.

Jak mi budík zazvoní,
snídaně se rozvoní.
Pyžamo si nesvlíkám,
do školy hned pospíchám.
Než začínám hodinu,
tak umlčím rodinu.
Soused vrtal do všech stěn,
narušil mi školní den.
S. Pobořil

Učitelce nervy ničím,
úkolem ji vždycky cvičím.
Díky za tu trpělivost.
Jste náš anděl,
prosím milost!
A. Stoklasa

Jako malá jsem vždy měla zafixováno, že Vánoce jsou veselé a Velikonoce smutné. A přitom to tak není. Každý rok si přece připomínáme, že pro nás Ježíš trpěl, zemřel a vstal z mrtvých! To, že nás
vykoupil, je radostné! Mám moc ráda velikonoční vigilii na Bílou
sobotu a mši o Velikonoční neděli. Líbí se mi ta atmosféra a zpěvy.
(A také jsem ráda, že půst bude zase až za rok!)
Z. Klásková, 8.A

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
NEZAHÁLÍME ANI V TĚŽKÝCH ČASECH
Základní umělecká škola svědomitě plní
svou roli i v současné společensky nelehké
situaci. Svědčí o tom také koncert úspěšných absolventů naší školy, který znáte
pod názvem Hvězdy se vrací domů. Poněvadž restrikce neumožňují klasický koncert s účastí publika, využili jsme nahrávacích a streamovacích možností a připravili
jsme koncert v obvyklém „střihu“. Představili se v něm flétnistky Klára Lesáková, Klára Cihlářová a Eva Bradávková, zpěvačka
Kateřina Lebedová, akordeonistka Anežka Štenclová a kytarista Jiří Šoltis. Všichni
mladí umělci studují konzervatoře či hudební akademie v České a Slovenské republice,
ale i Číně a Itálii. Jejich spolehlivé a emocionálně působivé podání bylo krásné a přesvědčivé. Slyšeli jsme pestrý program napříč hudebními styly, od vkusné populární
hudby přes klasiku až po swing a jazz. Citlivá dramaturgie přinesla kýžené osvěžení
současných dnů a celý koncert byl příjemným svědectvím, že kultura je součástí života v každé době. Děkujeme všem za účast
a zveme milé čtenáře Hradeckých novin
k elektronické návštěvě tohoto koncertu.

Můžete si jej pustit na YouTube kanálu naší
Základní umělecké školy. Příjemný poslech!
Milan Bátor

HUDEBNÍ CESTY NAŠICH
ABSOLVENTEK
Milí čtenáři, je mi velkou ctí představit vám
bývalé žačky naší školy – klavíristku Magdalénu Hrudovou a flétnistku Evu Bra-

dávkovou. A protože obě hudebnice spolu
dodnes úzce spolupracují, rozhodly se představit navzájem formou rozhovoru. Děkuji oběma mladým muzikantkám za možnost nahlédnout do jejich současných životů
a přeji jim vše dobré, hlavně brzký návrat
před „živé“ publikum.
Marta Scholzová
Foto: Jiří Hajduk
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Hudbě se věnuješ odmalička. Jaká byla
zatím tvoje největší výzva?
Svým způsobem je pro mě výzvou každá
nová skladba a vnitřně vždy cítím respekt
z toho, jestli ji zvládnu dobře uchopit a předávat. Zároveň se tyto pocity ale mísí s příjemným vzrušením a nadšením.
Letos tě čeká zakončení studií na JAMU.
Kde by ses ráda viděla v nadcházejících letech? Jaká je tvoje vysněná kariéra?

Magdaléna Hrudová
Letos dokončuje studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V rámci
magisterského programu studovala také
na Královské dánské akademii v Kodani. Je
laureátkou mezinárodních klavírních soutěží a v současné době je zařazena na Listinu mladých umělců Nadace ČHF, díky které
sólově koncertuje v České republice.
Magdi, co tě přivedlo ke hře na klavír?
U nás doma jsme měli kontakt s hudbou
odmalička, v nejbližší i široké rodině, takže bylo přirozené, že mě rodiče přihlásili
na ZUŠ v Hradci nad Moravicí. Přesně si to
už nepamatuji, ale prý jsem si klavír vybrala asi v mých pěti letech. Jeli jsme zrovna autem a já se snažila rodiče hlasitě přesvědčit,
že klavír je pro mě ten pravý nástroj. Nedala
jsem pokoj, dokud nesvolili. Pak mě ve hře
na klavír plně podporovali v každém směru. Pravděpodobně jsem klavír slyšela na
koncertech ZUŠ, kde moje mamka pracuje, a zamilovala jsem si jeho zvuk.
Jak vzpomínáš na čas strávený v ZUŠ?
Bylo to krásné období. Hodiny s paní učitelkou Danou Peškovou probíhaly zábavným
a inspirujícím způsobem, na hodiny jsem
se každý týden těšila. Bavilo mě setkávat se
s ostatními dětmi na koncertech a vystoupeních, celkově mi dělalo velkou radost hrát.
Výlety na soutěže nebo koncerty s paní učitelkou a rodiči byly přímo dobrodružstvím.
Moc ráda na to všechno vzpomínám. Také
rodinné prostředí hradecké ZUŠ má svoje
velké kouzlo.
Kterého hudebního zážitku si nejvíce ceníš?
Nejvíce si asi cením každého vystoupení,
při kterém cítím, že jsem se propojila s publikem a něco hudbou předala. Je to velmi
intenzivní pocit na pódiu, který mě dokáže vždy naplnit. Těžko pak mezi koncerty
hledat favorita, každý z nich je pro mě něčím výjimečný.
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Ráda bych zůstala na pódiu a koncertně
hrála tak dlouho, dokud to jen bude možné. Teď se hudebníci na pódium nedostanou vůbec a já si až hmatatelně uvědomuji,
jak mi to chybí. O této cestě už jsem přesvědčena dlouho. Pokud by se mi zase naskytla možnost zahrát si v zahraničí, určitě
bych se ráda opět někam podívala a načerpala novou inspiraci. Mým dalším snem,
vedle sólového hraní, je věnovat se i nadále komorní hře. S několika muzikanty už
na projektech spolupracujeme. Líbí se mi
taky práce s mladými muzikanty na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde jsem už
druhým rokem zaměstnaná. Takže moje
vysněná kariéra se týká hlavně hudby. Uvidím, kam mě osud ještě v budoucnu zavede.

smyslu, myslím, že jsem si zpět do Česka
dovezla taky například více sebedůvěry.
Čemu se ráda věnuješ ve volném čase?
Ve volných chvílích se věnuji hlavně svým
přátelům a blízkým, občas je pro mě balzám
na duši vyjet někam do přírody nebo na jiný
výlet. Mimo společenské akce ale ráda čtu,
zajímá mě taky výtvarné umění.
Na co se nejvíce těšíš?
Snad to nevyzní jako klišé, ale já se už vážně těším, až se zase začne normálně hrát a já
budu moci dělat to, co mě naplňuje nejvíc.
Samozřejmě se taky těším na každou novou příležitost, která se objeví a na křídla,
za která ještě usednu.

Která hudební vzpomínka je ti nejmilejší?
Je pro mě zase těžké vybrat jen jednu. Ráda
vzpomínám na všechny koncerty s orchestry, to je vždy zážitek, kdy má člověk pocit,
že je součástí něčeho velkého a výjimečného. Milé vzpomínky mám také na koncerty
s mými komorními spoluhráči, protože mi
připadá, že se tak radost ještě násobí.
Co pro tebe znamená hudba?
Hudba má pro mě velký význam v mnoha
rovinách. Hudbou se vyjadřuji, inspiruji,
naplňuji, ale také třeba bavím nebo uklidňuji.
Studovala jsi v rámci programu Erasmus+ na Královské dánské akademii
v Kodani. Jaké dojmy sis odtud přivezla?
Téměř samé pozitivní. V mnoha směrech mi
Dánsko otevřelo oči. Na Královské akademii v Kodani jsem pracovala pod vedením
významných osobností, mnoho inspirace
jsem ale získala také třeba na koncertech
Dánského národního rozhlasového orchestru. Dostala jsem také příležitosti zahrát si
na koncertech v Kodani i mimo ni, bylo příjemné sledovat, jak si tamní lidé váží kultury. Dánsko mě obohatilo ale i v širším slova

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

Eva Bradávková
Studuje na vysoké škole v Suzhou, ve třídě
Clary Novákové. Od listopadu 2020 studuje
na Konzervatoři Benedetta Marcella v Benátkách. Je laureátkou flétnových soutěží
a spolupracuje s komorními soubory u nás
i v zahraničí.
Evi, proč sis vybrala jako svůj nástroj
zrovna příčnou flétnu? Čím tě okouzlila?
Musím přiznat, že to nebyla moje první volba, nicméně, když mi bylo asi sedm let, na
jednom z koncertů ZUŠ jsem viděla hru na
příčnou flétnu. Záměrně říkám viděla, protože flétna se mi nejdříve zalíbila zkrátka proto, že je krásná a elegantní na pohled. Když
jsem rodičům řekla, že bych chtěla zkusit
hrát na flétnu, ochotně mi pomohli vše zařídit a podpořili mě. Musím přiznat, že flétna
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jako hudební nástroj se mi začala zamlouvat teprve postupně, s tím, jak jsem se pomalu učila s ní zacházet. To „zalíbení ve flétně“
vlastně pokračuje až do teď a doufám, že to
půjde ještě dál. Je to takový můj experiment.
Máš pocit, že tě ZUŠ v Hradci nad Moravicí dlouhodobě ovlivnila?
Velký vliv na mě měla moje milovaná paní
učitelka Magdaléna Hrudová, která se mi
trpělivě a laskavě věnovala a já jí budu navždycky vděčná. To, že jsem mohla být její
žačka je pro mě velké požehnání a privilegium, je to jedna z nejšťastnějších věcí, které mě kdy potkaly. Díky jejímu přístupu pro
mě ZUŠ znamenala klidné místo, kam jsem
se vždy těšila. Moc mě bavily naše společné
hodiny a ráda jsem hrála v různých komorních souborech, které paní učitelka vedla.
Díky tomu jsem poznala spoustu kamarádů a milých lidí. To pro mě bylo velmi důležité, protože to byli vlastně mí nejbližší přátelé a já jsem si z nich mohla vzít ten nejlepší
příklad. Vzpomínky na ZUŠ jsou moje velká radost.
Není možné opomenout tvá studia v Číně,
jaké máš pocity z tamních studií?
Myslím, že to byl velmi užitečně strávený
čas, v tom smyslu, že jsem mohla zblízka
pozorovat kulturu, která mi předtím byla
neznámá. Mně se totiž obecně líbí, když se
mohu zblízka dívat na tu rozmanitost, která na světě je, protože díky tomu se pořád
mohu učit něco nového.

Jaké máš pocity na pódiu? Těšíš se, až
bude možné se zase vrátit a hrát pro lidi?
Já i když hraji, myslím, jsem spíš pozorný posluchač, než aktivní hráč. A ano, velmi se těším, až se zase otevřou koncertní
sály pro veřejnost a budeme moci poslouchat živé koncerty. Když vystupuji, ne vždy
je pocit na pódiu stejný. Někdy je míra soustředěnosti nízká, a já se cítím vzdáleně,
jako bych nebyla doopravdy přítomná. A naopak, když mám dobrý den, je pro mě snadné se do skladby ponořit, jakoby to bylo konkrétní prostředí, kde se můžu pohybovat
a které můžu pozorovat. Nejlepší jsou chvíle, kdy na základě momentální inspirace
začne hudba fungovat způsobem, který je
pro mě nový. To jsou pak velmi silné pocity. Také mě moc baví hrát jako členka orchestru, protože je zajímavé pozorovat jednotlivé hlasy a to, jakým způsobem každý
z nich hraje svou roli v celkovém kontextu.
Celkově je pro mě asi nejsilnější pocit sdílení a vzájemnosti, to je nejspíš i důvod, proč
se mi hudba líbí.
Láká tě i jiný obor mimo hudbu? Věnuješ
se ještě něčemu?
Ráda se učím cizí jazyky, baví mě šití a zahradničení, ale ani jedno ani druhé neumím
moc dobře. Jsou to koníčky pro radost. A jestli mě láká i jiný obor? To je těžká otázka. Řekla bych, že snad i ano, nic není definitivní.
Co ti v těchto dnech dělá největší radost?

Velmi svobodně, v tom nejlepším slova smyslu. Clara je inspirativní osobnost, a já si velmi vážím toho, že se od ní mohu učit. Je to
splněný sen.

Během zimy to byly běžky. Teď jsem ráda,
když je pěkné počasí a mohu jít ven do přírody. Největší radost mám z toho, že mohu pobýt nějaký čas doma a zároveň pokračovat
ve studiu, i když prozatím jen on-line. Jsem
vděčná, že každý den mohu komunikovat se
svými učiteli a spolužáky, a že mohu hrát.
To je pro mě velmi důležité.

Jsi přijata ke studiím v Benátkách. Těšíš
se, až se tam vypravíš?

Rozhovory připravily Magdaléna Hrudová
a Eva Bradávková

Jak se cítíš pod vedením uznávané flétnistky Clary Novákové?

Ano, velmi se těším a doufám, že tam brzy
budu moci nastoupit prezenčně. Ráda bych
tam zůstala celý semestr.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Pokud situace dovolí, chtěla bych ještě trochu cestovat. Později bych se ráda věnovala
vzdělávání dětí, myslím, že bych mohla být
v tom směru užitečná.
Máš nějaký hudební sen?
Mám: pracovat jako učitelka v ZUŠ.

OBRAZ MÉHO ODRAZU
V nynější době se i žáci výtvarného oboru
přizpůsobují okolnostem a hledají témata,
která je mohou naplňovat. Jedním z úkolů, kterému se mladí výtvarníci v nedávné
době věnovali se jmenoval Obraz mého odrazu. Pro tuto práci využili techniku kresby tužkou nebo pastelkami. Níže nabízíme
malou ochutnávku prací. Poznáte naše mladé výtvarníky?
(Nápověda: obr. 1 Veronika Horáčková,
obr. 2 Natálie Dorko, obr. 3 Petr Vilášek,
obr. 4 Aneta Barešová.)
www.muhradec.cz |
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OKÉNKO DO ZAHRADY
JAK K NÁM PŘIŠEL LOVEC
Asi před třemi lety se na našem pozemku objevila mladá kočka. Bylo to v září, tak jsme si
mysleli, že ji někdo po prázdninách vyhodil z auta. Věděli jsme, že když jí dáme najíst, tak
již neodejde. Občas se na chvíli ztratila, ale pak jsme zjistili, že to je v době, kdy jsou naši
sousedé na chalupě a krmí ji. Když se začalo ochlazovat, nastěhovala se otevřeným okénkem do našeho sklepa a ještě začala viditelně tloustnout, mysleli jsme si, že čeká koťata. Šokovala nás představa, že za nějakou dobu bude problém nejen s kočkou, ale i s koťaty. Jednu
kočku jsme sice už doma měli, Mainskou mývalí, ale i přesto jsme se rozhodli, že se ujmeme i tohoto „bezdomovce“. Po nakrmení následovala návštěva veterinárního lékaře, kastrace, odblešení a odčervení. Po dobu 10 dnů po kastraci, než jí vytáhnou stehy, jsme si ji
vzali samozřejmě domů, ať je v čistém prostředí. Musíme říct, že byla velmi čistotná a celkem brzy se skamarádila i s naším psem a kočkou. Když měla stehy venku, mysleli jsme, že
půjde ven a bude jen občas chodit domů na jídlo. To byla teorie, v praxi jsme mohli otvírat
dveře, ale kočka po prožité zkušenosti ven až na úplné výjimky nešla. Zůstala v teplém bytě
až do jara. Když se oteplilo, tak se „uráčila“ chodit ven častěji. Protože v době, kdy byla odkázána jen sama na sebe se naučila velice dobře chytat myši, začala chytat vše, co se na našem pozemku a u sousedů pohnulo. Překvapilo nás, kolik druhů škůdců – hlodavců – se na
zahradě pohybuje. S většinou úlovků se přišla pochlubit až domů. Tady je malý seznam se
stručným popisem.

Hraboš polní

Hryzec vodní

Hraboš polní je dlouhý 9–15 cm, s krátkým válcovitým ocasem a malýma okrouhlýma ušima, které jsou téměř celé ukryté v srsti. Srst mají různě zbarvenou, od hnědavě šedé přes
nažloutlou až po téměř hnědou. Břišní strana bývá zpravidla světlejší. Pochutnávají si na
mladých dřevinách, ohlodávají kmeny nad zemí i kořeny těsně pod povrchem. Ohryzy jsou
často nesouvislé s potrhaným lýkem. Hraboš polní dospívá již před měsícem věku a samička za sezonu přivede na svět ve třech nebo čtyřech vrzích až pětadvacet mláďat. Způsobuje velké škody na zahradě.
Hryzec vodní je dlouhý 13–24 cm, má dlouhý osrstěný ocas, hlava je zaoblená, krátká a přechází přímo do mohutného těla. Srst je hustá, lesklá, v šedohnědých tónech. Hryzci ožírají
kořeny ovocných i okrasných dřevin (milují zejména jabloně). Mladší stromky jsou schopni úplně zlikvidovat. Na rozdíl od škod způsobených hraboši jsou však na dřevu poškozeném hryzci patrné stopy zoubků. Živí se také kořenovou zeleninou, ale i spadanými plody.
Hryzci žijí samostatně v norách vyhrabaných půl až jeden metr pod zemí. Prevence jejich
výskytu je podobná jako u hrabošů – čistá zahrada, sběr veškerých spadaných plodů, pravidelná seč trávníku a časté kontroly kompostu, jelikož se v něm hryzci rádi zdržují. Cibulovité rostliny vysazujte v plastových koších (ale i ty dovedou tito škůdci rozhryzat) a zeleninu pěstujte na vyvýšených záhonech chráněných zespodu pletivem. Doporučuje se rovněž
vysazovat v zahradě aromatické byliny a rostliny, jako jsou česnek, máta či aksamitník.
Myš domácí je dlouhá 7–10 cm šedočerné barvy. Tu zná určitě každý, ráda totiž hledá útočiště a potravu přímo v domech. Každá samice může mít ročně až 40 mláďat. Je velice mrštná a přizpůsobivá. Na zahradách moc neškodí, ale doma sežere vše, co vidí, a co nedokáže
sežrat, to znehodnotí svými exkrementy.

Myš domácí

Rejsek obecný

Rejsek obecný je typický hmyzožravec, tudíž se živí převážně hmyzem, slimáky, pavouky a červy. Na zahradě neškodí. Velký je kolem 6–8 cm tmavohnědé barvy s typicky protáhlým čenichem. Za rok může samice porodit 5–7 mladých až ve 4 vrzích. Zajímavé je, že
kočka rejska nikdy nesní.
Myšice temnopasá

Myšice temnopasá je roztomilá myška 13–21 cm dlouhá (i s ocasem) a s nápadným černým, podélným pruhem na zádech. Kožíšek je rezavohnědé barvy s bílým bříškem. Živí se
semeny a jinými částmi rostlin či larvami hmyzu a žížalami. Rodí 4 až 9 mláďat 3x za sezónu.
Myšice lesní velmi chytrý hlodavec s nápadnýma vykulenýma očima o délce těla 17–25 cm
i s ocasem, žlutohnědý hřbet je ostře ohraničen od bílého bříška. Uši má velké, odstáté. Živí
se ořechy, žaludy, semeny stromů a ráda vyjídá pecky od popadaných švestek, ale nepohrdne ani hmyzem. Samice může mít za rok až 4 vrhy po 5 až 6 kusech mláďat, které kojí 2 týdny a po třetím týdnu se osamostatňují.
Myšice lesní
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OKÉNKO DO ZAHRADY / INZERCE
Potkan obecný patří mezi
naše nejinteligentnější hlodavce. Dosahuje délky až 47 cm
(27 cm tělo a 20 cm ocas) barva srsti záleží na věku zvířete
od zlatohnědé až po načervenalou. Spodní strana je bílo šedé
barvy. Potkan je všežravec, ale
dává přednost rostlinné stravě
Potkan obecný
a obilovinám. Jako všichni hlodavci má i potkan silné pevné zuby, kterými se překouše přes beton či dřevo. Samice v dobrých podmínkách může mít až 5 vrhů mláďat po 4–7 ks za rok. Snad
nemusím zmiňovat, že potkani napadají domácí zvířata a přenášejí různé nemoci. Aby kočka dokázala chytit a usmrtit potkana, tak musí být velmi zkušená a to ta naše je. Na záběrech z fotopastí prohání na naší zahradě v noci i kuny.
Protože myši u nás začaly docházet, tak bohužel začala naše adoptivní kočka chodit i přes cestu k sousedům. Jeden den jsme ji našli ve sklepě s nateklou
hlavou, srazilo ji asi auto. Naštěstí jí veterinář pomohl. Zafixovali jí zlomenou
čelist a sešili rány. Kurýrovala se asi měsíc, ale je zase ve formě… a myši třeste se! Vydrží i hodiny sedět u díry a čekat na myš. Stala se nepostradatelným
pomocníkem v hubení škůdců na naší zahradě. Takže pokud máte na zahradě
hraboše, myši a jiné škůdce, pouvažujte o kočce, možná vyřeší vaše problémy.
Podmínkou je mít pro ni hodně lásky a trpělivosti. Chováme ji sice pro radost,
ale někdy je s ní i starost. Stane se, že občas donese i ptáka nebo malou užovku, a za takový úlovek nedostane pochvalu, ale vynadáno. Asi to stejně nepochopí, vidí kořist a ona je LOVEC. Podívejte se, jak jí to na fotce sluší.
Bc. Jana Kubánková, ZO ČZS Jakubčovice

Elektromobilita
snižuje emise
Firma Pavel Kuzník, s. r. o. zakoupila v roce 2020 nový elektromobil značky Hyundai Kona a nahradila jím automobil
Škoda Fabia na benzínový pohon, který vyřadila z provozu.
Nahrazením vozidla se spalovacím motorem vozidlem na elektrický pohon se firma podílí na snížení emisí. Elektromobil
bude používán k servisní a obslužné činnosti při podnikání
v mezinárodní nákladní dopravě. Projekt byl spolufinancován
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Způsobilé výdaje činily 397 225 Kč a dotace činila 297 918,75 Kč.
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RŮZNÉ
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
NABÍZÍ POMOC
Již několik měsíců trvající nouzový stav se výrazně podepisuje na
psychickém zdraví lidí. V případě, že se delší dobu potýkáte vy nebo
někdo z vašich blízkých s psychickými problémy, nebojte se o svých
obtížích mluvit a vyhledejte odbornou pomoc. Rádi bychom touto
cestou upozornili na provoz Centra duševního zdraví. Zaměřujeme se na psychotické poruchy a deprese. Náš tým pracovníků vám
může pomoct se zvládáním projevů psychických obtíží v běžném životě, s přechodem z hospitalizace do domácího prostředí a poskytujeme podporu a pomoc v krizových situacích spojených jak s nemocí, tak se závažnými životními situacemi. Péče je individuální
a plně respektuje potřeby klienta. Součástí našeho týmu je psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, sociální pracovník a peer konzultant. Před rozhodnutím o přijetí do péče je nutná osobní nebo telefonická konzultace (telefonicky na čísle 721 858 044 nebo v sídle
naší organizace v Opavě, Ostrožná 27/244, 4. patro, v pracovní dny
od 7.00 do 15.30 hodin). Na základě konzultace může být přijetí do
péče nebo doporučení dalšího možného postupu řešení dané situace. Naše služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Za tým pracovníků PhDr. Zuzana Staňová

BEZPEČNOST DĚTÍ
V SILNIČNÍM PROVOZU
Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
Rodiče by měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel,
tak i jezdců na nejrůznějších odrážedlech, koloběžkách, tříkolkách
a jízdních kolech. Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku svých
dětí systematicky působí na své potomky a seznamují je s tím, jaká
nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat. Nezapomínají na povinnost použít ve vozidle vždy jen správný zádržný systém, do kterého děti usadí, seznamují je se správným způsobem pohybu po komunikaci, správným přecházením vozovky, s dopravním značením
i výbavou jízdního kola. V souvislosti s přicházejícím jarním počasím se děti budou více pohybovat venku, proto připomínáme pravidla bezpečného chování v silničním provozu.

DÍTĚ JAKO CHODEC
• Děti by měly vědět, jak a kde se správně přechází přes silnici,
a také, že i na přechodu pro chodce musí být ostražité, je důležité
se rozhlédnout a navázat s řidičem oční kontakt,
• naučte děti vnímat zvuky na ulici, seznamte je s různými druhy
dopravních prostředků, jejich významem, a jak mohou být nebezpečné,
• ověřte, zda děti správně rozpoznají barevnou signalizaci na semaforu,
• při hře s autíčky můžete dětem ukázat, jak může být dlouhá brzdná dráha vozidel jedoucích různou rychlostí.

DÍTĚ JAKO SPOLUJEZDEC
• Vždy používejte ve vozidle správný zádržný systém pro své dítě,
• sdělte mu, co se stane, když se nepřipoutá bezpečnostním pásem,
• informujte jej, jak správně nastupovat do vozidla a vystupovat z něj
a proč nemá za jízdy vyrušovat řidiče.

JAK NAUČIT DĚTI PRAVIDLŮM SILNIČNÍHO PROVOZU?
Zodpovědní rodiče jsou tím nejlepším příkladem. Už v předškolním
věku děti velmi rychle postřehnou, jak se správně orientovat v do24
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pravním prostředí, bude tak pro ně v budoucnu mnohem jednodušší
zachovat se bezpečně v závislosti na vzniklé situaci. Dávejte také pozor, ať nejste vlastním dětem špatným příkladem. Děti samozřejmě
vnímají i nesprávné chování, které vidí u dospělých a mohou ho napodobovat. Vyvarujte se proto například přecházení vozovky na červenou, nesprávného přecházení přes silnici či přejíždění plné čáry.
Při společných procházkách využívejte různých nastalých situací a dítěti vysvětlete, jak se v nich zachovat a jaké jsou povinnosti
chodce. Při pozorování ostatních lidí můžete s dítětem zhodnotit,
zda se v silničním provozu chovají správně, popř. co dělají špatně.
Sledujte semafory pro chodce i vozidla, nechte dítě popsat význam
jednotlivých barev. Na bezpečném místě naučte dítě ovládat správnou techniku jízdy na kole či odrážedle, naučte je správně používat
cyklistickou přilbu. Formou hry ukažte dítěti řešení různých dopravních situací.
Zdroj: Policie České republiky; BESIP

HISTORIE
ZANIKLÁ HRADECKÁ PAPÍRNA A LEPENKÁRNA
V roce 1663 se po smrti svého otce ujal hradeckého panství Jiří
Kryštof II. Pruskovský. Byl císařským tajným radou a komořím,
zemským sudím, a kromě Hradce vlastnil také bohaté Bzenecké
panství na jižní Moravě, odkud také hradečtí měšťané museli povinně odebírat víno. Pruskovský byl člověk vzdělaný a podnikavý,
ovládal několik světových jazyků, ale zároveň patřil společně se
svým bratrem Erdmannem k nejtvrdší vrchnosti v českých zemích.
V roce 1670 se na základě značných příjmů, plynoucích mu z jeho
statků, rozhodl založit novou papírnu v údolí řeky Moravice, která
se nacházela na levém břehu řeky, pod budovami dnešního Bílého
zámku. Jednalo se o druhou nejstarší papírnu založenou na Opavsku. Papírna vyrostla na místě zpustlého hamru a využívala původní starší vodní náhon, vedoucí od dnešního Žimrovského splavu
k panskému dvoru Stránka. Jiří Kryštof Pruskovský však papírnu
neprovozoval dlouho. Již v roce 1686 prodal papírnu do dědičného nájmu Bartoloměji Vitzovi z Frýdlantu nad Ostravicí. Papírník
byl osvobozen ode všech robot. Kromě roční činže vrchnosti musel
mj. dodávat každý rys papíru na hradecký zámek o 1 stříbrný groš
levněji. V majetku rodiny Vitzů papírna zůstala až do roku 1752, kdy
ji zakoupil za 3 600 zl. rýnských Leopold Hofmann z rodiny frýdeckých papírníků. V roce 1821, za Leopolda Hofmanna, byla k papírně
přistavěna nová zděná budova s vysokou střechou a řadou vikýřů –
sušárna na sušení papíru. V papírně se vyráběl papír kancelářský,
poštovní, tiskový, konceptní, savý i balící. Zároveň byla papírna ve
20. letech 19. století renovována a obdržela nové vybavení. Vyrobený papír byl zasílán na objednávku úřadům vrchnostenským, zemským i do kanceláří magistrátů okolních měst.

Karlem Maxem Lichnovským, který Barabeischovi prodloužil nájem, zrenovoval zařízení lepenkárny a přistavěl k továrně budovu
tolik potřebné elektrárny, která dodávala od roku1908 elektrický
stejnosměrný proud nejen pro zámek a budovy knížecí lesní správy, ale nově i mnohým majitelům nemovitostí v Podolí a v Hradci.
V roce 1920 byl nájem lepenkárny vypověděn, stroje byly prodány a odvezeny. V provozu však zůstala elektrárna, a to až do roku
1945, kdy byla při přechodu fronty značně poškozena a později
v roce 1950 zcela odstraněna. Cihly ze zdemolovaných budov elektrárny byly použity na stavbu rodinných domů. Obytná budova bývalé Hofmannovy papírny, krytá šindelem se sušárnou v podkroví,
byla zbořena až v roce 1966.
Poslední dnes existující budovou bývalé hradecké papírny, lepenkárny a elektrárny je malý domek na Stránce obývaný do roku 1994
vdovou po posledním elektrikáři Františku Dürrbeckovi. Budova je
udržována Národním památkovým ústavem, není však obydlena.
Původní starobylý náhon papírny je od roku 1984 využíván k provozu malé vodní elektrárny, kterou již více než 36 let provozuje pan
Jiří Jaroš, který každodenně dohlíží na její provoz.
Z materiálů Bohumíra Indry a Ladislava Sonnka
připravil Petr Havrlant

Ruční výroba papíru v Hradci však nemohla konkurovat velkým
papírnám, vznikajícím v 2. polovině 19. století, které využívaly již
strojní výrobu papíru. Proto papírna přešla v roce 1870 na výrobu
šedé knihařské a lisované lepenky. Lepenkárna využívala k pohonu
čtyři vodní kola a zaměstnávala celkem dvanáct zaměstnanců. Až do
roku 1904 byla lepenkárna vedena pod názvem Ferdinand Hofmann
a synové. V témže roce byla lepenkárna pronajata Dagobertovi Barabeischovi z Cvikova, který vlastnil podobnou lepenkárnu v Kylešovicích. V roce 1908 byla hradecká lepenkárna koupena knížetem
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OTEVÍRÁNÍ JARA

3
TRASY

Otevírání
jara 2021

Oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny se letos v tradiční podobě neuskuteční. Proto jsme pro Vás připravili alternativu v podobě individuálních procházek. Pro účastníky letošního „otevírání jara“
jsou připraveny 3 trasy!
ŔVyzvedněte si hrací karty (na podatelně městského úřadu nebo ve výdejním okénku v městské knihovně). Absolvovat můžete jednu, dvě nebo
všechny tři trasy.
ŔVyplněné hrací karty (podle počtu absolvovaných tras) odevzdejte nejpozději do pondělí 31. 5. 2021 na stejných místech (na podatelně městského úřadu nebo v městské knihovně). Všechny správně vyplněné hrací
karty postupují do losování o hodnotné ceny, které určitě zpestří Vaše další turistické vycházky.
Ŕ1PĝMFUFONGPUPHSBţJ[7BĝFIPKBSO©IPW¹MFUVFotograﬁe zasílejte v elekUSPOJDL¥QPEPC×WFGPSNUVKQHOBBESFTV[QSBWPEBK!NVISBEFDD[nejpozději do pondělí 31. 5. 2021. Nezapomeňte doplnit jméno a příjmení
BVUPSBGPUPHSBţF LPOUBLUBTUSVÉO¹QPQJTFL OBKBL¥NN©TU×KFGPUPHSBţF
pořízena. Vybrané fotograﬁe budou uveřejněny v Hradeckých novinách
č. 4/2021 a jejich autoři získají věcné ceny.

Stručný popis tras
Trasa 1 – zámecký park (vhodná pro rodiny s dětmi),
hrací karta obsahuje jednoduchou křížovku.
Trasa 2 – Včelí hrad (oblíbená trasa Otevírání jara),
hrací karta obsahuje jednoduché úkoly a vědomostní křížovku.
Trasa 3 – centrum města (vhodná pro seniory),
hrací karta obsahuje křížovku.
Odevzdáním hrací karty a zasláním fotograﬁe zároveň
souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů
a s uveřejněním fotograﬁe ve zpravodaji města Hradecké
noviny.
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ÚČASNÍCI
MOHOU
VYHRÁT KRÁSNÉ
CENY!

PRO DĚTI
JARNÍ DOPLŇOVAČKY PRO DĚTI
Víte, proč je jarní příroda tak krásná? Protože ji zdobí několik nádherných rostlinek, poslů jara a sluníčka. V tajenkách doplňovaček najdete názvy voňavého jarního keře a dvou rostlinek. Vydejte se s rodiči do přírody je prozkoumat.

ŠŤÁVA VZNIKLÁ LISOVÁNÍM JABLEK
JEDNOTKA DÉLKY (100 cm)
MALÝ OŘECH
KONEC SPORTOVNÍHO ZÁVODU
MAMINKA MÉ MAMINKY

OPAK LŽI
PLOD JABLONĚ
DROBNÝ HLODAVEC
KLUK
HLÍDAČ DOMU A NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, NA KTERÉM SE ODRÁŽÍME JEDNOU NOHOU
ORGÁN ZRAKU (MNOŽNÉ ČÍSLO)
MENŠÍ NÁDOBA UPLETENÁ Z PROUTÍ
DVANÁCT MĚSÍCŮ
MÍSTO, KAM CHODÍME V LÉTĚ PLAVAT

OSMÝ MĚSÍC V ROCE
PŘEDMĚT SLOUŽÍCÍ K ČESÁNÍ VLASŮ
SOUBOR KOSTÍ TVOŘÍCÍ OPORU TĚLA
PŘÍTEL
ZASKLENÉ OTVORY VE ZDI
SLONÍ ZUBY
BALÓN
ČESKÝ JAZYK

PETRKLÍČE
Kvetou žluté petrklíče, naše louka zlatá je,
broučků malých na tisíce, v trávníku se raduje.
Petrklíče, zlaté klíče, odemkněte bránu nám,
do háje a ku potůčku, také k vonným lučinám.
(Emilie Gudrichová, Dětské radovánky)
www.muhradec.cz |

27

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. 5. 2021 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. 1/2021: Zima přišla se sněhem, vítejme ji s úsměvem. Vylosovanou výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Jana Dušková, Žimrovice.
Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 3/2021 je 15. 5. 2021. Kontakt na redakci: tel. 553 783 940, 725 666 074,
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