Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

10 Hasiči v knize rekordů

11 Svatojakubská cesta

22 Vítězové I. B třídy
4 Nová technika pro SDH
5 Kříž v Domoradovicích
7 Kino Orion - soutěž
9 Zažít město jinak
12 Mladí redaktoři v akci

4/2019

|

srpen – září

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(z usnesení č. 6 ze dne 24. 6. 2019)
• schválilo plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Domoradovice podle
předloženého a v podkladech pro 6. zasedání
ZM založeného materiálu s tím, že bude zapracován požadavek na zvýšení kapacity propustků P7, P9, P10 a P12 na DN 600,

RADA MĚSTA
(z usnesení č. 11 ze dne 27. 5. 2019, č. 12 ze dne
10. 6. 2019, č. 13 ze dne 17. 6. 2019 a č. 14 ze dne
15. 7. 2019)
• schválila přijetí dotace na projekt Společně celý
rok z rozpočtu MsK, z Programu na podporu
zdravého stárnutí v MsK na rok 2019, v max.
výši 59 000 Kč, tj. 80 % z uznatelných nákladů projektu,
• schválila výsledek hospodaření Technických
služeb Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace za rok 2018, kterým je zisk ve výši
739 990,69 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fondu ve výši 739 990,69 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí,
příspěvkové organizace za rok 2018, kterým je
zisk ve výši 146 435,75 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 120 000 Kč a do fondu odměn částku 26 435,75 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Žimrovice, příspěvkové organizace za rok 2018, kterým je zisk ve výši
20 657,90 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 20 657,90 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Základní školy
Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace
za rok 2018, kterým je zisk ve výši 199 500,03 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 169 500,03 Kč a do fondu odměn částku 30 000 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Mateřské školy
Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace
za rok 2018, kterým je zisk ve výši 177 765,36 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 167 765,36 Kč a do fondu odměn částku 10 000 Kč,
• rozhodla požádat o změnu jízdního řádu autobusové linky č. 900 262 společnosti ČSAD
Vsetín u spoje č. 10 tak, aby příjezd do zastávky
Opava, Východní nádraží byl uspíšen o 4 minuty (tj. v 6:24 h),
• vzala na vědomí zápis z jednání projektového
týmu ze dne 24. 5. 2019 ve věci poskytování bez2
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• vydalo obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2019, o nočním klidu, podle předloženého a v podkladech pro 6. zasedání ZM založeného návrhu,

• souhlasí s celoročním hospodařením města
za rok 2018 bez výhrad a schválilo závěrečný
účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018,

• vzalo na vědomí usnesení a zápis z druhého
jednání Finančního výboru ZM konaného dne
12. 6. 2019 a schválilo plán jeho kontrolní činnosti na rok 2019,

• schválilo účetní závěrku města za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 a schválilo převod výsledku hospodaření města za rok 2018 na účet
432 - výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.

úročných půjček na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva,
• schválila podání žádosti o dotaci na projekt Venkovní učebna přírodopisu a environmentální
výchovy ZŠ Žimrovice do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 16
MAS Opavsko,
• vzala na vědomí informace o zpracování projektu sběrného dvoru Hradec nad Moravicí ve variantě bez rampy,
• schválila čerpání částky ve výši 180 000 Kč z investičního fondu Technických služeb Hradec
nad Moravicí, příspěvkové organizace pro rok
2019 na opravu budovy dílen (výměna oken
a vrat),
• schválila podání žádosti o dotaci na projekt Přívětivý úřad Hradec nad Moravicí – nástroje komunikace do Operačního programu Zaměstnanost,

Jakubčovice 2 v max. výši 475 000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu,
9. výzvy MAS Opavsko,
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu MsK pro rok 2019 na zabezpečení
akceschopnosti JSDH Hradec nad Moravicí kategorie JPO II,
• vzala na vědomí poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 308 v Hradci nad Moravicí a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem
a Ing. arch. Jiřím Horákem,
• vzala na vědomí zápis z jednání výběrové komise
ve veřejné zakázce Multifunkční hřiště ZŠ Hradec nad Moravicí, rozhodla na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče sport cité + s.r.o. a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a společností sport cité + s.r.o.,

• vzala na vědomí písemnou zprávu výběrové komise na obsazení místa vedoucího odboru majetku a investic městského úřadu ze dne
17. 6. 2019 a jmenovala na návrh starosty města, v souladu se zákonem o obcích a se zákonem
o úřednících územních samosprávných celků,
vedoucím odboru majetku a investic městského úřadu pana Ing. Josefa Henniga, a to s účinností od 1. 7. 2019,

• vzala na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání Sportovní komise týkající se možnosti vzniku Hradecké florbalové ligy.

• schválila přijetí dotace na projekt Rekonstrukce
plynové kotelny MŠ Hradec nad Moravicí v max.
výši 563 376 Kč z Operačního programu Životní prostředí,

Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec
nad Moravicí do konce roku 2019:
- č. 7 - 16. 9. 2019
- č. 8 - 16. 12. 2019
Místem zasedání je zasedací místnost v přízemí
budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265. Jednání začínají v 15:00 h a jsou
veřejná.

• vzala na vědomí dotační možnosti z rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů
podle nařízení vlády č. 112/2019 Sb. a na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
podle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., rozhodla
zpracovat studii na rekonstrukci budovy č.p. 55
v k. ú. Domoradovice a rozhodla vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na regeneraci veřejného prostranství ve vnitrobloku Na Tylovách - Lidická,
• schválila přijetí dotací na projekty Specializovaná technika JSDH Hradec nad Moravicí v max.
výši 475 000 Kč a Specializovaná technika JSDH

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na www.muhradec.cz /
město/samospráva.

Termíny schůzí Rady města Hradec nad Moravicí do konce roku 2019: 29. 7., 12. 8. (v obci Kajlovec, budova hasičské zbrojnice), 2. 9. (v obci
Žimrovice, obecní dům), 7. 10., 21. 10. (v obci Jakubčovice, kulturní dům), 11. 11. a 2. 12. 2019.
Místem schůzí rady města je, mimo výše uvedená místa výjezdních schůzí, pracovna starosty
v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265. Jednání začínají v 15:00 h a jsou
neveřejná.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny, nejoblíbenější období téměř všech žáků, se přehouply do své druhé poloviny.
Začátkem června oslavili fotbalisté TJ Hradec nad Moravicí celkové vítězství v soutěži CANIS I. B třídě skupině A, čímž si zajistili postup do ČPP I. A třídy skupiny A.
Ve stejné soutěži skončili fotbalisté Žimrovic na celkovém čtvrtém místě. Jen připomenu, že uvedené soutěže se účastnilo 14 týmů. Blahopřeji oběma
mužstvům k umístění a přeji jim hodně zdaru v dalším ročníku fotbalových soutěží.
Lidové rčení praví, že co není přivázané, je člověk schopen ukrást. Nicméně po zkušenosti z minulého měsíce lze říct, že člověk je schopen
ukrást i to, co je zabetonované. V noci z pondělí 10. června na úterý
11. června 2019 bylo na hřbitově v Jakubčovicích zcizeno nebo poškozeno celkem devět odvodňovacích žlabů zabetonovaných v komunikaci ze žulových kostek. Oprava stála město bezmála 50 000 Kč. Náhradu škody řešíme s pojišťovnou. Útěchou je, že při řádění nenechavce
(či nenechavců) nedošlo k poškození okolních hrobů.
Poslední červnový víkend se odehrálo mnoho událostí. Zmíním několik z nich. Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice zdárně oslavil výročí
115 let svého založení. Nato následovaly oslavy výročí 125 let založení hradeckého dechového orchestru, a to mimo jiné v rámci hradecké
poutě a festivalu dechové hudby. Všem členům těchto organizací gratuluji a přeji do dalších let hodně úspěchů! Uvedený víkend se bohužel odehrály i události neveselé. V neděli odpoledne vzplál v katastru
Jakubčovic požár lesa, který likvidovalo celkem 16 hasičských jednotek. Nejdéle s ohněm bojovali hasiči z JPO II Hradec nad Moravicí,
JPO III Jakubčovice a JPO V Skřipov - Hrabství. Touto cestou ještě
jednou děkuji všem zasahujícím hasičům za dobře odvedenou práci.
V poslední době registrujeme větší počet připomínek spoluobčanů na
stav a údržbu pozemků, které nejsou v majetku města, ale jsou ve vlastnictví jiných organizací. Tyto často oprávněné připomínky samozřejmě
tlumočíme dále daným organizacím a vyzýváme je k nápravě. Je však
třeba si uvědomit, že těmto organizacím nemůžeme nic nařizovat.
Mezi časté připomínky patří sekání potoku Hradečná. I přes písemné a osobní jednání je stanovisko Lesů České republiky jakožto správ-

ce tohoto vodního toku neměnné, tedy že sekání trávy v korytě potoku
již prováděno nebude. Obdobně na úrodnou půdu nepadají upozornění na výtluky v komunikacích adresovaná Ředitelství silnic a dálnic
ČR nebo Správě a údržbě silnic Moravskoslezského kraje. Příkladem
za všechny budiž výtluk v komunikaci na hlavním mostě. Nejnovější
připomínkou je nedostatečná šířka komunikace po rekonstrukci vozovky u kamenolomu v Bohučovicích, kde byl investorem Moravskoslezský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic.
Samozřejmě připomínky spoluobčanů se týkají i investičních akcí našeho města. Zmíním ty nejčastější a ve stručnosti na ně odpovím. Vězte, že s týmiž problémy se nepotýká pouze naše město, ale jedná se
o jevy napříč celou republikou, a to nejen v případě měst a obcí.
Realizace investiční akce. O samotné realizaci rozhoduje ve většině případů zastupitelstvo města, přičemž důležitým hlediskem jsou
zpravidla finance.
Dlouhá doba přípravy. Je to dáno tím, že stejně jako každý stavebník i město musí postupovat v souladu s právními předpisy, s čímž se
pojí přebujelá administrativa. Nadto projektanti a reprezentanti jiných odborných profesí, bez nichž se příprava investiční akce neobejde, jsou v současné době zaneprázdněni prací na jiných zakázkách.
Kvalita odvedeného díla a doba realizace. Když už se získají všechny
potřebné dokumenty, zajistí se zdroj financování, vybere se v souladu
s právními předpisy realizační firma, nastává často „přetahovaná“
s realizační firmou o to, aby dílo bylo odvedeno kvalitně a včas. V posledních letech je však čím dál tím víc znatelné oslabení pozice investora. Je to dáno tím, že poptávka po stavebních firmách výrazně převyšuje kapacity firem a ty si tak mohou vybírat, kterou zakázku přijmou.
Mohu Vás ubezpečit, že na radnici i přes uvedená úskalí neházíme
flintu do žita. Vedení města i zaměstnanci městského úřadu se skutečně snaží dělat maximum možného pro to, aby se uvedeným problémům předešlo, a vzniknou-li, aby jejich následky byly co nejmenší. Naším cílem je i větší zapojení občanů dotčených investiční akcí již
ve fázi příprav dané akce.
Přeji Vám všem hezké léto.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení spoluobčané,
ještě před zahájením prázdnin a období dovolených proběhla dne 30. 6. 2019 na zámku obnovená Hradecká pouť. Kromě mimořádně kvalitně připravených církevních
pobožností s bohatým hudebním doprovodem byla letošní pouť zaměřena na prezentaci domácích a zahraničních dechových
orchestrů, a to z důvodu oslav 125. výročí
vzniku první české dechové hudby v Hradci.
Všem organizátorům, prodejcům a účinkujícím chci poděkovat za jejich práci a příkladnou prezentaci jejich dovedností. Hradeckému dechovému orchestru přeji do dalších let hodně úspěchů a velké množství posluchačů. Již nyní jsme zahájili přípravu programu Hradecké
pouti na rok 2020, která by měla být tematicky zaměřena na regionální gastronomii a kulinářské umění. Vzali jsme si totiž k srdci slova našeho p. faráře Martina Kierase „ke každé pořádné pouti dobré
jídlo prostě patří“.

V minulých měsících jsem měl možnost se s mnohými z Vás vidět
na informačních schůzkách, které se týkaly 3. vlny kotlíkových dotací a kotlíkových půjček. O výše uvedené dotace a půjčky byl ve Vašich
řadách projeven velmi vysoký zájem. Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje bylo hned v první den příjmu žádostí (13. 5.) zasláno celkem 104 žádostí z hradeckých domácností. Alokovaná dotační částka
byla vyčerpána během stěží uvěřitelných 2 hodin, přesto mnozí z Vás
byli úspěšní a vešli se do již schválené první dotační skupiny (cca 3 500
žadatelů). Ti z Vás, kteří jsou se svou žádostí v tzv. zásobníku (do cca
10 000 žadatelů), nemusí určitě zoufat. Zástupci Moravskoslezského kraje požádali ihned vládu ČR o další prostředky na dofinancování 3. vlny kotlíkových dotací (minimálně 500 000 000 Kč). O tomto
navýšení pro žadatele z Moravskoslezského kraje by mělo být rozhodnuto do konce září letošního roku.
Celkem 64 z Vás, žadatelů o kotlíkovou dotaci, projevilo zároveň zájem o tzv. kotlíkovou půjčku. Na rozdíl od kotlíkových dotací nebude půjčky poskytovat státní instituce (SFŽP - Státní fond životního
www.muhradec.cz |
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prostředí), ale odpovědnost za jejich poskytnutí a čerpání je přenesena na náš úřad. Půjčka bude bezúročná a dobu splácení si budete moci rozložit až na 10 let. Pro město je poskytování půjček rovněž
velmi výhodné, protože peníze z půjček, které budou žadatelé splácet
městu, si může město (od SFŽP) ponechat pro své „ekologické“ projekty realizované na území města. Přestože byl termín žádosti o půjčky stanoven pro města a obce až na 29. 11. 2019, podali jsme komplexní žádost o poskytnutí půjček v celkovém objemu 13 650 000 Kč
na SFŽP již 10. 6. 2019. Pokud vláda ČR rozhodne o navýšení finančních prostředků pro Moravskoslezský kraj i pro žadatele v tzv. zásobníku a všech 64 žadatelů skutečně výměnu kotlů zrealizuje, bude mít
město Hradec nad Moravicí díky Vašemu zájmu o výměnu kotlů a kotlíkové půjčky k dispozici navíc ke svému rozpočtu v průběhu několika let celkem 13 650 000 Kč. Tyto finance by měly být využity k realizaci těchto investičních akcí: rekonstrukce kotelny MŠ v Hradci nad

Moravicí, revitalizace veřejné zeleně na území města, instalace fotovoltaického systému na budovu městského úřadu, zateplení budovy tzv. Babince, zateplení budov kulturních domů v Domoradovicích
a v Žimrovicích a výměna tepelného zdroje v kulturním domě v Jakubčovicích. Všechny uvedené investiční akce by měly být zahájeny
do 31. 12. 2020. Rekonstrukce kotelny MŠ v Hradci nad Moravicí již
započala v měsíci červnu.
Další informace k provozu kina Orion, o opravě poničeného kříže
v Domoradovicích a o zápisu hradeckých hasičů do České knihy rekordů naleznete na dalších stranách tohoto vydání Hradeckých novin.
Závěrem si Vám dovoluji popřát příjemné prožití zasloužených dovolených a šťastný návrat ze všech Vašich prázdninových cest!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, +420 553 783 928

Nová technika pro jednotky SDH
Město Hradec nad Moravicí získalo další dotace na vybavení Jednotek
sborů dobrovolných hasičů v Hradci nad Moravicí a Jakubčovicích,
a to z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj, 9. výzvy MAS Opavsko, v rámci projektů Specializovaná technika JSDH Hradec nad
Moravicí, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009859
a Specializovaná technika JSDH Jakubčovice – 2, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009860. Každá jednotka obdržela mobilní elektrocentrálu, šest ručních radiostanic na frekvenci
požární ochrany, osvětlovací soupravu a soupravu prostředků pro
odstranění spadlých stromů v celkové hodnotě 812 850 Kč. Dotace na realizaci obou projektů je ve výši 95 % z uznatelných nákladů,
tj. cca 772 200 Kč. Dodavatelem techniky je na základě výběrového
řízení obchodní firma Požární bezpečnost s. r. o. z Jihlavy. Cílem
dovybavení novou, moderní a specializovanou technikou je zvýšení připravenosti jednotek SDH k řešení mimořádných událostí.
Ivana Hyklová

Odborné sociální poradenství
Sociální poradna je občanům k dispozici každou první středu v měsíci v době
od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. Termíny do konce roku 2019: 7. 8., 4. 9.,
2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019. Poradu vede sociální pracovnice Centra sociálních služeb

Ostrava, která vám pomůže zorientovat se
v systému sociálního zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek a příspěvků, vybrat
vhodnou kompenzační pomůcku, pomůže
vám s řešením dalších nepříznivých životních situací, např. v oblasti finanční, rodin-

ných nebo mezilidských vztahů apod. Sociální poradenství je bezplatné.
Kontakty na sociální pracovníky:
tel. 775 356 074; ksliva@css-ostrava.cz,
tel. 775 356 117; lzavodna@css-ostrava.cz,
www.css-ostrava.cz.

Varování radnice: Nepouštějte cizí osoby do svého bytu či domu
Město Hradec nad Moravicí varuje občany, aby nepouštěli do svého bytu či domu
cizí osoby pod záminkou spolupráce s městem, např. kopání nové kanalizace, kontroly
vnitřních instalačních rozvodů, vracení přeplatků za stočné apod.

na kopání kanalizace, prošli její dům, kůlnu a zahradu, poté z paní vylákali „zálohu
na kanalizaci“ a odjeli. Šlo o podvodné jednání za účelem krádeže. Případů jednání
osob, které se vydávají za zaměstnance města či jiných institucí, může být více.

V červenci jsme v obci Kajlovec zaznamenali případ, kdy dvojice mužů „navštívila“ osaměle žijící paní pod záminkou prací

Upozorňujeme proto zejména starší občany, aby v žádném případě cizí lidi do svých
bytů a domů nepouštěli. Pokud by město
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Hradec nad Moravicí potřebovalo součinnost občanů na plánované investiční či jiné
akci, vždy o tomto záměru občany v časovém předstihu informuje, a to prostřednictvím písemného oznámení do poštovní schránky, Hradeckých novin, webových
stránek města www.muhradec.cz, informačních skříněk nebo obecního rozhlasu.

OTEVŘENÁ RADNICE
Místa pro třídění papíru, plastu a skla
V Hradci nad Moravicí a jeho částech je celkem 38 míst určených ke sběru tříděného
odpadu, na kterých jsou umístěny především kontejnery na papír, plast (včetně nápojových kartonů) a sklo. V poslední době
se zde často setkáváme s nepořádkem kontejnery jsou přeplněné, otevřené, plasty a papíry leží mimo kontejnery nebo se
povalují po okolí. Mnohdy se tomu dá zabránit sešlápnutím papírových krabic či plastových lahví. Bývá zde ale odložen i jiný velkoobjemový odpad, např. dětské kočárky,
sanitární zařízení, koberce, mnohdy i sedačky a nábytek, elektroodpad, pytle se stavební sutí, okna i s rámem, zrcadla apod.
Tyto příklady jsou uvedeny z praxe a často
jsou takto špatně odložené odpady pro okolí
nebezpečné. Velkoobjemový odpad na třídící místa se žlutými, modrými a zeleno-bílými kontejnery nepatří. Občané, kteří místa
pro třídění odpadu řádně využívají, si pak

oprávněně stěžují na nepořádek poblíž svého bydliště. Pracovníci technických služeb
sice pravidelně, nejméně dvakrát týdně tato
stanoviště uklízejí a nepatřičný odpad odvážejí, ale stálý pořádek se často zajistit nepodaří. Žádáme proto občany, aby kontejnery
nepřeplňovali, zavírali a hlavně do kontejnerů ani okolo nich neodkládali nic, co tam
nepatří. Upozorňujeme, že velkoobjemový odpad a zahradní odpad můžete zdarma
odložit ve sběrném dvoře na Žižkově ulici,
který je otevřen každou středu a pátek od 10
do 17 hodin. Ve sběrném dvoře můžete rovněž odložit stavební suť v množství jeden
přívěsný vozík za osobní auto, a to za poplatek 100 Kč. Elektroodpad můžete bezplatně odložit denně ve dvoře technických
služeb na Opavské ulici. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Roman Celta, TS Hradec nad Moravicí

Kříž v Domoradovicích byl zrestaurován
Dne 19. 7. 2019 bylo dokončeno restaurování kříže u kaple sv. Barbory v Domoradovicích. Kříž zhotovený ze supíkovického
mramoru není datován ani značen žádnou
kamenickou značkou. Dle typologie a provedení je možno jej datovat do období let
1890 – 1910.
Restaurátorské práce a celkovou opravu
kříže provedl Bc. Martin Polášek, restaurátor z Nového Dvora u Stěbořic, který je
dlouholetým restaurátorem Slezského zemského muzea v Opavě. Při opravě kříže bylo
konstatováno, že s největší pravděpodob-

ností (hraničící s jistotou) došlo ke zřícení
kříže dne 2. 2. 2019 samovolně, a to z několika důvodů: silný povichr, dlouhodobě
sesedající podloží u komunikace zapříčiňující naklonění kříže, použití nevhodné
korodující vnitřní armatury a dlouhodobé
zvětrávání pojiva mezi jednotlivými bloky
kříže. Průběh restaurátorských prací nebyl jednoduchý, kříž byl značně rozlámán
a samotná skulptura Ježíše Krista musela být kompletně nově odlita. Náročné bylo
dotmelování chybějících částí kříže a jejich
barevné sjednocení (finální retuše). Celko-

vé náklady na opravu kříže dosáhly výše
67 000 Kč.
V průběhu podzimních měsíců je plánována pro občany Domoradovic přednáška restaurátora, pana Bc. Martina Poláška, se zasvěceným komentářem k průběhu
opravy. Přednáška bude doplněna projekcí
a uskuteční se v kulturním domě v Domoradovicích. O termínu přednášky vás budeme informovat v následujícím vydání Hradeckých novin.
Petr Havrlant

Kříž po zřícení 2. 2. 2019, restaurátor Martin Polášek s křížem v průběhu opravy a opravený kříž.
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Opravy komunikací
V měsících červnu a červenci proběhla oprava povrchu místních komunikací
na území města, a to v Benkovicích k č.p. 43
a bývalé točny, v Bohučovicích k č.p. 21

a v Hradci nad Moravicí v ulici Pod Kalvárií (v době uzávěrky zpravodaje ještě probíhá realizace). Na základě výběrového řízení se zhotovitelem stavby stala společnost

SWIETELSKY stavební s.r.o. Cena díla činila cca 3,23 milionů Kč včetně DPH.
Ing. Josef Hennig

Benkovice, komunikace k č.p. 43
Benkovice, bývalá točna
» Bohučovice, komunikace k č.p. 21
½
¿

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V sobotu 1. června jsme přivítali do života deset nových občánků našeho města,
a to sedm holčiček a tři chlapečky. V úvodu potěšily hosty svým vystoupením děti
z předškolního oddělení hradecké mateřské školy a sourozenecké pěvecké duo Lukáš
a Šimon Bátorovi. Děti, jejich rodiče a další
hosty poté přivítal v obřadní síni města starosta pan Mgr. Patrik Orlík, který pronesl slavnostní slovo a poblahopřál rodičům
k narození dítěte. Maminky obdržely ky-

tičku a drobné pozornosti pro svá miminka. Pro všechny rodiče je připravena také
společná fotografie, kterou si můžete bezplatně vyzvednout na podatelně městského úřadu. Za spolupráci na obřadech vítání občánků patří poděkování našim stálým
partnerům - Mateřské škole Hradec nad
Moravicí, Městské knihovně Hradec nad
Moravicí a Charitě Opava – chráněným dílnám ve Vlaštovičkách.

Pozvánka
Vážení rodiče, srdečně vás a další
členy vaší rodiny zveme na podzimní vítání občánků, které se uskuteční 5. října 2019. Tento obřad je určen dětem, které se narodily v období
duben – červen 2019. Rodiče dětí obdrží písemnou pozvánku poštou.
Pokud vám termín nevyhovuje, je
možno se zúčastnit následujícího obřadu, který se bude konat v prosinci.
V tomto případě kontaktujte matriku
městského úřadu (tel.: 553 783 923,
e-mail: matrika@muhradec.cz).
Foto: Jiří Hajduk
6
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OTEVŘENÁ RADNICE
BLAHOPŘEJEME K JUBILEJNÍM SVATBÁM
V sobotu 8. června uspořádalo město Hradec nad Moravicí slavnostní setkání manželských párů, které si v letošním roce
připomínají 50. či 60. výročí uzavření manželství. V obřadní síni města jsme tak oslavili tři diamantové svatby (60 let od uza-

vření manželství) a sedm zlatých svateb
(50 let od uzavření manželství). Jubilantům k jejich významnému výročí pogratuloval, předal kytičku a dáreček starosta

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

Vážení příznivci a návštěvníci kina Orion,
jistě jste si všimli, že v průběhu měsíců července a srpna má kino Orion „kinoprázdniny“. Tato plánovaná pauza je zapříčiněna nutnými udržovacími pracemi na půdě
Národního domu, jejichž provedení nám
bylo doporučeno statikem. Tyto udržovací
práce včetně odlehčení a vyklizení půdních
prostor nad jevištěm a kinosálem provedla
stavební firma Grigar s.r.o. Opava a Tesařství Kajlovec. V průběhu měsíce srpna dojde
k dovybavení promítací kabiny druhým projekčním přístrojem MEOPTA MEO 5XB3
pro promítání 35mm filmů, za účelem zvýšení komfortu návštěvníků kina, resp. zjednodušení práce týmu promítačů. K obnovení promítání dojde dne 29. 8. 2019,
kdy můžete navštívit nový film slavného režiséra Quentina Tarantina Tenkrát
v Hollywoodu. Projekci si určitě nenechte
ujít už vzhledem k hvězdnému hereckému
obsazení (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Al Pacino).
Po podání výpovědi panem Richardem Vaculou ml. a jeho odstoupení z pozice hlavního dramaturga kina Orion jsme byli nuceni
zřídit nové webové stránky, nový faceboo-

města Mgr. Patrik Orlík, který se také ujal
společného přípitku. V hudebním doprovodu obřadu se představila Lenka Honková
(housle) a Jan Zlámal (violoncello). Všem

jubilejním manželským párům ještě jednou
blahopřejeme a do dalších společných let
přejeme hodně lásky, zdraví a spokojenosti.

kový profil a nové logo městského kina. Zároveň muselo dojít k inovaci a úpravě dosavadního rezervačního systému kina.
V neposlední řadě bylo nutné zajistit kvalitní a odbornou náhradu v oblasti dramaturgie kina. Jsem velmi rád, že pozici hlavního dramaturga hradeckého kina ochotně
přijal p. Miroslav Beinhauer – filmový publicista, historik a cestovatel, jehož rodné
kořeny pocházejí z Hradce nad Moravicí.
Pan Beinhauer se věnuje kinematografii již
více než čtyři desetiletí, dlouhá léta pracoval jako vedoucí kina ve Veselí nad Moravou. Ještě dnes pracuje jako hlavní dramaturg úspěšného kina Centrum v Havířově.

dramaturga kina p. Beinhauera i představení originálního plakátu filmu z festivalu
v Cannes, který bude následně zdobit interiér hradeckého baru Orion. Na 3. 10. 2019
je již nyní naplánována projekce dlouho
očekávaného filmu Nabarvené ptáče, který osobně v hradeckém kinu Orion uvede
pan režisér Václav Marhoul. O přípravě
této projekce vás budeme ještě podrobněji informovat na oficiálních stránkách kina
www.kino-orion.cz.
Petr Havrlant

Tým kina Orion pochopitelně netvoří pouze dramaturg. Za provoz promítací kabiny
a za veškeré technické aspekty provozu hradeckého kina nyní zodpovídá hlavní promítač p. Lukáš Tatarin. Koordinaci filmových
představení, společenských událostí a akcí
v kinosále má nově na starost vedoucí kina,
zaměstnankyně odboru kultury městského
úřadu, p. Zuzana Liliana Machurová. Celý
tým kina Orion pak dotváří již časem prověřený, obětavý kolektiv promítačů, uvaděček a pokladních.

Foto: Jiří Hajduk

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Kino Orion připravuje podzimní soutěž pro
dětské diváky. Od 1. září 2019 (promítáme
v 10 h představení Tajný život mazlíčků 2)
mohou děti sbírat nálepky za každé navštívené filmové představení. Soutěžní kartičku
obdrží děti na pokladně kina, vyhodnocení
soutěže proběhne v prosinci. Na deset vylosovaných vítězů čekají krásné ceny.

Mimo již zmiňovaný film Tenkrát v Hollywoodu bych vás rád upozornil na představení filmového klubu, kdy bude dne 5. 9. 2019
v 18 h promítán film Parazit. Tento film
obdržel na letošním 72. ročníku filmového
festivalu v Cannes hlavní cenu - Zlatou palmu. Součástí uvedení filmu bude komentář
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Sportovní dětský den
V neděli 2. června uspořádalo město Hradec
nad Moravicí Sportovní dětský den, který
provázelo krásné slunečné počasí. Věříme,
že si všichni, kteří toto zábavné odpoledne
v areálu TJ Hradec nad Moravicí navštívili,
připravený program užili. Děkujeme všem
organizacím, které se na průběhu dětského
dne podílely a také našim sponzorům, kteří
poskytli občerstvení pro děti.
Foto: Jiří Hajduk

Ohlédnutí za Hradeckou poutí
Den po svátku patronů místního farního
kostela sv. Petra a Pavla, v neděli 30. června,
se v Hradci nad Moravicí uskutečnila obnovená tradiční Hradecká pouť, kterou pořádalo město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hradec
nad Moravicí, Státním zámkem Hradec nad
Moravicí a společností Silesia Art, z. ú.
Slavnostní den provázely tropické teploty (dokonce padaly teplotní rekordy), dobrou náladu a přátelskou atmosféru to však
nepokazilo. Program pouti zahájila slavnostní mše svatá, která byla zakončena vystoupením dechových orchestrů z Hradce
nad Moravicí a z polského Radzionkowa.
Program pokračoval vystoupením místních
kapel na nádvoří Červeného zámku. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do repertoáru tanečního orchestru Baard´s Band,
kapely Církevní základní školy Hradec
nad Moravicí a Základní umělecké školy
Hradec nad Moravicí. Odpoledne program
pokračoval Festivalem dechové hudby,
v rámci kterého se posluchačům postupně představilo pět dechových orchestrů –
Kobeřanka, Farní dechový orchestr z Rad-
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zionkowa, Hrádocká kapela z Liptovského
Hrádku, Dechová hudba Slatina a v závěru
programu spolupořádající Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, který svým vystoupením zároveň připomenul 125 let od vzniku první české dechové hudby v Hradci.
Všech pět orchestrů publiku předvedlo, jak
rozmanitým a energickým žánrem je současná „dechovka“. Posluchači si mohli užít
mimo jiné folklór, muzikálové melodie, promenádní skladby, pop a dokonce i rock. Právě známou rockovou skladbou Highway to
Hell skupiny AC/DC zakončil celodenní
program místní Dechový orchestr Hradec
nad Moravicí. Festival dechové hudby byl
spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Odpolední blok doplnily svým
půvabným vystoupením hradecké mažoretky Charlie, žákyně Základní školy Hradec
nad Moravicí a temperamentní ukázky bojového umění v podání oddílu Taekwondo
Hradec nad Moravicí při Církevní základní
škole sv. Ludmily.
Po celý den mohli návštěvníci pouti zavítat
také do zahrady u budovy ZUŠ, kde probíhal speciální program pro děti nebo na farní

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

zahradu, na které připravil hradecký farář
P. Marcin Kieras přátelské posezení. Samozřejmě nechyběl bohatý stánkový prodej
na nádvoří i na Městečku, a to jak s kvalitním občerstvením, tak s nabídkou regionálních produktů značky Opavské Slezsko,
kterou zastupovali také naši občané a podnikatelé.
Letošní Hradecká pouť, která tematicky
připomenula 125. výročí dechové hudby
v Hradci nad Moravicí, je za námi. Město Hradec nad Moravicí děkuje všem, kteří se na průběhu celého slavnostního dne
podíleli - hostům, účinkujícím, prodejcům
i spolupořadatelům. Budeme se těšit na setkání s vámi na Hradecké pouti 2020, o které můžeme již nyní prozradit, že bude tematicky zaměřena zejména na regionální
gastronomii a kulinářské umění.
Foto: Jiří Hajduk

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Zažít město jinak aneb Ulice bez opony
V sobotu 21. 9. 2019 se naše
město zapojí do celorepublikové sousedské pouliční
slavnosti Zažít město jinak. Sousedská slavnost je
založena na principu společného sdílení veřejného
prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů. Na slavnosti dostanou
hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, kulinářské umění, um, dílny,
hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory
apod. V letošním roce bylo vyhlášeno téma slavnosti Ulice bez opony.
Téma se vztahuje k 30. výročí sametové revoluce, která si určitě zaslouží připomenutí. Příklady aktivit, které organizátoři na svých
stránkách www.zazitmestojinak.cz nabízí k inspiraci: vystavte
fotky „tehdy a dnes“, promluvte z balkonu, zazpívejte si u táboráku, uspořádejte závod míru apod. Prosíme zájemce, kteří by se chtěli podílet na organizaci této akce, ať kontaktují městský úřad, tel.
553 783 939 nebo 725 666 073, e-mail: zmachurova@muhradec.cz.

KVĚTY PANÍ OPERETY
V neděli 10. 11. 2019 vám
nabízíme kytici plnou nádherných melodií ze známých operet. Co květ, to
krásná melodie, které tleskají tisíce lidí na celém
světě. Představení Květy
paní Operety se odehrává
ve scénických dekoracích
a kostýmech. Hrají a zpívají Andrea Plachká, Zdeňka Mervová, Anna Sokolová, Ivo Melkus a Karel
Smolka, klavírní doprovod Nenko Slavov a Karel
Holeš. Představení začíná
v 18 h v kinosále Národního domu. Prodej vstupenek na místě hodinu před
představením, rezervace
na tel. č. 725 666 073 (074).
Vstupné: plné 80 Kč, senioři 40 Kč.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Město Hradec nad Moravicí vás zve v neděli 29. 9. 2019 v 19 h do kinosálu Národního domu na divadelní představení Kurz efektivního rodičovství. Komedii o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci, uvádí ochotnický soubor Odřivous Bílovec.
Vstupné je dobrovolné.

KŠANDA
V pondělí 27. 1. 2020 vás
zveme do kinosálu Národního domu na komedii Jaroslava Sypala nabitou
dějem a originálním humorem s názvem Kšanda.
Vstupenky můžete zakoupit od 1. 10. 2019 v předprodeji v informačním centru.
„Magda a Klíště jsou milenci. Plánují společný život,
ale ještě předtím se snaží
získat hodně peněz. Vymyslí ďábelský plán. K jeho
realizaci zneužijí manžela
Magdy, Huberta Kšandu.
Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol
kariéry a pak jimi nastražená past sklapne. Magdě
s Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého
cíle. Jejich růžové sny o bohatství se začínají plnit.
Ale všechno je nakonec úplně jinak…“
www.muhradec.cz |
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SPOLEČNOST A KULTURA
Hradečtí hasiči v České knize rekordů
Dne 15. 6. 2019 se v Otrokovicích konal
VII. ročník Celorepublikového setkání historických parních stříkaček. Součástí setkání 11 parních stříkaček byly i soutěže
v disciplínách roztopení stříkaček do 6 atmosfér na čas, srážení terčů proudem vody,
plnění sudu a délka dostřiku stříkaček. Hradecký tým ve složení Robert Pavelek, Pavel
Curylo, Jan Vícha, Kamil Hurník a Michal
Kellner se v soutěži srážení terčů umístil
na 3. místě. Topič Pavel Curylo navíc vytvořil nový rekord v roztopení hradecké parní
stříkačky na provozní tlak 6 atmosfér v čase
14 minut 32 sekund.
Letošní celorepublikový sraz byl obohacen
pokusem o vytvoření českého rekordu „největšího počtu parních stříkaček v provozu
v jednom okamžiku“. To se skutečně podařilo a hasiči z Hradce nad Moravicí společ-

INFORMUJE
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V SRPNU:
5. – 30. 8. 2019

úterý a čtvrtek
10 – 12 h
13 – 17 h

V červenci byla naše knihovna uzavřena
z důvodu pravidelné revize knihovního fondu, kterou nám v intervalu 5 let ukládá provádět knihovní zákon. Revizi v tomto rozsahu nelze provádět za provozu knihovny.
Jde o proces, při kterém se porovnává skutečný stav knihovních jednotek ve fondu se
stavem evidence a výpůjček a dle stanoveného postupu se musí zkontrolovat všechny
druhy dokumentů. Zároveň byla provedena
aktualizace knihovního fondu, kdy nečtené
a poškozené dokumenty byly vyřazeny. Část
dokumentů byla přeřazena do skladu, abychom udělali místo novým knihám.
Výstava: květen – srpen, Hradecká knihovna ve sto letech. Od prvního knihovního
zákona po současnost.
Připravujeme:
• 3. 9. – 1. 11. 2019, Dobové reklamy hradeckých živnostníků 1. pol. 20. stol.
Ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným
spolkem Hradec nad Moravicí. Otevřeno
souběžně s otevírací dobou knihovny.
10
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ně s dalšími 10 týmy z Čech a Moravy byli
úspěšně zapsáni do České knihy rekordů,
což potvrdila i komisařka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Děkujeme tímto hradeckým hasičům za skvělou reprezentaci
města a gratulujeme k rekordnímu zápisu!
Petr Havrlant

• 20. 9. – 27. 9. 2019, Carl Weisshuhn, vestibul Národního domu. Výstava fotografií a dokumentů k výročí 100 let od úmrtí
Carla Weisshuhna, významného podnikatele, stavitele Žimrovické papírny, mnoha
silnic, železnic, tunelů a viaduktů, osobního přítele T. A. Edisona a majitele Jánských Koupelí. Součástí výstavy bude
přednáška o životě Carla Weisshuhna (termín bude upřesněn).
• 21. 9. 2019, Zažít město jinak: Ulice bez
opony, Podolská ulice. Sousedské slavnosti se zábavným programem pro všechny.
• 30. 9. 2019 v 9.00 h, Klubíčko nejmenších čtenářů. Další setkání nejmenších
čtenářů předškolkového věku (1-3 roky)
v doprovodu rodičů nebo prarodičů
v knihovně.
• 6. 10. 2019 v 16.00 h, Pohádky a MALÉhRY, kinosál Národního domu. Hodinové
čtení pohádek doprovázené projekcí animovaných obrázků z knihy, čaj z ruského
samovaru, hraní si, pohoda… Omezená kapacita, vstupné 50 Kč/dítě. Zarezervujte si
své místo včas! E-mail: ic@muhradec.cz,
mkhradec@okpb.cz, tel.: 595 173 073,
www.ichradec.cz.
V září vychází Podzimní hradecký kniháček, čtvrtletník pro zvídavé děti. Tak se pro
něj stavte!

I NA KOUPALIŠTI SI MŮŽETE
PŮJČIT KNIHU!
Zapomněli jste doma knihu nebo časopis?
Na městském koupališti si s tímto problémem nemusíte dělat těžkou hlavu. Městská
knihovna připravila na letošní léto pro návštěvníky hradeckého koupaliště již 5. roč-
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ník akce Vezmi knihu na prázdniny. Knihy
jsou tradičně umístěny v převlékací kabině
u dětského bazénu a jsou volně k dispozici.
Nedočtenou knihu není nutné vracet zpátky.

POTŘEBUJETE OBALIT SEŠITY NEBO
KNIHY DO ŠKOLY?
Nemáte čas nebo nemůžete sehnat obaly
na atypické rozměry učebnic? V knihovně
vám je obalíme rychle, levně a profesionálně. Obal od nás vydrží dlouho a je kvalitní.
Knihy nelze obalovat na počkání, podle počtu objednávek vám je obalíme a nejpozději
do týdne vás budeme informovat e-mailem
nebo SMSkou.

PŘINÁŠÍME MALOU UKÁZKU KNIH,
KTERÉ ČEKAJÍ NA SVÉ ČTENÁŘE
Ciprová, O.
Clark, M. H.
Connelly, M.
Hnízdil, J.

Ema a jednorožec
Přede mnou se neschováš
Noční směna
Dítě v síti
Jak bydlí zvířata. Podívej se
pod obrázek.
Jíme zdravě ve městě
a na venkově
Kesslerová, L. Emily Vichrná
Körnerová, H. M. Hlas kukačky
Maskame, E.
Vím, že tě chci
Pennyová, L.
Kudy vchází světlo
Plokhy, S.
Černobyl
Pospíšilová, Z. Konec zlobení
Roberts, N.
Když přijde soumrak
Virtue, D.
Andělé: setkání s Anděly
Yolen, J.
Mapa kostí

SPOLEČNOST A KULTURA
Novinky z Turistického informačního centra
NOVĚ U NÁS MŮŽETE PLATIT KARTOU
Na vaše přání jsme do informačního centra
pořídili platební terminál. Nyní u nás můžete zaplatit kartou (kontaktní i bezkontaktní, s pruhem i bez). Platba je rychlá, snadná a už nemusíte shánět nejbližší bankomat.

VEŘEJNÁ DOBÍJECÍ STANICE
PRO ELEKTROKOLA
Zájem o elektrokola roste a vyjít vstříc jejich uživatelům se snažíme také v Hradci.
Proto jsme u Národního domu zprovoznili
dobíjecí stanici pro elektrokola. K dispozici
jsou čtyři zásuvky, provozní doba stanice je
denně od 8 h do 18 h. Nabíjecí kabel si můžete zapůjčit v provozní době informačního
centra proti vratné záloze 200 Kč.

PRODEJ TEXTILNÍCH TAŠEK
Informační centrum chce turistům, návštěvníkům města a hradeckým občanům
usnadnit „nevytváření odpadů“. Můžete si
u nás nebo v městské knihovně zakoupit bavlněné nákupní tašky v přírodní barvě s vyobrazením vstupní brány Červeného zámku. Cena tašky je 50 Kč.

vicí slavnostní odhalení a posvěcení poutního kamenného patníku Svatojakubské cesty
Moravské, která vychází od polských hranic
ve Slezsku u Opavy a vede díky hřbitovnímu
kostelíku sv. Jakuba Hradcem nad Moravicí, pokračuje Nízkým Jeseníkem přes Olomouc do Brna, Mikulova a dále Evropou
až ke katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Akce byla zahájena prohlídkou samotného kostelíku s výkladem faráře P. Mgr. Marcina Stanislawa
Kierase a místostarosty města Mgr. Petra Havrlanta. Smysl této poutní cesty a putování samotného přiblížil všem účastníkům pan Ivo Jarka, který zastupoval spolek
přátel Svatojakubské cesty Ultreia. Ivo Jarka spolu se starostou města Mgr. Patrikem
Orlíkem odhalili milník Svatojakubské cesty se symbolem mušle a uvedenou vzdáleností 3 466 km, kterou poutníci mají před
sebou do Santiaga de Compostely, k hrobu

Kontakty:
Informační centrum, Podolská 156
Hradec nad Moravicí
(+420) 595 173 043, (+420) 778 700 071
ic@muhradec.cz, www.ichradec.cz
sv. Jakuba. Na závěr pan farář P. Mgr. Marcin Stanislaw Kieras posvětil patník a razítko, které budou dostávat poutníci do svých
Credenciálů. Poděkování patří všem, kteří
se na realizaci patníku podíleli i všem, kteří se akce zúčastnili.
Markéta Beyerová

PLÁNOVANÉ TURISTICKÉ VÝŠLAPY
Srpen - Cedrový háj, září - Památky Radkova a Filipovic; Turistická vycházka se seniory do Jakubčovic. Termíny sledujte v Hradeckém kulturním měsíčníku nebo na webu
www.ichradec.cz.

Z HRADCE DO SANTIAGA
Ve středu 5. června odpoledne proběhlo
u hlavní brány hřbitova v Hradci nad MoraFoto: Jiří Hajduk

125 LET? JSME MODERNÍ
ORCHESTR, PŘESVĚDČTE
SE SAMI!
O tom, že letos slaví dechová
hudba na Hradci významné jubileum, jsme již několikrát psali.
Výročí jsme symbolicky oslavili
na Festivalu dechových hudeb,
který se konal 30. července
na nádvoří Červeného zámku.
Jelikož pouti bude věnován samostatný článek, chtěli bychom
zde spíše vyslovit několik poděkování, a to nejprve našemu
městu a Moravskoslezskému kraji, za jejichž finanční podpory se
akce konala a pracovníkům města za stránku organizační. Panu faráři, za poskytnutí útočiště své „domovské“ kapele z Radzionkowa
a všem kapelám za jejich účast. Speciální poděkování patří Hrádocké kapele z Liptovského Hrádku, která nám jako dar dovezla album archivních fotografií dokumentující naši dlouholetou družbu.

STŘÍBRO A CHVÁLA V ROZHLASE
V přípravách na výročí možná trochu zaniklo, že jsme na začátku
června opět vyrazili na soutěž do Bohumína a Tworkowa a přivezli druhé místo. Na akci vyzpovídal naše členy Artur Kubica pro potřeby reportáže českého rozhlasu, kde nás velice pochválili (odkaz
na ni najdete na našem facebooku). Prý jsme se během pár let přerodili z dechové kapely v moderní orchestr, který opravdu stojí za to.
Také nadšení posluchači po našich koncertech naznačují, že nepatříme do starého železa.

KE SKLEPŮM NA NÁS A VRABČÁKA EDITH…
Pokud se chcete na vlastní uši a oči přesvědčit, že si nevymýšlím
a že nám to fakt hraje, máte jedinečnou možnost vychutnat si naše
vystoupení v krásném prostředí Pivovarských sklepů 23. srpna.
Koncert se koná ve spolupráci s letním kinem, a tak po našem dirigentovi převezmou taktovku mistři promítači a navážou hudebním filmem Edith Piaf. Moc se těšíme, tak hlavně ať vyjde počasí!
Aktuality najdete na facebooku či našich webových stránkách:
www.facebook.com/dechovyorchestrhradec/
www.dechovyorchestrhradec.cz.
Lucie Deutsch
www.muhradec.cz | 11

SPOLEČNOST A KULTURA / LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Čekej, zpomal!
„Čekej, zpomal!“ houkne na mě Aňa. Zase
jsme se asi rok neviděly, takže s ní trávím
veškerý volný čas. Je z Brna a moc to u nás
nezná, tak jsem ji vzala na vodu. Začátky
zvládla, ale v peřejích jsme se málem „udělaly“, protože nás chytl silný vracák. „Jo,
vždyť už brzdím!“ zabručím si pro sebe.
A proč zase? Takhle jsme zastavovaly už
víckrát. Jednou ji moc bolely ruce, pak se
potřebovala nutně napít, dát kousek housky kačenám, svlažit si nohy nebo se jenom
opalovat. Ale podle přání své odvěké kámošky na chvíli přibrzdím a s údivem sleduju, jak si Aňa vytahuje mobil a pořizuje snímky Bílého a Červeného zámku. „To
jako vážně?!“ Tohle asi nikdy nepochopím…
„Tak můžeš jet, jsem spokojená!“ prohlásí
a projíždí si galerii mobilu. Já jen zakroutím hlavou a doufám, že ztřeštěných nápadů bylo už dost. Jenže, když plujeme kolem
Pivovarských sklepů a „houpacího“ mos-

Termín příští uzávěrky je 19. 9. 2019 (do Hradeckých novin č. 5/2019).

tu, uslyším Aniččin křik: „Ooooch!!! Koukej! Koně! A koupou se v řece!“ Jakmile mi
dojde, že bude chtít zastavit, sklopím pádlo, loď se poslušně otočí na druhou stranu
a já se pro sebe zasměju. Mineme koupaliště a projedeme pod mostem, což se neobejde bez poznámek narážejících na množství
aut, které nám tu po něm jezdí. Hradecké
schody zdoláme kupodivu bez větších po-

tíží. Avšak Anička spatří před Braneckými železárnami velký nápis: ZMRZLINA
a prohlásí: „Potřebuju doplnit cukr, takže
ať chceš, nebo ne, stojíme!“ A já mám pocit,
že si tu zmrzlinu zasloužím už jen proto, že
jsem ji po cestě někde nevyklopila.
Markéta Mejzlíková, žákyně 8. ročníku
CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému tématu dodává: Původně jsem chtěla psát o výletě na noční Kalvárii, jenže pak mi hlavou prolétla myšlenka. Ten den jsme s rodinou sjížděli řeku Hron a mamka se zmínila, že je to podobná řeka jako naše Moravice. Potom už stačilo jen napsat příběh.

Z činnosti mladých hasičů SDH Kajlovec
MEMORIÁL JANA DRAŠÁKA
V sobotu 8. června se uskutečnil 6. ročník hasičské soutěže Memoriál Jana Drašáka. Soutěž slavnostně zahájil starosta města pan
Mgr. Patrik Orlík spolu se starostou SDH Kajlovec panem Janem
Schulzem a sestrou Jana Drašáka paní Marií Chromou. Soutěžního klání se zúčastnili mladší a starší hasiči, a to v požárním útoku
s vodou a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. V disciplíně požární útok s vodou soutěžilo v kategorii mladších hasičů 9 družstev
s výsledkem: 1. místo Jakubčovice, 2. místo Budišov nad Budišovkou a 3. místo Bohučovice A. Naše družstvo obsadilo 8. místo. Výsledky kategorie starších hasičů: 1. místo Branka u Opavy, 2. místo
Hrabství, 3. místo Vítkov. Naše družstvo obsadilo 4. místo. V disciplíně běh jednotlivců na 60 m s překážkami soutěžilo v kategorii
mladších hasičů 20 běžců s umístěním: 1. místo Nikol Byrtusová
(SDH Kajlovec), 2. místo Jan Sklípek (SDH Leskovec), 3. místo Lucie Rychtářová (SDH Březová). V kategorii starších hasičů soutěžilo taktéž 20 běžců s výsledkem: 1. místo Jakub Hertel (SDH Branka
u Opavy), 2. místo Iveta Černíková (SDH Branka u Opavy), 3. místo Filip Ondrák (SDH Budišov nad Budišovkou). Soutěže se celkem
zúčastnilo 120 dětí. Ceny vítězům předal místostarosta města Hradec nad Moravicí pan Mgr. Petr Havrlant a starosta SDH Kajlovec.
Od 15 hodin pokračovala soutěž kategoriemi mužů a žen. V kategorii žen soutěžila 2 družstva s umístěním: 1. místo Benkovice, 2. místo
Kajlovec. Kategorii mužů zastupovalo 5 družstev s výsledky: 1. místo Kajlovec B, 2. místo Kajlovec A, 3. místo Benkovice. Kategorii dorostenců reprezentovalo 1 družstvo z SDH Hrabství. Ceny předal
velitel sboru pan Roman Vavrys spolu se starostou SDH Kajlovec.

SOUTĚŽ V POLSKÉM BABORÓWĚ
V sobotu 15. června se naše osmičlenné družstvo se strojníkem
zúčastnilo soutěže v polském Baborówě, a to v disciplíně požární útok s vodou. Stroj nám ochotně zapůjčilo pořádající družstvo.
12
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Používali jsme 20metrové hadice 4C a 2B v délce 80 m. Po skončení soutěžní ukázky jsme byli odměněni potleskem a od starosty
Baborówa jsme obdrželi pohár, diplom a medaile. Poté na nás čekal zábavný program a občerstvení. Ve večerních hodinách jsme se
se spřáteleným sborem rozloučili a odjeli zpět domů.

DĚTSKÝ DEN PRO MŠ
Ve středu 19. června navštívily naši zbrojnici již tradičně děti z místní mateřské školky, které si prohlédly její vybavení a hasičskou techniku. Naši mladí hasiči pro děti připravili zábavné soutěžní disciplíny, např. stříkání džberovkou do plechovek, shazování kuželek
hadicí a házení míčků do bedny. Nakonec všechny děti obdržely
sladkou odměnu.
Kamil Wolf, SDH Kajlovec

SPOLEČNOST A KULTURA / ŠKOLSTVÍ
Z činnosti Klubu seniorů Žimrovice
V březnu jsme se setkali v naší klubové Čajovně, kterou jsme si zpříjemnili promítnutím životopisného filmu o francouzské
šansoniérce Edith Piaf. V dubnu přijal naše
pozvání P. Jan Larisch, Th.D., duchovní otec
farnosti v Ostravě-Svinově. Vyslechli jsme
přednášku o životě katolického kněze P. Richarda Henkese, mučedníka lásky a kandidáta na blahořečení. V květnu jsme společně oslavili Svátek matek. Přivítali jsme
mezi sebou starostu města pana Mgr. Patrika Orlíka a paní Jitku Celtovou z městského úřadu. Pan starosta nás po úvodním proslovu seznámil s plány realizací oprav v naší
obci a odpovídal přítomným na otázky. Také
nám předal kytičku a dárek. Setkání s hosty bylo velice milé. Za kulturní program děkujeme dětem a pedagogům místní základní
a mateřské školy a členkám tanečního sou-

boru Kateřině Víchové a Viktorii a Barboře Řemelkovým, které zatančily rozverný
verbuňk a úžasný baletní vstup z Labutího
jezera. Za výborné občerstvení děkujeme
žimrovickým hasičům pod vedením pana
Miroslava Kříže. A protože květen je čas výletů, i my jsme se na několik výletů vypravili.
Jeden výlet byl do Prahy, druhý do arboreta
v Novém Dvoře a do Jakartovic. V Jakartovicích jsme navštívili barokní kostel Narození
Panny Marie, prohlédli si barokní sochu sv.
Jana Nepomuckého a rozjeli jsme se ke skalám s úchvatnými jezírky, do míst, kde stávala původní obec Jakartovice. V červnu jsme
se zúčastnili slavnostního odhalení a posvěcení poutního zastavení Svatojakubské
cesty u hřbitova v Hradci nad Moravicí. Zapojili jsme se i do Zahradní slavnosti místní školy, kde si děti mohly pod vedením na-

šich členek vyrobit z ovčího rouna plstěné
květinky. V červnu nemohlo chybět tradiční smažení vajec, a protože nám počasí přálo, přišla na řadu i hra kriketu. Naše půlroční činnost byla zakončena poznávacím
zájezdem do Hlučínského muzea, Hornického muzea a Planetária v Ostravě. Aktivně se věnujeme také pěší turistice a pravidelně každé úterý se věnujeme relaxačnímu
cvičení. K životnímu výroční jsme s kytičkou
a dárečkem poblahopřáli našim letošním jubilantkám - paní Marii Červené, Anně Jaschkové a Anně Štenclové.
Závěrem bych ráda jménem celého Klubu seniorů Žimrovice poděkovala městu
Hradec nad Moravicí za poskytnutí dotace
v rámci grantového programu, díky které
můžeme plnit náš náročný program.
Zdeňka Víchová, Klub seniorů Žimrovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
V pátek 14. června připravili žáci 9. A s třídní učitelkou Monikou Halškovou projektový
den pro žáky 6. až 9. ročníku. Celkem na šesti stanovištích v areálu školy plnili žáci nejrůznější úkoly zaměřené na rozvoj třídního
kolektivu, sportovní disciplíny, dramatizaci pohádek, pokusy z fyziky, úkoly ze zdravovědy, práce s buzolou a mapou, práce se
stavebnicí Merkur a další. Viktorie Mazurová žákům předvedla dech beroucí kouzla
s kartami. Za splnění úkolu dostali žáci indicie a na závěr pak měli rozluštit jejich souvislost a vyřešit tajenku. První tři nejlepší třídy
pak byly odměněny sladkostmi.
Mgr. Monika Halšková

kové si žáci vyzkoušeli logické deskové hry
a hlavolamy. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na krychlové stavby a barevné trojice.
Chlapci z 9. třídy předvedli dětem Bilanské
kouzlo. Projektový den proběhl pod vedením paní učitelky Evy Havlíčkové a za pomoci žáků a žákyň 9. tříd.
Mgr. Eva Havlíčková, Daniel Vaida,
Michal Přibyl, Diviš Síkora

verzita, změny klimatu, znečištění, hromadění plastového odpadu. Na základě této
diskuze se děti pokusí výtvarně ztvárnit planetu Zemi v situaci, ve které se právě nachází, nebo planetu snů – jaké by to mohlo být.
Ze všech zúčastněných prací dětí z celého
světa bude uspořádána ve Francii výstava.
Naši školu budou reprezentovat práce žáků
3. ročníku, třídy 4. A, 5. B a 9. B.
Mgr. Markéta Mazurová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

WHAT‘S THE WEATHER
ON YOUR PLANET?
MATEMATIKA PODLE
PROFESORA HEJNÉHO
Dne 24. května si žáci prvních, druhých
a třetích tříd vyzkoušeli Hejného metodu
výuky matematiky v praxi zábavnou formou. Děti pracovaly na čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti pod dohledem
paní učitelky Moniky Bryjové se žáci pohybovali v prostředí autobusů, autobusových
linek a cyklotras. Úkoly na druhém stanovišti připravila pro žáky paní učitelka Lenka Hlačíková. Děti skládaly geometrické
tvary na geodeskách a také pomocí dřívek.
Pod vedením paní učitelky Gabriely Špič-

Naše škola je zapojena do výtvarného projektu francouzské právničky a výtvarnice Marie Pierre s názvem What‘s the weather on your planet? (Jaké je počasí na vaší
planetě?), který kombinuje problematiku
environmentální výchovy s uměním. Jedná se o program, který spojuje děti z různých zemí po celém světě (Francie, Senegal, Indonésie, Vietnam, Keňa, USA, Nepál,
Itálie). Cílem projektu je zvýšit povědomí
a přijmout svůj díl odpovědnosti za změny klimatu, které se začínají dotýkat nás
všech. Důležitou roli hraje dialog mezi žákem a učitelem o tématech jako jsou biodi-

Úspěšní recitátoři reprezentovali naši školu v okrskovém kole recitační soutěže, které se uskutečnilo v únoru. Do okresního
kola postoupili Jakub Hrbáč, Aneta Vlková
a Veronika Kolovratová. Jakub Hrbáč, žák
5. B třídy, zvítězil ve 2. kategorii a postoupil do krajského kola, ve kterém se umístil
na 1. místě. Jakub se recitaci věnuje od 1.
třídy a v krajském kole reprezentoval naši
školu již potřetí. Gratulujeme k obrovskému úspěchu!
Mgr. Eva Havlíčková

SPORTOVNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
NA 1. STUPNI
V pátek 14. června proběhla na 1. stupni
naší školy tradiční atletická olympiáda. Pro
žáky bylo nachystáno šest disciplín – šplh,
běh na 50 metrů, vytrvalostní běh, štafetový běh, skok do dálky z místa a hod míčkem.
Po slavnostním zahájení v hale jsme se přewww.muhradec.cz |
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sunuli na fotbalové hřiště, kde se žáci rozdělili na připravená stanoviště, na kterých
se utkali s ostatními soutěžícími. Ne všichni zúčastnění mohli zvítězit, ale na všech
dětech byla znát radost z pohybu. Při závěrečném vyhodnocení nejlepších sportovců
všichni sklidili zasloužený potlesk a obdiv
nad vynikajícími výkony.
Mgr. Monika Bryjová

MLADÍ DETEKTIVOVÉ
Konec června je tradičně obdobím školních
výletů. Nejinak tomu bylo i pro žáky 7. ročníku, kteří se vydali na výlet do Brna. Nejdříve navštívili Moravské zemské muzeum,
Pavilon Anthropos, kde při lektorském výkladu získali informace týkající se nejstarších dějin. Prohlédli si zde kostry různých
vývojových typů člověka, viděli např. repliku Věstonické Venuše, a mnohé z nich
také překvapila velikost mamuta. Druhou
zastávkou bylo VIDA centrum, kde se děti
mohly hravou formou dozvědět další informace z nejstarší historie Země a mohly si vyzkoušet různé experimenty zejména z oblasti fyziky a chemie. Při edukačním
programu si zahrály na kriminalisty, zkusily si vyřešit zajímavý případ a vypátrat pachatele. Výlet jsme zakončili v ZOO, kde se
dětem nejvíce líbily velké šelmy. Domů jsme
se vrátili ve večerních hodinách plni nových
dojmů a zážitků. Zároveň byla ke konci školního roku uskutečněna vycházka zaměřená
na významné pamětihodnosti Hradce, při
které si žáci formou pracovních listů uvědomovali souvislosti evropských a místních
dějin. Velké poděkování patří městu Hradec
nad Moravicí, které ze svého dotačního programu podpořilo projekt Mladí detektivové
a částečně financovalo dopravu autobusem
do Brna a zpět.
Mgr. Anna Víchová

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Během měsíce května a v první polovině
června absolvovali žáci devátého ročníku
taneční kurzy s tanečním mistrem panem
Přemyslem Hladíkem. Během těchto lekcí, které byly částečně financovány z dotace poskytnuté v rámci grantového systému
14
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Foto: Jiří Hajduk
města Hradec nad Moravicí, se děti naučily
základům klasických i latinskoamerických
tanců. Své taneční schopnosti a dovednosti předvedly rodičům a pozvané veřejnosti
25. června ve dvoraně zámku Hradec nad
Moravicí. Poté pokračovalo slavnostní odpoledne oceňováním vybraných žáků jednotlivých tříd. Sladkou odměnu, kterou věnovalo SRPŠ při ZŠ Hradec nad Moravicí, si
odnesli nejen ti, kteří zdárně reprezentovali
naši školu ve sportovních či vědomostních
soutěžích, ale také ti, kteří se výraznou měrou podíleli na zdravém třídním dění a byli
nápomocni svým spolužákům či učitelům
v mnoha aspektech. Následovalo slavnostní šerpování, kdy byl krátkou slovní charakteristikou pozván na pódium každý z 53 deváťáků a mladší spolužáci jim nasadili šerpu
absolventa. Třídy přečetly své závěrečné
proslovy, ve kterých zhodnotily své devítileté působení na základní škole a zazpívaly závěrečnou „rozlučkovou“ píseň. Podle reakcí
žáků, rodičů, dalších rodinných příslušníků
a kamarádů bylo slavnostní odpoledne krásnou a důstojnou tečkou za základním vzděláním. Finančně se na této akci opět podílelo město Hradec nad Moravicí příspěvkem
z grantového systému. Nezbývá než nyní
již bývalým žákům popřát, ať se jim v životě daří a ať se rádi vrací tam, kde jediná starost o budoucnost byla ta, co bude v jídelně
na oběd. Protože den, kdy si začínáme dělat
starosti s budoucností, je tím dnem, kdy necháváme dětství za sebou.
Mgr. Markéta Mazurová,
Mgr. Monika Halšková

SPOLUPRÁCE S RODIČI
V úterý 4. června proběhla beseda žáků
9. ročníku s členy ochranného týmu jed-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

notky Vojenské policie působící na ambasádě ČR v Kábulu. Žáci se seznámili s pracovní náplní velvyslanectví, s pracovními
povinnostmi Vojenské policie. Dozvěděli se
také spoustu zajímavých informací o životě
v Kábulu, o systému vzdělávání a o situaci
panující v Afghánistánu. Město je to krásné, ale vzhledem k válečným konfliktům velice nebezpečné. Součástí besedy byla také
ukázka výzbroje jednotky. Velké poděkování za zprostředkování a samotnou realizaci zajímavé besedy patří panu Dubnému.
Ve čtvrtek 6. června si žáci 9. A během
4 vyučovacích hodin vyzkoušeli hru zaměřenou na finanční gramotnost. Rozdělili se
do čtyřčlenných týmů, ve kterých představovali různé rodiny. Cílem každé rodiny pak
bylo naspořit určitou finanční částku a zajistit si tak pohodlný život ve stáří. Během
života se potýkali s nejrůznějšími životními událostmi, se kterými se museli vyrovnat, jako např. nečekaná ztráta povolání,
zdravotní komplikace apod. Zjistili, že vydělávat peníze je těžké a hospodařit s nimi
je ještě těžší. Velké poděkování patří panu
Přibylovi, který tuto hru pro žáky připravil.
Mgr. Monika Halšková

OZDRAVNÝ POBYT V MALENOVICÍCH
Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 jsme pro žáky
4. tříd uspořádali ozdravný pobyt v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích, které se nacházejí v malebné části Moravskoslezských
Beskyd. Hned první den vyjelo 39 dětí lanovkou z Trojanovic na Pustevny, kde si prohlédly nádherné a ojedinělé stavby Dušana
Jurkoviče a ,,zkontrolovaly“, jak pokračuje
oprava chaty Libušín. Většina žáků navštívila vyhlídkovou věž Stezka Valaška s dřevěným chodníkem v korunách stromů.

ŠKOLSTVÍ
Poté jejich cesta pokračovala k soše pohanského boha Radegasta a dále až na samotný vrchol Radhoště. Další dny děti putovaly přes Ivančenu na Lysou horu, z jejíhož
vrcholu viděly hřebeny Západních Tater,
Malé Fatry a Jeseníků. Jejich kroky vedly

i k Satinským vodopádům - unikátní přírodní zajímavosti. Žáci uvítali také možnost jízdy na koních ve zdejším jezdeckém
areálu. Pohyb v přírodě, poznávání rostlin
a živočichů, opakování učiva vlastivědy, četné soutěže a vědomostní kvízy, to všechno

bylo náplní dnů našich žáků. Ozdravný pobyt byl zpestřen každodenní návštěvou bazénu a hřiště v areálu hotelu a zakončen tanečním večerem. Děkujeme všem rodičům
za poskytnuté sponzorské dary.
Mgr. Jan Vícha, vedoucí pobytu

Školní klub a družina
MISS ŠIKULA 2019
Letošního soutěživého odpoledne se zúčastnilo 15 odvážných slečen ve třech
věkových kategoriích (1.- 8. třída), které se prezentovaly ve třech různých disciplínách. Prvním úkolem bylo předvést
„po domácku“ vytvořený outfit z recyklovatelného materiálu. Zejména nejmenší
soutěžící dívky předvedly obdivuhodnou
róbu s mnoha doplňky. Druhá disciplína
byla na volné téma. Děti hrály na zobcovou flétnu, tancovaly, prezentovaly různé
oblasti svých koníčků a zajímavostí. Toto
odvětví měla nejlépe zvládnuté „myslivkyně“ Nela Beinhauerová, která měla připravenou prezentaci o škodlivosti pesticidů na naše prostředí. Izabela Tesařová pak
předvedla z řad nejstarších žákyň nádherné taneční vystoupení, kde jako břišní tanečnice s rekvizitou křídel vypadala jako
anděl seslaný z nebe na zem pro potěchu
všem divákům. Výše jmenované dívky se
staly, spolu s nejmladší šikulkou Natálií
Dorko, jasnými vítězkami. Soutěž Miss
šikula je pořádaná již tradičně, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že rozhodování poroty je čím dál těžší a děti vymýšlí
stále složitější volné disciplíny. Děkujeme
za krásné ceny věnované firmami Optys,
Cukrárna Kamahaj, Koska servis, restaurace Sport, restaurace Salaš a Belaria resort, paní Oršové za nádhernou panenku
a také městu Hradec nad Moravicí za podporu při floristické disciplíně.

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
V OSTRAVĚ
Ve druhém pololetí proběhlo ve školním
klubu hned několik seminářů na téma tvůrčí psaní. Pod drobnohledem zkušených pisatelek se žáci učili skládat slova tak, aby
byla lákadlem pro různorodé věkové kategorie čtenářů. Vznikala dílka veršovaná i prozaická, kterými jsme se pochlubili
na soutěžích ve Fulneku a v Ostravě. V Ostravě jsme byli natolik úspěšní, že pohádka
Denisy Tomanové ze Žimrovic Čerti na zahrádce bude namluvena významnou českou celebritou na společné CD s ostatními
devíti pohádkami, které se staly vítěznými v tomto ročníku. Toto CD bude poté darováno našim budoucím prvňáčkům. Celá
Denisina třída byla navíc pozvána do Ci-

nestaru Ostrava na předávání cen a promítání pohádky Když draka bolí hlava
s bonusem v podobě ukázky natáčení triků jednoho z hlavních hrdinů filmu. Tvůrčí psaní je složka komunikativní dovednosti a je důležité ji v dětech rozvíjet. Třeba
máme mezi sebou mladého reportéra nebo
novou Agathu Christie… Ještě jednou velká pochvala Denisce a přání mnoha dalších úspěchů.

TÁBOR MALÝ ŠIKULA
Základní škola nabízí dětem volnočasové
aktivity i o prázdninách. Dohromady téměř tři desítky účastníků společně tvořily kolektiv smíšků, šikulů, turistů, tanečníků, sportovců a výletníků. Program byl
jasně daný. Od rána do pozdního odpoledne
prožít co největší počet nezapomenutelných
dobrodružství. Ať už výletem na workoutové hřiště, do zábavního centra v Ostravě,
do opavského muzea, do kina, do nedalekých Žimrovic, do hlavnického zemědělského družstva, nebo snad tvořením medailonků z křišťálové pryskyřice, tancováním
a sportovním vyžitím, tím vším byl náš příměstský tábor prostě skvělý. Překvapivé
bylo i jeho věkové složení od nejmladších
žáků naší školy po ostřílené osmačky, které byly nápomocné při organizaci jako pravé instruktorky. Velké díky za to. Věřím,
že každý z nás si v sobě odnáší vzpomínku
na pěkný táborový zážitek.

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 30. května se konal v místní hale
lukostřelecký turnaj. Mohly se ho zúčastnit
děti každé věkové kategorie, a tak nebylo
divu, když se vedle sebe postavili naši nejmenší kulihrášci s ostřílenými borci. Děti
byly rozděleny do tří skupin. Soutěžní klání dramatizovalo nové prostředí a netradiční terče v podobě nafouknutých balónků
a papírových zvířátek. V hale panovalo soustředěné ticho, a u některých byla překvapivě znát nervozita. Nejstarším králem střelců
byl jednoznačně Vojtěch Kupec, který téměř neminul čistý střed. Stříbrná byla Linda Lacová a krásná bronzová medaile ozdobila Izabelu Tesařovou. Ve střední kategorii
zvítězila Lenka Ondrejková a hned v závěsu
Robin Salva a Karolína Bílková. Nejmladší
kategorii ovládl svým brilantním výkonem
Martin Rychlý, druhý skončil Tobiáš Nevřela a bronzovou princeznou se stala Veronika
Kolovratová. Nejen vítězům gratulujeme.
Velké poděkování patří paní trenérce Vladislavě Tomanové, která děti pečlivě připravovala, a také děvčatům Denise a Anetě, které
se postavily do role poradců a rozhodčích.
Petra Tomanová, DiS.,
vedoucí ŠD a ŠK
Další příspěvky o činnosti Základní školy
Hradec nad Moravicí, školního klubu a družiny najdete na www.muhradec.cz (Hradecké noviny / Co se do novin nevešlo). Přečíst si
můžete o dobrodružné noci, výletu do Beskyd,
o tvoření s Liškou Bystrouškou a další články.
www.muhradec.cz |
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
„Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny jak srdce zemi otvírají,
aby i na horách byla hojnost úrody.“ Slovy
básníka Miloslava Bureše naše školní děti
společně se studánkou Rubínkou, kterou
představovala Barunka Chromá z 2. třídy,
slavnostně otevřely 16. května studánku
pod naší školou. Krásnou dětskou slavnost
přišli podpořit rodiče dětí a další obyvatelé
naší vesnice. Čím více přibývá zpráv o nedostatku vody, tím více jsou naléhavá slova
básníkova: “Studánko, Rubínko, buď vždycky čistá a pro zdraví jistá.“

din mohli návštěvníci naslouchat cimbálové
muzice Vedrovci z Opavy a bavit se v dílničkách, které byly přichystány v rámci řemeslného jarmarku. Kromě kováře, košíkářky a výroby keramiky na hrnčířském kruhu
čekaly na účastníky aktivity žimrovických
seniorek, které pro návštěvníky připravily plstění vlny. Kroužek Miš Maš přichystal
další ruční práce včetně vtipného fotokoutku. Naše děti vystoupily s pásmem Cirkus,
které publikum, podle jeho reakcí, pobavilo. Děkujeme všem, kteří si udělali čas
a navštívili školní slavnost. Poděkování patří maminkám, které napekly buchty, velké
poděkování patří členům Klubu rodičů ZŠ
Žimrovice, dalším ochotným rukám a v neposlední řadě zaměstnancům naší školy.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Na zahradě Mateřské školy Žimrovice proběhlo 26. června v odpoledních hodinách,
za účasti rodičů a prarodičů, tradiční rozloučení s předškoláky. Děti začátek akce
otevřely krátkým vystoupením pod vedením paní učitelek. S předškoláky se rozloučila vedoucí učitelka paní Renáta Melecká
a ředitel školy. Program této akce ale zdaleka nekončil. Děti si mohly na zahradě projít řadou her nebo si užít skákací hrad, který financoval Klub rodičů ZŠ Žimrovice.
O drobné občerstvení se postaraly maminky našich školáků.

UKÁZKA VÝCVIKU POLICEJNÍCH PSŮ
Dne 21. května proběhla na školní zahradě
pod vedením příslušníka Policie ČR pana
Hertela ukázka práce policejních psovodů
a jejich psích partnerů. Společně s dalšími
dvěma kolegy předvedl pan Hertel zásah
psů na pachatele, základní výcvik psů i stopování podle pachové stopy. Děti měly v závěru akce celou řadu dotazů.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V sobotu 8. června proběhl již 12. ročník
Zahradní slavnosti naší školy. Od 14 ho-

Mateřská škola Hradec nad Moravicí
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Naše mateřská škola se v kinosále rozloučila s více než třiceti předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy.
Strávili jsme společně roky plné her, poznávání, radostí, přátelství, drobných půtek, pro někoho i prvních lásek. Říká se, že
mateřská škola je nejdůležitější v životě dítěte, protože v tomto období se utváří celá
lidská osobnost.
Přeji našim dětem, aby jim zůstala touha
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poznávat a ptát se „proč“? Aby nezapomněly na naše pravidla: neubližuj, pomáhej, chraň přírodu, své zdraví, važ si rodičů
a měj úctu ke starším lidem. Přeji našim dětem šťastné vykročení do školních let, dobré učitele, kterým na dětech záleží, trpělivé
a chápající rodiče.
Chci velmi poděkovat všem paním učitelkám, chůvám, provoznímu personálu, personálu školní jídelny za lásku k dětem, za dobrou přípravu dětí nejen na vstup

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
V pátek 28. června jsme za účasti pana starosty Patrika Orlíka a rodičů našich školáků
slavnostně ukončili školní rok 2018/2019.
Kluci a děvčata ze 4. ročníku prošli květinovou bránou při posledním zvonění a v amfiteátru školy jsme vyhlásili vítěze soutěže Čtenář roku. Ve všech ročnících se našly
děti, které splnily předepsaný počet knih
a zasloužily si poukaz na nákup knihy. I v letošním roce jsme dekorovali několik dětí titulem Rytíř roku za kamarádství, ochotu
a vlídnost. Titul si odnesli Barunka Chromá,
Tomáš Feilhauer (oba z 2. ročníku) a Adriana Machelová (4. ročník). V závěru našeho setkání jsme se rozloučili s dětmi, které v příštím školním roce přecházejí na jiné
školy. Přejeme jim mnoho úspěchů a životní pohodu. Za všechny zaměstnance školy
děkujeme zřizovateli školy, rodičům a dalším příznivcům za vstřícnost a spolupráci.
David Šrom

ŠKOLSTVÍ
do školy, ale i na život sám. Chtěla bych také
poděkovat našim rodičům, se kterými byla
v letošním roce úžasná spolupráce. Rovněž
děkuji městu Hradec nad Moravicí za pomoc při řešení mnohdy složitých situací
a za nemalé finanční prostředky ke zlepšení kvality výuky.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ ALENĚ HLOŽKOVÉ
Velmi děkuji vedoucí školní jídelny paní
Aleně Hložkové, za její mnohaletou práci ve školní jídelně při mateřské škole Hradec nad Moravicí. Paní Alena Hložková se
po dlouhém uvažování a díky závažným rodinným okolnostem, rozhodla odejít z práce, kterou měla ráda a která byla jejím koníčkem, a plně se věnovat svým nejbližším.
Do školní jídelny nastoupila před sedmnácti lety a během těchto let vytvořila kvalitní
a stabilní tým kuchařek, za kterými vždy
jako jejich vedoucí stála. Velmi dbala na dodržování všech hygienických norem, zákonů a vyhlášek. Snažila se o pestrý jídelníček,
vyhledávala se svým týmem nové receptury. Zaváděla do jídelníčku dětí potraviny,
někdy nepopulární , ale pro zdraví důležité. Školní jídelna vaří pro všechny základní
a mateřské školy v Hradci, Brance, Žimrovicích a má cca 620 strávníků.
Paní vedoucí se povedlo se svým týmem
kuchařek a učitelek získat po dvou letech
usilovné práce bronzový certifikát Skutečně zdravé školy, a tak odchází v době, kdy jí
byla z mého pohledu udělena zlatá medaile
za způsob vaření pro naše děti.
Do dalšího života přeji paní Aleně Hložkové
především hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v kruhu svých nejbližších. A také sílu,
aby zvládla všechny nelehké zkoušky, které
ji osud vložil do cesty.
Gabriela Lacková,
ředitelka MŠ Hradec nad Moravicí

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT SKUTEČNĚ
ZDRAVÁ ŠKOLA
V pátek 17. května jsme získali, jako první
v našem okrese, bronzový certifikát Skutečně zdravé školy. Na slavnostním setkání s rodiči a prarodiči našich dětí, a za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Petra
Havrlanta, nám ho předala koordinátorka tohoto projektu paní Martina Wilczkeová. Bronzové ocenění získala nejen naše
mateřská školka, ale také naše odloučená
pracoviště v Kajlovci, Jakubčovicích a Bohučovicích. Při hodnocení byla pozornost
zaměřena na kvalitu bezmasých jídel, pitný
režim a bylo zhodnoceno množství soli v surovinách. Byly nám navrženy vhodné alternativy a byli doporučeni lokální dodavatelé
kvalitních surovin. U příležitosti slavnostního předání připravily naše paní kuchařky ochutnávku zdravých výrobků. Z mnoha receptů jsem slíbila zveřejnit ty, o které
byl největší zájem (viz níže). Přeji vám dobrou chuť!
Toto je poslední článek, který jsem moc ráda
pro Hradecké noviny napsala. Od nového
školního roku vás osloví nová paní vedoucí. Chtěla bych jí popřát hodně spokojených
strávníků, aby jí práce byla koníčkem. Chci
touto cestou poděkovat celému kolektivu
pracovnic školní kuchyně pod vedením paní

Dáši Bendové za jejich poctivou a nelehkou
práci. Rovněž chci poděkovat paní ředitelce
Bc. Gabriele Lackové za její podporu, pracovitost, za její profesionální i lidský přístup
ke všem zaměstnancům a za vše, co pro naši
jídelnu dělá.
Srdečně Alena Hložková

ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ
S ČERVENOU ŘEPOU
60 g přírodního cukru, 180 g špaldové celozrnné mouky, 40 g kvalitního kakaa, 1 lžička prášku do pečiva, špetka soli, 3 vejce,
100 g hořké čokolády, 150 ml sluneč. oleje, 3 vařené červené řepy, máslo na vymazání formy.
Červenou řepu rozmixujte do hladka, vajíčka šlehejte s cukrem, přidejte olej, kakao
a zapracujte mouku s práškem, sůl a řepu
s nastrouhanou čokoládou. Těsto nalijte
do vymazané formy, vyložené pečícím papírem a pečte asi 50 minut při 180 stupních. Nechejte vychladnout. Můžete polít
polevou: ve vodní lázni rozpustíte 100g hořké čokolády a 80g 12% smetany, vychlaďte a polijte povrch koláče. Můžete posypat
čerstvým ovocem nebo mrazem sušeným
ovocem.

MRKVOVÉ, CELEROVÉ NEBO
BATÁTOVÉ HRANOLKY
200 g mrkve, celeru nebo batátů očistíte
a nakrájíte na hranolky, v míse smíchejte
s olivovým olejem, čerstvou bazalkou, oreganem a solí. Rozprostřete je na plech vyložený pečícím papírem a pečte asi 40 minut
při 180 stupních. Po upečení ihned konzumujte, nejlépe s dipem ze zakysané smetany rozmixované s avokádem, olivovým olejem a špetkou soli.
Foto: Jiří Hajduk

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
MŠE SVATÁ S OTCEM BISKUPEM
Se školním rokem 2018/2019 jsme se rozloučili jako každý jiný rok děkovnou mší
svatou v našem kostele. Letošní děkování bylo ale o něco slavnostnější, neboť jej
s námi prožíval pomocný biskup naší diecéze Mons. Martin David. Po krásných chvílích ztišení následovalo předání vysvědčení a pak už jen vytoužená cesta za zážitky
prázdnin. Tak 2. září na shledanou!

SOUTĚŽ VE STAVĚNÍ MERKURU
Na Střední škole průmyslové a umělecké
v Opavě se 12. června konal 10. ročník soutěže ve stavění z Merkuru. Naši školu reprezentovalo trio chlapců z 8. třídy ve složení

Šimon Nevola, Dominik Haas a Dominik
Rosenbaum. V konkurenci 20 škol se umístili na skvělém 3. místě. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

UŽ TAM BUDEM? VYHRÁLI JSME!
20. května se skupinka odvážných osmáků vydala na natáčení soutěžního pořadu
České televize Už tam budem? do ostrav-

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI VODA
PRO ŽIVOT
Jindra Tereza Závorková získala v celostátní literární soutěži s tématikou ochrany životního prostředí Voda pro život, organizovanou ZŠ Šrámkova v Opavě u příležitosti
Světového dne vody, za svou prózu 1. místo,
práce Kristýny Hoňkové byla oceněna místem třetím a Ester Svrčková získala čestné
uznání. Gratulujeme!
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ského Malého Světa techniky U6. Zde děti
musely absolvovat fyzickou přípravu i vědomostní testy, kterými je provedli pan Továrník a pomocník Ducháček. Našimi zdatnými soupeři byli žáci jedné pražské základní
školy. Po vyrovnaném souboji se štěstí přiklonilo na naši stranu a my si domů odvezli krásné ceny. Celou napínavou podívanou
můžete zhlédnout na televizní obrazovce
v měsíci září.

SOUTĚŽ HELLO GAMES
Ve středu 15. května jsme se poprvé zúčastnili soutěže týmů žáků 1. stupně základních škol Hello Games v Ostravě. Naši
školu reprezentovali Antonín Kuběna ze
3. A v oboru přírodověda, Jáchym Metelka ze 4. A v řešení matematických a logických úloh, Natálie Maňáková z 5. A ve spelování anglických slov a Daniel Beck a Lukáš
Hennig v laboratorních pokusech. Celý tým
pak musel předvést spolupráci a kreativitu při časově omezeném řešení problému
Odysea mysli a na závěr ještě pohybové

dovednosti při sportovních disciplínách.
Z 20 zúčastněných škol získal náš tým 2. místo. Děkujeme účastníkům za skvělou reprezentaci školy a jejich rodičům za podporu.

PAVEL HELAN KONCERTOVAL PRO
NAŠI ŠKOLU
29. dubna dorazil do Hradce na pozvání našeho pana ředitele „vlídný“ písničkář Pavel Helan. Koncert proběhl v hradeckém
kině a byl odměněn velkým potleskem. Pavel Helan se stal v roce 2013 finalistou soutěže Československo má talent, byl hostem
vystoupení Hradišťanu, Tomáše Kluse či
Honzy Nedvěda. Koncertuje také se známou slovenskou zpěvačkou Simou Martausovou či Petrem Bende. Pavel Helan je navíc
skvělý kytarista a bavič, není tedy divu, že
i bez podpory v největších sdělovacích pro-

středcích jeho tvorba a pravdivé texty veřejnost oslovují. Koncem dubna pan Helan
svými skladbami a milým projevem potěšil
také naše žáky a učitele.

DEVÁŤÁCI SE LOUČILI
Dvaadvacet žáků deváté třídy v pátek
28. června přebíralo své poslední vysvědčení v naší církevní škole. Loučili se se spolužáky z nižších ročníků, učiteli i zaměstnanci školy. Nedílnou součástí loučení byly
společné vzpomínky a také poděkování učitelům. Zhlédli jsme vtipnou scénku, ve které
deváťáci s nadsázkou imitovali své učitele,
a zaslzeli u vzpomínkového videa. Radost,
očekávání nového i smutek z toho, že něco
končí – to vše patří každoročně ke konci
školního roku.
Mgr. Lucie Víchová

Deváťáci se rozloučili s naší školou.

Základní umělecká škola
Hradec nad Moravicí
DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM
Poslední květnový den pořádala naše škola akci Zuškaření, která se uskutečnila
za podpory Nadačního fondu Magdalény
Kožené v rámci celostátního happeningu
ZUŠ OPEN 2019, do něhož se letos zapojilo 420 uměleckých škol z celé České republiky, a také v rámci projektu ministerstva
školství Šablony II.
Celá výtvarně-hudební projektová akce, zaměřená na podporu základního uměleckého vzdělávání, začala výtvarnou dílnou pro
žáky a rodiče, kde si mohli společně vyrobit
zajímavé, letně laděné dekorace. V odpoledních hodinách jsme rozezněli kostel sv.
Petra a Pavla. V úvodu ocenil místní kněz
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Mgr. Marcin Kieras celoroční snažení našich mladých muzikantů, které pravidelně slýchává otevřeným oknem fary. Poté
vystoupil starosta města Mgr. Patrik Orlík a poděkoval škole za skvělou reprezentaci města v mezinárodních a národních
soutěžích a vyzdvihl další významné počiny v tomto školním roce, za které předal
učitelům květiny. Hudební program zahájil Pěvecký sbor ukázkou gotického zpěvu z nastudovaného představení S prstem
v uchu. Mladičcí zpěváčci přicházeli k oltáři za zvuku zvonů a se svíčkami v rukou.
Dále se klenbami kostela linul zvuk klavíru, akordeonů, kytar a dechových nástrojů. Pomyslnou „třešničkou“ byl kvartet příč-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

ných fléten s provedením skladby Motýlci
skladatele R. Boyadjieffa. V závěru koncertu posluchači vyslechli devítičlenný Akordeon band, který naladil všechny přítomné
do rytmů tanga francouzského skladatele
Richarda Galliana.
Po působivém koncertě se všichni zúčastnění přesunuli do sálu ZUŠ, kde proběhla slavnostní vernisáž výstavy žáků výtvarného
oboru s vyhodnocením výtvarné a hudební
soutěže Los Křupos. Celý blok uvedl slavnostní skladbou M. A. Charpantiera - The
deum smyčcovo-dechový kvartet ve složení Vojta Mejzlík, Eliška Rožanská, Klára
Metelková a paní učitelka Lenka Honková, Poté již přišla na řadu chvíle, na kterou
čekali všichni mladí výtvarníci i hudebníci, neboť jsme na pódiu přivítali hlavního
sponzora Zuškaření pana Mgr. Tomáše Volného, zakladatele a spolumajitele projektu Los Křupos. Právě díky panu Volnému
mohla škola uspořádat soutěž, do které se
měli možnost zapojit všichni žáci školy a dle
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své fantazie hudebně či výtvarně ztvárnit
zdravé „kejksy a tyčinky“. Mgr. Volný společně s paní učitelkou Barborou Čvančarovou odtajnili výsledky a poblahopřáli vítězům za doprovodu slavnostních dechových
fanfár. Po předání hodnotných darů z produkce Los Křupos uvedla Barbora Čvančarová výstavu výtvarných prací.
Po skončení oficiální slavnosti se na zahradě školy konala zahradní party se Spolkem
rodičů a přátel školy. K poslechu v zahradním amfiteátru zahrály školní kapely v čele
s Rockovou kapelou, dechovým seskupením Horká jehla a Dívčí kapelou, které se
postaraly o příjemné hudební podkreslení neformálního setkání všech žáků, rodičů a přátel školy.
Tímto děkujeme za štědrost projektu Los
Křupos, zastoupenému Mgr. Tomášem Volným, který byl také hlavním sponzorem celé
akce a členům Spolku rodičů a přátel při
ZUŠ Hradec nad Moravicí, především paní
Andree Slovákové a panu Marku Blateckému za skvělé občerstvení.

zahrál na housle Sonátu F dur G. F. Händela Ondřej Dehner ze ZUŠ V. Vančury v Háji
ve Slezsku. Sice s čerstvou sádrou na ruce,
ale s neutuchajícím pozitivním přístupem
k životu, se na pódiu představil místní zpěvák Jonáš Slovák s písněmi poličského rodáka Bohuslava Martinů Bohatá milá a Cesta
k milé. Pestrý program přehlídky zakončila nadaná klavíristka ze ZUŠ Pavla Kalety
v Českém Těšíně Ivana Guznarová a svou
citlivou interpretací impresionistické skladby Bohuslava Martinů Rajky nad mořem
nadchla publikum.
V odpoledních hodinách se konal Koncert
vítězů, kde si mohli posluchači vyslechnout
mimořádné výkony 24 laureátů krajských
soutěží ZUŠ. Mezi vystupujícími byli žáci
z Brušperku, Havířova, Kopřivnice, Opavy, Hradce nad Moravicí, Ostravy-Zábřehu a Ostravy-Mariánských Hor. Úvod koncertu pařil triu hradeckých flétnistek Kláře
Wolfové, Elišce Víchové a Lucii Hoňkové
(na snímku), které posluchače v horkém
dni příjemně zchladily skladbou Satoshiho
Yagisawy Tři kopečky zmrzliny, a to kopečkem Vanilkové s kousky čokolády a kopečkem Zeleného čaje s příchutí. Celý koncert
se nesl v duchu hry na akordeon, elektronických klávesových nástrojů a hlavně již
zmíněných komorních her s převahou dechových nástrojů. V programu dostal své
místo také nadějný skladatel Miroslav Siman, který hrou na klavír přednesl svou
žertovnou představu o Crazy boogie. Závěr celého slavnostního odpoledne patřil
Akordeonovému kvartetu ze ZUŠ v Opavě,
který posluchače příjemně naladil skladbou Glenna Hansarda a Markéty Irglové
Falling Slowly.

Velké poděkování za uskutečnění obou
koncertů, které se konaly pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáše Curyla, Mgr. Stanislava Folwarczného a náměstka primátora města
Ostravy Dr. Ing. Zbyňka Pražáka, si zaslouží Národní památkový ústav a Správa státního zámku Hradec nad Moravicí.
Poděkování dále patří firmě Smurfit Kappa Žimrovice, která věnovala vystupujícím žákům bezpečnostní a papírové dárky,
ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku za krásné
Pamětní listy, Sdružení Múza za upomínkové předměty a zaměstnancům ZUŠ Hradec nad Moravicí za zajištění celého vydařeného dne.
Marta Scholzová
Foto: Jiří Hajduk

OHLÉDNUTÍ ZA MUZIÁDOU
Dne 4. června se v rámci mezinárodního
festivalu Beethovenův Hradec a festivalu
ZUŠ Muziáda 2019 uskutečnila ve Velké
dvoraně zámku hudební přehlídka talentů
Moravskoslezského kraje Vivat musica!,
pořádaná k výročí skladatelů Josepha Haydna, Georga Friedricha Händela, Josefa
Bohuslava Foerstera, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Bohuslava Martinů. V programu se představili žáci ZUŠ z Českého
Těšína, Háje ve Slezsku, Ostravy, Hradce
nad Moravicí a Karviné. Velmi muzikálně
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HISTORIE
110. výročí otevření Národního domu
V našem seriálu článků z dobového tisku
přinášíme tematickou stranu připomínající letošní 110. výročí otevření Národního domu. Články z Opavského týdeníku
z roku 1909 jsou ponechány v původní podobě, článek z roku 1929 připomínající odhalení pamětní desky ve vestibulu Národního domu byl redakčně zkrácen, pochází ze
sbírky novinových výstřižků učitele a vlastence Čeňka Kanclíře uložené v depozitáři
hradeckého městského muzea.

1909
Z Podolí. 9. června (Národní dům a potíže s hostinskou koncesi.) Po krvavém přepadení Sokolíků z Opavy před dvěma lety
lupičskou bandou německou, změnily se
na Podolí poměry velice. Zásluhou přepadení toho vznikl konsumní spolek a ve dvou
letech stojí i nádherný Národní dům, který
bude útočištěm a shromaždištěm českého
obyvatelstva a českých výletníků. Jak se dovídáme s hodnověrných pramenů, zažádal
o koncesi hostinskou Hospodářský spolek
na Podolí C.k. okr. Hejtmanství, jak se samo
sebou rozumí, koncese nepovolilo. Nejvíc
se tomu bránil „německý“ výbor na Podolí
a jednohlasně s K. Novákem odhlasoval, že
koncese povolena býti nemá. Druhé tažení proti udělení koncese podnikli hostinští
na Podolí a Hradci – v čele s p. Hofmanem,
který všechno psal a dělal – o tom se teprv
později rozhovoříme. Třetího pomocníka
dostalo se tomuto kulturnímu národu, (který se za nejvzdělanější na světě počítá a kdo
by tomu nechtěl věřit, ať se jde
podívat do Opavy na Zádruhu a uvidí tu vzdělanost a pokrok Němců na dveřích, nápisu a oknech velice zřetelným
písmem), tedy třetím pomocníkem má prý býti p. četnický
vachmajstr Linke, který prý
zrazoval c.k. okresní hejtmanství, aby koncese nepovolovalo, aby prý klid a pokoj
na Podolí nebyl rušen a nenastaly rvačky. Pan Linke může
klidně spát, neboť do Národního domu nebudou asi chodit odrodilci, obzvlášť jeden
velmi učený odrodilec s cignbartečkem – a to tam bude
klid a pokoj. Již prý se také

chystají ještě před posvěcením polít Národní dům kalem a neřádem. To nechť jenom
udělají – to mu na kráse pranic neubude,
ba jenom prospěje. Zádruze v Opavě mazání jenom ke vzrůstu dopomohlo a k rozmachu a rozkvětu. Doufáme, že koncese
pro Národní dům sobě přece vydobudeme
a potom sobě s některými protivníky koncese ještě slovíčko promluvíme.

1909
Národní dům v Podolí otevřen bude slavnostně v neděli 29. srpna, byť i do té doby
hostinská koncese ještě udělená nebyla.
Za tou příčinou chystá se význačná slavnost a již dnes upozorňuje se celé okolí, aby
dálo si v novém účelném Národním domě
v Podolí dostaveníčko. V zahradě Nár. domu
koncert. Začátek o půl 3. hod. odpoledne.
Vstupné 60 h. Čistý výnos věnován bude
Nár. domu. Za deštivého počasí odbude se
koncert v sále. K hojné návštěvě zvou Potravní a Hospodářský spolek na Podolí.

1929 (redakčně kráceno)
Z Podolí. V neděli 15. prosince konala se
v Národním domě v úzkém kroužku přátel a známých pracovníků na Hradci-Podolí slavnost odhalení pamětní desky jednomu
z nejzasloužilejších pracovníků a spoluzakladatelů Národního domu P. Tomáši Kleinovi, faráři a děkanu na Hradci. K této pietní oslavě dostavil se i p. Ferdinand Vašek,
říd. uč. v.v. ze Slezské Ostravy, p. E. Maivald ze Žimrovic – oba učitelští veteráni,

Pamětní tablo spolku Národního domu věnované P. Tomáši Kleinovi u příležitosti jeho
kněžského jubilea v roce 1918
(uloženo v depozitáři městského muzea).
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kteří před 20 lety viděli a prožívali urputné
boje s Němci na Hradci-Podolí a hojně přátel páně děkanových z okolních obcí. Oslavu
zahájil p. Jos. Vilkus učitel z Hradce, který
v řečnicky skvělém proslovu zabýval se těžkými zápasy českých obyvatel před 20 lety
na Podolí a ohromnými potížemi, kterých
bylo tenkrát překonati než došlo ku stavbě
Národního domu. Vyložil přítomným, že bez
finančního přispění p. děkana by nikdy ku
stavbě Národního domu nebylo došlo a jen
jemu možno děkovat za to, že tento útulek
pro české obyvatelstvo farnosti hradecké byl
postaven a z vděčnosti na tento vlastenecký
čin vsazena nyní pamětní mramorová deska do vestibulu Národního domu. Přál mu
jménem všech přítomných a všech uvědomělých občanů farnosti hradecké vše to nejlepší a ujistil, že s vděčností bude vždy krásného činu p. děkana vzpomínáno.
V proslovu vzpomenuto i zemřelých občanů, kteří pomáhali budovat tento český útulek a odešli již do lepších krajů a nemohli
se zúčastnit této krásné slavnosti, kde sešli se zase všichni bez politické zaujatosti
jako před 20 lety a v nejlepší přátelské shodě
vzpomínali dob předválečných. Slavnost zanechala velmi tklivý dojem a škoda těch zašlých dob, kdy všichni jsme dohromady drželi a nic nás nerozdvojovalo a kdy s hrdostí
nosili i kněží sokolské odznaky. Proti dnešní
korytářské době, kde se navzájem čeští lidé
potírají, denuncují a špiní, vzájemně se poškozují a tak napomáhají našim národním
odpůrcům. Jistě krásná a významná schůze.

HISTORIE / OKÉNKO DO ZAHRADY

Fotografie z roku 1925 zachycuje na zahradě Národního domu tzv. Tarokovou společnost,
která se v místní restauraci pravidelně, každý pátek, scházela. Sedící zleva: Josef Vilkus učitel, Emil Maivald - řídící učitel ze Žimrovic (ve výslužbě), Karel Kostřica - řezník na Podolí a aktivní člen mnoha místních spolků, neznámý důstojník hradecké posádky, Střižík.
Stojící zleva: poštmistr, ?, Antonín Klimek - nájemce restaurace v Národním domě (později
vystavěl hotel Ještěr), Jan Urbánek - učitel ze Žimrovic, Vlček - zaměstnanec spořitelny, ?,?,
Leopold Stypa - řídící učitel v Kajlovci, ?, MUDr. Josef Parák - lékař na Podolí, ?.

Národní dům v době svého otevření
v roce 1909.
Připravili Karel Hanák a Marek Wolf,
Matice slezská

Nebojme se chilli
Vážení čtenáři, kolegové zahrádkáři,
léto je v plném proudu, a tak se v našich zeměpisných šířkách již objevují první vypěstované chilli papričky. Při ochutnávce
čerstvého plodu se může člověku vybavit
domovina této rostliny – Jižní Amerika.
První stopy pěstování chilli papriček jsou
archeology datovány do doby 5 000 let
před Kristem v mexickém údolí Teotihuacán. Španělští dobyvatelé přinášeli zprávy o hojném využívání chilli v aztéckých
a mayských tradicích. Využívali je nejen
ke konzumaci, ale i k vykuřování obydlí proti nemocem. Tuto zajímavou rostlinu objevil
Kryštof Kolumbus u břehů dnešní Dominikánské republiky a Haiti, odkud ji přivezl do Španělska. Na celosvětovém rozšíření však mají největší zásluhy portugalští
mořeplavci a obchodníci, kteří obeplutím
Mysu dobré naděje umožnili proniknutí chilli do Afriky, Indie a zbytku světa.
Když člověk propadne chuti chilli, začne
mu být nabídka supermarketů a trhů malá.
Mnozí se pak snaží obohatit svůj stůl vlastními výpěstky. Podmínky pro pěstování
jsou dnes už velmi dobré. Na trhu působí
několik firem s obrovským výběrem kvalitního osiva. Není tedy problém si vybrat.

Na své si přijde příznivec odrůd šetrnějších
k chuťovým pohárkům a vypěstujete si například odrůdu Jalapeňos. Naopak člověk
s tzv. „plechovou hubou“ může trénovat
na plodech odrůd Armagedon, Jack Rozparovač, různých Škorpionů a dalších z klubu
takzvaných „superhotů“.
Pokud se rozhodnete začít s pěstováním
chilli, začněte již v únoru. Semínka ke klíčení potřebují stálou teplotu ideálně mezi
25 až 28 stupni Celsia, vzdušný substrát
a po vyklíčení co nejsvětlejší místo. Pozor na příliš častou zálivku. Rostlinky si
samy řeknou o zalití mírně svěšenými lístky. V květnu, po odeznění posledních mrazů, je možné některé méně náročné odrůdy
přesadit ven. Pokud nemáme zahrádku, je
možné chilli pěstovat v květináčích, a to ideálně u zdi orientované na jih. Pro co nejlepší
výnos a jistotu dozrání plodů je však skleník
nutností. Doporučuji hnojit zředěnou kopřivovou jíchou a také zkvašený slepičí trus
papričkám velmi prospívá. Pro větší výnos
je vhodné protrhat první zelené plody, rostlinky poté nasadí více květů.
Zralé plody se dají konzumovat syrové,
grilované, zavařené, zmražené a dokonce
i zkvašené. Pokud dávkujeme s rozumem,
umí chilli krásně oživit například zavařené

okurky, lečo či utopence. V období letních
veder vede konzumace chilli po pár minutách k lepší tělesné termoregulaci. Naopak
v zimě nás může krásně zahřát čaj s chilli
a zázvorem, funguje výborně na vyčištění
ucpaného nosu.
A ještě jedna rada na závěr: pokud to někdy
přeženete s konzumací a potřebujete uhasit
požár v ústech, nikdy nepijte sycené nápoje,
protože ty nepříjemnou situaci ještě zhorší.
Čistá voda neublíží ani nepomůže. Nejlepší
je „hasit požár“ zakysanou smetanou či jogurtem, případně mlékem.
Přeji všem krásné léto!
Vít Parák, ČZS Jakubčovice

Fotografie z výstavy paprik, kterou pořádali
jakubčovičtí zahrádkáři (září 2018).
www.muhradec.cz |
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TJ Hradec nad Moravicí láká nové členy do svých řad
TJ Hradec nad Moravicí má v návaznosti na činnost hradeckých Sokolů v období
I. republiky více než stoletou tradici. V současnosti tělovýchovnou jednotu tvoří oddíly
fotbalový, volejbalový, tenisový, nohejbalový, turistický, šachový a oddíl rekreačního
sportu. K dispozici jsou fotbalové, volejbalové, nohejbalové, badmintonové a dvě tenisová hřiště jakož i nově zrekonstruované kabiny s novými sprchami. V posledních dvou
letech investovala TJ do oprav zázemí – toalet, sprch, kabin (dlažby, elektroinstalace
a oplášťování) více než 520 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že máme zájem, aby naše
sportoviště sloužila co největšímu počtu zájemců z řad občanů Hradce nad Moravicí
a jeho okolí, dovolujeme si vás touto formou
oslovit, abyste neváhali a rozšířili naše řady.
Nábory dětí do úspěšného fotbalového oddílu budou probíhat průběžně v měsíci srpnu
na fotbalovém hřišti TJ Hradec nad Moravicí.

Bližší informace k fotbalové přípravce dětí
ve věku 6 – 10 let vám podá p. David Žurek
(tel.: 778 431 188; davidzurek@seznam.cz).
Bližší informace k náboru mladších žáků
ve věku 10 – 13 let vám podá p. Lukáš Scholtz
(tel.: 604 853 725; scholtz900@gmail.com).
Pokud budete mít zájem zahrát si rekreačně volejbal, jste samozřejmě vítáni. Pravidelné hraní volejbalu probíhá v areá-

lu TJ od května do října každý čtvrtek
od 18.00 hod. Zájemci o rekreační nohejbal se mohou dostavit každé pondělí, rovněž od 18.00 hod. Bližší informace vám rádi
poskytnou: k volejbalu p. Marie Hutníková
(hutnikova.marie@seznam.cz) a k nohejbalu p. Pavel Kuzník (p.kuznik@kuznik.cz).
Petr Havrlant

Míčové sporty na antukových kurtech TJ.

Nové sprchy v kabinách TJ.

TJ HRADEC NAD MORAVICÍ MISTREM
Los fotbalové soutěže CANIS I. B třídy skupiny A ve spojení s předehrávkou posledního zápasu se postaral o to, že nejdůležitější
zápas této sezony sehrál celek mužů TJ Hradec nad Moravicí na hřišti Žimrovic. Hradečtí fotbalisté si před tímto utkáním byli
vědomi, že případné vítězství jim zajistí titul
a postup do vyšší soutěže bez ohledu na výsledky ostatních zápasů. Na místní derby
si našlo cestu přes tři sta diváků, což představovalo druhou nejvyšší návštěvu celého ročníku soutěže. V poločase odcházely
týmy do kabin za stavu 1:1, když Žimrovice krátce před přestávkou vstřelily vyrovnávací gól. Napínavé utkání skončilo vítězstvím fotbalistů Hradce 2:1, kteří tak mohli
začít slavit mistrovský titul. Hrdinou utká-

ní se stal Tomáš Moc, který vsítil obě branky Hradce. Fotbalisté TJ Žimrovice zakončili soutěž na celkovém čtvrtém místě, když
se stali nejlépe střílejícím týmem soutěže.
Od druhé postupové příčky je dělilo pouhých šest bodů.
První utkání ČPP I. A třídy skupiny A sehrají fotbalisté TJ Hradec nad Moravicí v neděli 11. srpna na hřišti Bolatic, a to pod taktovkou nové trenérské dvojice. Trenérem
se během letní přestávky stal Miroslav Mička, asistentem Michal Grygar. Dosavadní
trenér Vratislav Meisel odešel trénovat jinam. Za jeho obětavou práci mu patří velké poděkování.
Nezůstalo však jen u změny v realizačním
týmu mužů. Další změna nastala u druž-

stva dorostu, kdy většina hráčů dosáhla
19 let. Z důvodu dodržení pravidel soutěže
nezbylo vedení fotbalového oddílu TJ Hradec nad Moravicí, než dorost zrušit a založit B družstvo mužů. Toto družstvo bude začínat ve III. třídě okresní soutěže, přičemž
hracím termínem na domácím hřišti bude
neděle v 10:00 hodin.
Mladší žáci TJ Hradec nad Moravicí pokračují v soutěži pod vedením Lukáše Scholtze.
Za zmínku stojí, že přípravka vedená Davidem Žurkem má zatím největší základnu co
do počtu hráčů.
Text: ZdeNo, Jacek
Foto: ZdeNo, Petra Škvárová

Další příspěvky najdete na www.muhradec.cz (Hradecké noviny/Co se do novin nevešlo).
Přečíst si můžete články „Mišičková s Evansovou bronzové ve Skotsku“ a „Tenisový turnaj v Kajlovci“.
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Přípravka - horní řada: David Žurek (trenér) se synem Štěpánkem,
Radek Burda, Tobiáš Müller, Tomáš Teiner, David Pracný, Jan Nováček, Matyáš Pracný, Matěj Konečný, František Fiedler, Matouš
Rybář, Tomáš Vícha, Jiří Groda; dolní řada: Tobiáš Rubný, Matěj
Bartík, Adam Vícha, Tomáš Ocetník, Petr Janek, Sebastián Štábl,
Štěpán Konečný, Adam Szwed, Tomáš Groda, Igor Hertel.

Dorost - horní řada: Kvasnička Radim, Kuděla Radim, Hora Patrik,
Hermann Dominik, František Václav Vícha, Stuchlík Lukáš,
Bartusek Lukáš, Pracný Ondřej, Holáň Jan, Gebauer Martin,
Tichavský Jiří, Podešva Vojtěch, Feilhauer Marek (trenér);
dolní řada: Manderla Tomáš, Ladner David, Hruška Lukáš, Kellner
Richard, Waigner Jan, Chovanec Matyáš, Kvasnička Jakub, Fajkus
Lukáš, Černín Matyáš (chybí Vícha Štěpán, Štalmach Martin).

Muži - horní řada: Maisel Vratislav (trenér), Válek Matěj,
Škrobánek Kamil, Waigner Jan, Wiweger Tomáš, Dušek Radek,
Moc Tomáš, Manderla Tomáš, Holuša Radek, Vícha Lukáš,
Mrázek Tomáš, Lichý Richard. Dolní řada: Škrobánek Martin,
Žurek David, Lichý Norbert, Šimeček Marek, Krejsa Tomáš
(chybí Škvára David, Wiweger Daniel, Lichý Matyáš).

Mladší žáci - horní řada: Lukáš Scholtz (trenér), Kříž Matyáš,
Drozd Daniel, Hellebrand Patrik, Večerka David, Tichavský Tomáš,
Rychter Daniel, Tylšar Jakub, Matějek Jan, Granzer Ondřej;
dolní řada: Rybka Vojtěch, Mejzlík Vojtěch, brankář Badaj Matyáš.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka CANIS I.B třídy sk. A 2018/2019
KLUB
Z V R P
S
26 19 3 4 76:41
HRADEC NAD MORAVICÍ ½
Malé Hoštice ½
26 18 2 6 88:36
Krásné Loučky
26 17 3 6 58:42
ŽIMROVICE
26 15 5 6 90:61
SO Bruntál B
26 15 2 9 62:46
Budišov nad Budišovkou
26 14 4 8 75:41
Rýmařov B
26 13 2 11 76:52
Zlatníky
26 11 7 8 58:40
Karlovice
26 9 3 14 59:63
Chomýž
26 9 1 16 38:71
Město Albrechtice
26 7 5 14 50:78
Vítkov
26 7 3 16 40:61
Kylešovice ¾
26 5 2 19 41:100
Horní Benešov ¾
26 1 2 23 25:104

B
60
56
54
50
47
46
41
40
30
28
26
24
17
5

Program podzimní části ČPP I.A třídy sk. A 2019/2020 (bez záruky)
2. kolo NE 11. 08. v 17:00 Bolatice - HRADEC NAD MORAVICÍ
3. kolo SO 17. 08. v 17:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Ludgeřovice
4. kolo SO 24. 08. v 15:00 Kravaře - HRADEC NAD MORAVICÍ
5. kolo SO 31. 08. v 16:30 HRADEC NAD MORAVICÍ - Slovan Ostrava
6. kolo SO 07. 09. v 16:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Stará Bělá
7. kolo NE 15. 09. v 16:00 Slavkov - HRADEC NAD MORAVICÍ
8. kolo SO 21. 09. v 16:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Darkovičky
9. kolo NE 29. 09. v 15:30 Štěpánkovice - HRADEC NAD MORAVICÍ
10. kolo SO 05. 10. v 15:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Mokré Lazce
11. kolo NE 13. 10. v 15:00 Malé Hoštice - HRADEC NAD MORAVICÍ
12. kolo SO 19. 10. v 14:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Chlebičov
13. kolo SO 26. 10. v 14:00 Jakubčovice nad Odrou - HRADEC NAD MORAVICÍ
1. kolo SO 02. 11. v 14:00 HRADEC NAD MORAVICÍ - Vřesina
Program podzimní části III. třídy sk. B 2019/2020 (bez záruky)
3. kolo NE 18. 08. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Raduň
5. kolo NE 01. 09. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Pustá Polom „B“
6. kolo NE 08. 09. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Budišovice
7. kolo SO 14. 09. v 16:00 Suché Lazce - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
8. kolo NE 22. 09. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Kyjovice
9. kolo NE 29. 09. v 15:30 Služovice - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
10. kolo NE 06. 10. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Hněvošice
11. kolo SO 12. 10. v 15:00 Malé Hoštice „B“ - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
12. kolo NE 20. 10. v 14:00 Chvalíkovice - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
13. kolo SO 26. 10. v 14:00 Hrabyně - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
1. kolo NE 03. 11. v 10:00 HRADEC NAD MORAVICÍ „B“ - Horní Lhota
2. kolo SO 09. 11. v 13:30 Skřipov - HRADEC NAD MORAVICÍ „B“
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KŘÍŽOVKA

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru
v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 9. 2019 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu,
popř. do poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás (e-mail
nebo telefon). Jméno výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 3/2019: Krásy řeky Moravice
v létě. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stal pan Radek Sova z Žimrovic.
Vážení občané,
děkujeme vám za příspěvky, které zasíláte do Hradeckých novin.
Z důvodu naplnění kapacity tohoto vydání jsme byli nuceni některé příspěvky redakčně krátit, vždy ale s ohledem na zachování
obsahu vašich sdělení. Uzávěrka příštího vydání je 15. září 2019.

Už teď se těšíme na vaše články o dění a zajímavostech z našeho
města, o vaší spolkové činnosti, sportovních a jiných úspěších, školství, historii apod. Děkujeme vám za spolupráci.
Redakční rada
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