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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 17 ze dne
26. dubna 2021)
• rozhoduje ve veřejné zakázce Dopravní
automobil - JSDH Bohučovice, na základě doporučení výběrové komise, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnosti EMBEFOR, s. r. o., nabídková cena
1 220 254 Kč bez DPH,
• schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 346 500 Kč z rozpočtu města
Hradec nad Moravicí Tělovýchovné jed-

notě Hradec nad Moravicí, z.s., formou
veřejnoprávní smlouvy na zajištění provozu spolku a údržbu sportovního areálu v roce 2021,
• schvaluje poskytnutí individuálních dotací Církevní základní škole svaté Ludmily
v Hradci nad Moravicí, školské právnické
osobě, ve výši 90 000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2021 a 100 000 Kč
za účelem úhrady nájemného tělocvičných zařízení (městské haly a tělocvičny
ZŠ Hradec nad Moravicí),

• rozhoduje uzavřít dodatek ke Smlouvě
o úvěru ze dne 21. 2. 2014 s Českou spořitelnou, a. s., jímž se mění konstrukce úrokové sazby na pevnou úrokovou sazbu na
2 roky ve výši 1,15 % p. a. (původně 2,07 %
p. a. na 3 roky),
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 50 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí formou veřejnoprávní
smlouvy Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí.

• rozhoduje ve veřejné zakázce Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
ELORA GROUP, s. r. o., nabídková cena
15 412 377,57 Kč bez DPH,
• schvaluje darovací smlouvu mezi obcí
Branka u Opavy jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši
31 025 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých za období roku 2020 v souvislosti s provozem veřejných pohřebišť,
• schvaluje darovací smlouvu mezi obcí
Chvalíkovice jakožto dárcem a městem
Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši
24 262,25 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých za období roku 2020 v souvislosti s provozem veřejných pohřebišť,
• schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Branka u Opavy jakožto dárcem a městem Hradec nad Moravicí jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je dar ve výši 60 000 Kč na
spolufinancování nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného dvoru města
Hradec nad Moravicí pro rok 2021,
• schvaluje přijetí dotace Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací, ve výši 61 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu
Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021,
• schvaluje přijetí dotací Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad
Moravicí, okres Opava, příspěvkovou organizací, z grantového programu VISK 3
pro rok 2021 ve výši 10 000 Kč na automatizaci pobočky v Domoradovicích, ve výši
104 000 Kč na modernizaci technologického zázemí městské knihovny a ve výši
370 000 Kč (z toho 323 000 Kč investiční a 47 000 Kč neinvestiční) na vybavení
knihovny RFID technologií,

• schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s Ing. arch. Alešem Palackým, jejímž předmětem je Zpracování návrhu změny č. 3
Územního plánu Hradec nad Moravicí za
celkovou cenu 290 400 Kč (včetně DPH),
• bere na vědomí žádost společnosti ERUPTIVA, s. r. o. ze dne 26. 3. 2021 ve věci prodloužení termínu dokončení díla Rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci nad
Moravicí a neschvaluje prodloužení termínu dokončení díla Rekonstrukce budovy č. p. 308 v Hradci nad Moravicí,
• schvaluje cenovou nabídku podnikající fyzické osoby Ing. arch. Jiří Horák na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci budovy
č. p. 156 v Hradci nad Moravicí,
• schvaluje zřízení přípravné třídy v Základní škole Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové organizaci, pro školní rok
2021/2022.

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 48 ze dne
22. března 2021, č. 49 ze dne 12. dubna 2021
a č. 50 ze dne 3. května 2021)
• schvaluje cenovou nabídku společnosti
TENSET, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace stavby Stavební úpravy
Obecního domu Žimrovice,
• bere na vědomí Přehled žádostí o programové dotace v roce 2021, vyhodnocený Dotační komisí rady města dne
15. 3. 2021, a schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného Dotačního programu města Hradec
nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost na rok 2021 formou veřejnoprávních smluv,
• schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi
městem Hradec nad Moravicí a společností PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r. o. na zhotovení investiční akce Oprava chodníku u koupaliště,
• schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace na akci
Oprava komunikace Nádražní v Hradci nad Moravicí včetně opravy chodníků
a výměny kanalizačního potrubí z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne,
Fit park Hradec nad Moravicí z Programu
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 v max. výši
100 000 Kč (40,98 % z uznatelných nákladů projektu),
• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Obnova Božích muk v místní části
Benkovice, Hradec nad Moravicí z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 v max. výši
71 000 Kč (50 % z uznatelných nákladů
projektu),
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PLÁN ZASEDÁNÍ ZM A RM
V ROCE 2021
Termíny zasedání zastupitelstva města: 21. 6. 2021 (č. 18), 13. 9. 2021 (č. 19)
a 13. 12. 2021 (č. 20). Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a probíhají zpravidla od 15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hradec nad
Moravicí, Opavská 265.
Termíny schůzí rady města: 14. 6. 2021
(č. 52), 12. 7. 2021 (č. 53), 2. 8. 2021 (č. 54),
23. 8. 2021 (č. 55), 6. 9. 2021 (č. 56),
27. 9. 2021 (č. 57), 11. 10. 2021 (č. 58),
1. 11. 2021 (č. 59), 22. 11. 2021 (č. 60)
a 20. 12. 2021 (č. 61). Schůze rady města jsou
neveřejné a probíhají zpravidla od 15 h v pracovně starosty města v budově Městského
úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo
výše uvedený roční plán.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
na konci dubna jsme si připomněli 76. výročí osvobození našeho města a poté i celé
naší vlasti od válečných hrůz druhé světové
války. Některým se to může jevit jako dávná
minulost, ale je důležité si uvědomit, že život
v míru nebyl vždy samozřejmostí a na mnoha místech ve světě není samozřejmostí ani
dnes. Važme si toho, že se naší vlasti vyhýbají válečné útrapy i různé teroristické agrese.
Naše životy bohužel stále omezuje situace spojená s onemocněním
covid-19, což mělo za následek i upuštění nejenom od doprovodného programu oslav výročí osvobození, ale i dalších společenských akcí
v našem městě. Slavnostní akty jako vítání občánků a oslavy našich jubilantů byly odloženy do doby, kdy budou podmínky příznivější a situace bezpečnější.
Rád bych zmínil významné životní jubileum občanky našeho města
paní Emilie Paulerové ze Žimrovic, která dne 2. června oslavila rovných sto let! Tímto ještě jednou oslavenkyni přeji pevné zdraví, neutuchající optimismus a chuť do života. Posledním občanem našeho města, který se dožil tohoto jubilea, byla paní Otilie Scheppová z Kajlovce
před patnácti lety.
Průběžně Vás informujeme o právních krocích, které podnikáme společně s městysem Březová a městem Vítkov pro umožnění průchodu po vyhrazené cestě oborou Jelenice. Obora se sice nenachází na území našeho města, ale těší se velké oblibě našich občanů i návštěvníků města. Ve
své podstatě se jedná o střet práva myslivosti a v něm zahrnutého práva zřizovat obory s právem na volný vstup do krajiny a do lesa pro veřejnost. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení zákazu vstupu do obory. Proti tomuto rozsudku byla sice podána
kasační stížnost, coby mimořádný opravný prostředek, avšak Nejvyšší správní soud jí nepřiznal odkladný účinek. I přesto se vlastník obory
k jejímu znovuotevření nemá a nezbude tak, než vše řešit dalšími po-

dáními k soudním a správním orgánům. Osobně si dovedu představit
řešení, které funguje v případě jiných obor, a sice že průchod a průjezd
na kole by nebyl možný v noci a v určitých měsících v roce.
S pohybem v krajině souvisí i cyklistické stezky. Dlouho očekávané vybudování cyklistické stezky Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy –
Otice – Opava bylo v plánu dokončit v první polovině tohoto roku. Po
provedeném geometrickém vytyčení stavby v terénu však bylo nutné provést několik změn. Z důvodu zapracování těchto změn a jejich schválení příslušnými orgány se termín dokončení cyklistické stezky prodlouží
do konce letošního podzimu.
Další velkou investiční akcí našeho města je výstavba sběrného dvora,
který má vyrůst u křižovatky komunikací Žimrovická – Benkovická, naproti areálu pily. Začátkem května došlo k podpisu smlouvy se stavební
firmou, která vzešla z výběrového řízení. Předpokládaný termín výstavby je od 1. srpna 2021 do 30. května 2022. Nezřídka zaznamenávám
připomínky ohledně provozní doby dosavadního sběrného dvora a stavu
příjezdové cesty k němu. Přístupový pozemek se nachází v soukromém
vlastnictví a jeho vlastník nastavil současné podmínky – zrušení sobotního provozu sběrného dvora a omezení jeho provozu ve středu a pátek
do 17. hodiny. Bohužel i přes nesčetná jednání je stanovisko soukromého subjektu takové, že přístupový pozemek nechce prodat, směnit ani
jinak právně zajistit přístup pro město a jeho občany. Průjezd přes pozemek je dočasně takzvaně na dobré slovo. To vše je i jedním z důvodů
pro výstavbu sběrného dvora v nové lokalitě, kde bude možné nejen sběrný dvůr zvětšit, ale především rozšířit jeho provozní dobu tak, aby lépe
vyhovovala potřebám občanů.
Závěrem svého úvodního slova si dovolím vyslovit neskromné přání jistě
každého z nás, nechť už žádná další koronavirová vlna nepřijde a naše
životy se vrátí co nejvíce do normálu.
Přeji Vám všem příjemně strávené léto.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení a milí spoluobčané,
od července bude v našem městě využíván
nový grafický logomanuál. Nové jednotné
značení městských budov v exteriéru i v jejich interiéru, ukazatele a směrovníky, jednotný styl městských tiskovin, úředních dopisů a reklamních předmětů města by měl
postupně nahradit dosud různorodou a roztříštěnou formu prezentace města směrem
k Vám občanům i návštěvníkům našeho
města. Podobný dokument našemu městu doposud scházel. Více se
k novému logu města a grafickému logomanuálu dočtete na str. 6. Jednou z prvních městských budov, která bude ctít tento nový vizuální styl,
je budova Babinec, kde nalezla své nové sídlo městská knihovna a informační centrum. Více o probíhající rekonstrukci budovy Babinec se dočtete v samostatném článku na str. 4.
Zatímco práce na rekonstrukci budovy Babince jsou těsně před dokončením, nově byly v měsíci červnu započaty práce na obnově všech zděných autobusových zastávek na území města. Na zastávkách na ulici
Opavská u prodejny Stihl, u Policie ČR a v Domoradovicích již byly provedeny klempířské práce. Zednické práce začnou v první třetině měsí-

ce června. V těchto dnech je prováděno zateplování přístavby budovy
městského úřadu, rozeběhla se také výstavba nového výtahu pro naše
seniory v městském bytovém domě na ulici Opavská č. p. 197, díky kterému bude tato budova plně bezbariérová. V Domoradovicích oplocují
zaměstnanci našich technických služeb fotbalové a dětské hřiště, v Jakubčovicích probíhají natěračské práce na údržbě rozhledny a byla
zde dokončena výstavba slunečních lázní, které již začaly sloužit veřejnosti. Poslední investiční akcí, jejíž realizace začala na začátku června, je výměna oken, práce na zateplení a nové fasádě budovy obecního
domu v Žimrovicích.
Vzhledem k přetrvávající situaci nebylo již druhý rok možné připomenout si společně s Vámi osvobození našeho města ani potěšit nejmenší
občany našeho města oslavami Dne dětí. Myslím, že píši i za pana starostu a kolegy z městského úřadu, že nás všechny mrzí, že se s Vámi nemůžeme na těchto tradičních akcích setkat a být Vám svým způsobem
blíže. Na druhé straně nezahálíme a připravili jsme v rámci dětského
dne pro všechny zájemce kartičkovou hru s úkoly a sladkými odměnami.
Turistická soutěž Otevírání jara 2021 byla ukončena na konci května,
a její vyhodnocení naleznete (vzhledem k redakční uzávěrce) v příštím
vydání Hradeckých novin. I při přípravě dalších tradičních akcí měswww.muhradec.cz |
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ta se, s přibývajícími dny letošního roku, potýkáme s problémy, neboť
neustálé změny příslušných hygienických vyhlášek a zákonů nám rozhodnutí nijak neusnadňují. Otázky zda otevřít koupaliště, kino, pořádat Hradeckou pouť… není snadné zodpovědět. Je složité, a svým
způsobem i demotivující, připravovat akce, které se potom nemohou realizovat a musíme je rušit. Nicméně, v tuto chvíli je situace taková, že
kino Orion by mělo v červnu odpromítat 9 představení v 8 promítacích
dnech. Určitě toho využijte, neboť na konci června se můžete naposledy podívat do hradeckého kina ve stávající podobě ze 70. let 20. století,
a přijďte se s ním rozloučit. Městské koupaliště otevře své brány pravděpodobně dne 15. 6. 2021 a Hradecká pouť by se měla uskutečnit v neděli 27. 6. 2021, jako již tradičně v parku u nádraží.
Dne 24. 5. 2021 se, po více než roční pauze, na naše základní a mateřské školy vrátily všechny děti a žáci ke klasické prezenční výuce. Mnozí

rodiče si jistě s úlevou svobodně vydechli a nezbývá než věřit, že návrat
dětí do škol je již definitivní. V rámci letošního enormního zájmu o odklady nástupu dětí do 1. třídy základní školy se nám definitivně podařilo dořešit s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského
kraje administrativní proces zřízení přípravné třídy na Základní škole
Hradec nad Moravicí. V tuto chvíli již nic nebrání tomu, aby přípravná
třída od 1. 9. 2021 otevřela dětem své prostory. Díky zřízení přípravné třídy ZŠ bylo, dle slov ředitelky Mateřské školy v Hradci nad Moravicí Gabriely Lackové, možné přijmout do našich předškolních zařízení všechny děti ze spádové oblasti MŠ Hradec nad Moravicí starší 3 let.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví a příjemné prožití letních měsíců!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, + 420 553 783 928

Dne 5. května 2021 nás ve věku dvaadevadesáti let navždy opustila paní Renata Kvasničková. Málokdo se svou vstřícností, obětavostí
a pracovitostí zasloužil o rozvoj tělovýchovy a sportu v našem městě více než paní Renata. Čest její památce!
Za město Hradec nad Moravicí Mgr. Patrik Orlík a Mgr. Petr Havrlant

OTEVÍRÁME BABINEC
Celková rekonstrukce budovy Babince dospěla do finále. Otevřením Babince získáváme v samotném srdci Hradce nad Moravicí po
dlouhých desetiletích tolik potřebný reprezentativní kulturní stánek, kam přesídlí městská knihovna a informační centrum a vznikne zde společenský sál s kapacitou 120 osob. Připomeňme, že autorem projektu rekonstrukce je Ing. arch. Jiří Horák společně se svým
týmem spolupracovníků. Hlavním dodavatelem stavby je společnost ERUPTIVA, s. r. o., z Ostravy.
Městská knihovna bude disponovat novými většími prostorami jak
v dospělém, tak i v dětském oddělení, jehož regály jsou přizpůsobeny nejmenším čtenářům. Knihovna bude nově vybavena audiovizuální technikou pro menší přednášky a projekce. Instalováno je
i pět počítačů pro veřejný internet. Vybavení knihovny novými knihovními regály pro cca 20 000 knih, zhotovenými na míru, jakož
i zásuvnými regály pro noviny a časopisy, bylo podpořeno dotací
z Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Opavsko z.s. Pro
knihovnice, které metodicky vedou a zajišťují cirkulaci i nákup nových knih pro celkem 19 knihoven v okolí (od Kružberku po Dolní
Lhotu) je přínosem i nový sklad s posuvným systémem regálů pro
více než 6 000 záložních knih.
Nové větší prostory získalo rovněž i městské turistické informační centrum se skladem a posezením ve venkovním protoru, který
k budově Babince přináleží. Návštěvníkům městské knihovny a informačního centra, případně kolemjdoucím, bude k dispozici i bezbariérové WC v přízemí budovy.
Ve II. nadzemním podlaží se nachází již zmiňovaný společenský
sál s barem, který je vybaven výčepním a chladicím zařízením. Sál
disponuje audiovizuální technikou a mobilním pódiem pro konání
menších koncertů, přednášek a podobných společenských akcí. Sa-
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mozřejmostí je prostorná šatna sousedící se sálem, toalety a v neposlední řadě vybavená kuchyň, uzpůsobená nejen pro přípravu jídel,
ale také pro možnost konání gastronomických a degustačních akcí.
Součástí II. nadzemního podlaží je i balkón, ze kterého je možno po
točitém schodišti sejít do venkovního prostoru s posezením. Společenský sál bude sloužit nejen pro pořádání společenských akcí pro
veřejnost (koncerty, přednášky apod.), ale bude možné si jej pronajmout také pro pořádání soukromých akcí (svatební hostiny, kary,
oslavy narozenin atd.).
Výhodou zrekonstruované budovy Babince je nepochybně její dopravní dostupnost v centru města a samostatnost, kdy provoz
knihovny a zejména společenského sálu nebude závislý na provozu kinosálu. Nebude tudíž docházet ke kolizím termínů, jak tomu
doposud bylo v případě kinosálu v Národním domě. Další výhodou, a ve 21. století nezbytnou nutností, je i bezbariérovost budovy, která je zajištěna zcela novým, tichým a pohodlným výtahem.
Poděkování patří všem zaměstnancům města, městské knihovny
a informačního centra a technických služeb, kteří se na rekonstrukci
Babince, následném přestěhování knihovny a zprovoznění budovy
podíleli. Otevřením budovy Babince se završí tzv. nultá etapa avizované rekonstrukce Národního domu. Jsme rádi, že i přes nesnáze posledních měsíců se vše podařilo dokončit v takovém termínu,
aby ve druhé polovině tohoto roku mohla začít dlouho očekávaná
rekonstrukce Národního domu.
Všechny srdečně zveme na slavnostní otevření Babince, které se
uskuteční v sobotu 26. června 2021 ve 14 hodin.
Patrik Orlík, Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE

Rekonstrukce Babince v těchto dnech finišuje a vnitřní prostory se připravují k otevření veřejnosti.

CENÍK NÁJEMNÉHO PRO OBJEKT BABINEC (PODOLSKÁ 308, HRADEC NAD MORAVICÍ)
Zimní období od 1. 10. do 30. 4.

Prostory

s přípravnou jídel
bez přípravny jídel

Letní období od 1. 5. do 30. 9.

do 5 hodin

do 10 hodin

nejvýše 48 hodin

do 5 hodin

do 10 hodin

nejvýše 48 hodin

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

společenské večery,
svatební hostiny,
narozeninové oslavy
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

pohřební hostina,
školení, schůze
a podobné akce

společenské večery,
svatební hostiny,
narozeninové oslavy
a podobné akce

2.500 Kč
1.500 Kč

4.000 Kč
2.000 Kč

11.000 Kč
9.000 Kč

2.000 Kč
1.000 Kč

3.500 Kč
1.500 Kč

9.000 Kč
7.000 Kč

• Uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena zahrnuje spotřebu elektrické energie, vody a vytápění.
• Rezervační poplatek činí 50 % ceny nájmu a je nutné jej uhradit do 7 dní od rezervace, jinak se rezervace ruší; v případě neuskutečnění
pronájmu se rezervační poplatek vrací pouze v případě, že do termínu plánovaného pronájmu zbývá více než 30 dní.
• Při předávání prostor nájemci bude požadována také vratná kauce ve výši 5.000 Kč, kterou zaplatí nájemce vždy před předáním prostor
k pronájmu. Tato kauce slouží jako jistina na úhradu případného poškození nebo ztráty vybavení a zařízení objektu nebo příplatku za
úklid a bude vrácena, případně vypořádána při vrácení objektu.
• Při dřívějším převzetí objektu či jeho pozdějším vrácení bude za každých započatých 24 hodin účtován poplatek ve výši 2.000 Kč včetně DPH.
• V případě velkého nepořádku při vrácení objektu může být nájemci naúčtován příplatek za úklid podle skutečně vynaložených hodin
(160 Kč včetně DPH za každou započatou hodinu úklidu).
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OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÉ LOGO A GRAFICKÝ LOGOMANUÁL
MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
Novým trendem posledních let je směřování samospráv k vlastní vizuální prezentaci, snaha zavést jednotný vizuální styl srozumitelný
jak občanům města, tak jeho návštěvníkům. Jednotný vizuální styl
města Hradec nad Moravicí (podobně jako v jiných městech) byl
zpracován do podoby nového grafického logomanuálu a nutno podotknout, že městu podobný dokument doposud scházel. Jedná se
o závazný dokument pro samosprávu města, ve kterém jsou jasně
a přehledně stanoveny všechny prvky vizuální komunikace a rovněž
pravidla pro jejich užívání (jednotný font písma, nové logo města,
grafické prvky, piktogramy městských budov, barevnost, jednotný
styl městských tiskovin apod.).
Zavedení jednotného vizuálního stylu si klade za cíl sjednotit a nahradit doposud značně roztříštěné a nejednotné formy prezentace
města směrem k veřejnosti. V praxi se jedná, a zejména v budoucnu
bude jednat, o sjednocení značení městských budov v exteriéru i interiéru, zastávek hromadné dopravy, městských směrovníků, úředních dokumentů a periodických tiskovin vydávaných městem, grafické sjednocení webových stránek a facebookového profilu města,
plakátů i reklamních předmětů vydávaných městem.
Nové městské logo (viz níže) vychází zcela jednoznačně z více než
tisícileté historie města a z jeho geografického umístění nad řekou
Moravicí, mezi kopci v údolí na staré obchodní cestě. Moderním
způsobem rovněž reaguje na typické pamětihodnosti města, otevřenost místní komunity, jakož i na skutečnost, že Hradec nad Moravicí je městem neustále se rozvíjejícím, živým a kulturním, zasluhujícím si díky svým památkám a umístění v nádherném přírodním
prostředí patřičné pozornosti. Nutno podotknout, že nové městské
logo v žádném případě nenahrazuje původní městský znak. Tento
znak bude i nadále využíván při oficiálních a slavnostních příležitostech města.

tí oblíbeným výletním centrem Opavska i jedinečným místem pro
život, kde se lidé cítili a cítí dobře, byl zvolen jako doplňující slogan
města a klíčové slovo hashtag #FurtFajny. Cílem je nejen uchovat
zapamatovatelným způsobem povědomí o místním nářečí pro budoucí generace, ale zároveň zdůraznit rozdílnost a odlišnost místního, dnes již trochu pozapomenutého, dialektu „po našemu“.
Celé znění grafického logomanuálu naleznete na webových stránkách města. Nový vizuální styl bude do života města zaváděn postupně v průběhu následujících měsíců a let. Věříme, že nový vizuální styl města – od úředních dokumentů, přes sociální sítě až po
vzhled reklamních předmětů – u vás, občanů, časem „zdomácní“
a bude obecně přijat za vlastní. Nový logomanuál města vytvořila společnost ON OFF Studio, s. r. o., z Ostravy pod vedením pana
Martina Potočného.
Petr Havrlant

Barevnost nového loga a prvků grafického logomanuálu vychází
z barev užívaných v původním, historickém městském znaku z roku
1481, tj. z kombinace barev červené a bílé, typických barev původního opavského knížectví. Tyto barvy jsou příznačné i pro významné
budovy našeho města, jako např. zámek s tolik typickými cihlovými zdmi, továrenské budovy firmy BRANO, a. s., budovu nádraží
i bílé zdi zámeckých budov, farního kostela sv. Petra a Pavla a kaple sv. Jakuba.
Celková koncepce grafického logomanuálu však nevychází pouze
z hmatatelných historických architektonických prvků, ale rovněž
i z místního, pro tuto část Opavského Slezska tak typického, dialektu. Vzhledem k tomu, že Hradec nad Moravicí je po mnohá desetile-
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Seznámit se s novým grafickým manuálem můžete také na odkaze
https://youtu.be/q9VZbi0q7tc nebo použijte QR kód.

OTEVŘENÁ RADNICE
ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH U HŘBITOVA V JAKUBČOVICÍCH
Ke konci března a během dubna prošlo úpravou prostranství před
hřbitovem v Jakubčovicích. Hlavním zhotovitelem byla firma SEMITA - DS, s. r. o. z Veřovic. Přestože se jednalo o stavbu s menším
finančním objemem, evidovalo město v rámci výběrového řízení rekordních 18 cenových nabídek. Termín ukončení prací byl plánován do poloviny května, přesto firma dokončila stavbu již v dubnu.
V rámci stavby vzniklo nové parkoviště pro devět osobních automobilů včetně jednoho místa pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace. Hlavní vstupní prostor ke hřbitovu byl nově vydlážděn,
dále byl osazen kapacitní odvodňovací žlab, zřízen prostor pro kontejnery na odpad a opraven povrch příjezdové komunikace. Stavba

byla uskutečněna tak, aby v budoucnu umožnila rozšíření hřbitova
o dvě řady hrobů směrem k hlavní silnici na Jakubčovice.
Konečná cena díla činila 1,58 milionu korun včetně DPH. Souběžně se stavbou bylo prodlouženo veřejné osvětlení k parkovišti, kde
byly osazeny dvě nové lampy za 120 000 Kč včetně DPH. Opravou
za 40 000 Kč prošel vstupní portál hřbitova skládající se ze vstupní brány a dvou branek. Během měsíce června ještě dojde k výsadbě pěti bříz na příjezdové aleji, k osazení dvou laviček pro návštěvníky a stojanu na kola.
Ing. Josef Hennig

SMLOUVA NA VÝSTAVBU SBĚRNÉHO DVORA PODEPSÁNA
Dne 6. 5. 2021 byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu sběrného dvora v Hradci nad Moravicí. Nový sběrný dvůr vyroste u křižovatky komunikací Žimrovická – Benkovická (naproti areálu pily).
Vjezd do dvora bude situován z ulice Žimrovická. Stavbu bude provádět společnost ELORA GROUP, s. r. o., která vzešla z výběrového řízení. Cena stavby činí 18,7 milionu korun (včetně DPH), což
je o cca 3,5 milionu korun méně než byla rozpočtová cena. Více než
polovinu nákladů výstavby pokryje dotace z Operačního programu
Životní prostředí.

Nový sběrný dvůr nahradí stávající sběrný dvůr nacházející se v bývalém areálu JZD, který jak kapacitně, tak svým uspořádáním a dostupností již nevyhovuje současným potřebám občanů. V novém
sběrném dvoře budou občané moci ukládat tříděný komunální odpad – sklo, papír, plasty, kovy, velkoobjemový odpad, stavební suť,
biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad,
bílou techniku a elektrozařízení. Sběrný dvůr bude opatřen i mostovou váhou a skladovací halou o rozměrech cca 30 x 9 m, kterou
budou využívat pracovníci technických služeb. Předpokládaný termín výstavby je od 1. srpna 2021 do 30. května 2022.
Patrik Orlík

www.muhradec.cz |

7

OTEVŘENÁ RADNICE
OPRAVY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Po opravách vstupní železniční brány do města na sklonku minulého roku započaly v květnu práce i na opravách dalších vstupních
bran do našeho města a místních částí – autobusových zastávek.
Není třeba více rozvádět, že autobusové přístřešky postavené
v 80. letech 20. století nedělají svým současným vzhledem našemu
městu zrovna dobrou reklamu. Autobusové zastávky, které jsou
často prvním setkáním návštěvníků s architekturou města, dobrým dojmem rozhodně nepůsobí a mnoho z nich je navíc ve špatném technickém stavu. Přístřešky jsou často posprejované a některé
„zdobí“ nevzhledné reklamní poutače, často již neaktuální. Vzhledem k tomu, že se na území města nachází celkem čtyři typy těchto zděných autobusových přístřešků, bylo v rámci jejich revitalizace
rozhodnuto dát těmto přístřeškům jednotný ráz a opatřit je sjednocujícími prvky, a to jak v samotném městě, tak i v místních částech.
Velmi dobrou zprávou je i to, že na sjednocení vzhledu zastávek se
vedení města dohodlo také s majitelkou přilehlých prodejních prostor paní Vlastou Mrůzkovou.
V květnu již byly zahájeny klempířské práce na zastávkách u prodejny Stihl, Policie ČR a v Domoradovicích. V průběhu měsíce června započnou i zednické práce, které promění dosavadní vzhled zastávek podle studie pana Jiřího Januškeho a Kristýny Adamčíkové
do přívětivější podoby (viz vizualizace níže). Zastávky budou nově
označeny svými názvy, opatřeny novým oplechováním a okapy, budou v nich osazeny nové lavičky, které budou oproti těm stávajícím
zvýšené, takže budou vhodné a pohodlné i pro seniory.
V průběhu letních prázdnin se razantnější změny podoby dočká
autobusový přístřešek v Kajlovci, zbývající zděné zastávky – u vlakového nádraží, na Žimrovické ulici (u nově budovaného sběrného
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dvora), v Benkovicích a v Bohučovicích – se dočkají proměny v roce
2022. Pro doplnění ještě uvádíme, že autobusové zastávky u společnosti BRANO, a. s. nejsou v majetku města, ale patří obci Branka u Opavy a společnosti BRANO, a. s.
Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE
ZATRAKTIVNĚNÍ OKOLÍ U ROZHLEDNY ŠANCE
Návštěvníkům rozhledny Šance nemohlo
ujít, že práce na zatraktivnění jejího okolí
již začaly. Turisté už nebudou muset bloudit po obci a hledat cestu k rozhledně a k jedinečné turistické atraktivitě – vojenskému
opevnění Šance – dochované z dob prusko-slezských válek v 18. století. K těmto
zajímavostem je navede nový informační
systém se směrovkami a piktogramy, instalovaný na páteřních komunikacích v obci
(na snímku). Návrh vzhledu směrovek byl
zhotoven podle nového grafického manuálu
města Hradce nad Moravicí, který řeší jednotný vizuální styl prezentace města, a v budoucnu budou podle tohoto manuálu tvořeny i další propagační materiály.
Pro návštěvníky rozhledny, kteří přijedou
autem, je vyhrazeno parkoviště u vodojemu, které je označeno billboardem a je zdarma. Na začátku prázdnin bude na rozhledně
instalován nový výkonný optický dalekohled pro studium okolní krajiny. Na dětském hřišti, které se nachází v blízkosti rozhledny, bude dokončena stavba přístřešku
s posezením, a děti se mohou, kromě stávajících houpaček, skluzavky a pískoviště, těšit také na novou venkovní fitness-workoutovou sestavu. Své znalosti o okolní fauně
a flóře si mohou děti společně s „dospělá-

ky” rozšířit pomocí informací na naučné tabuli. Javorové stromořadí vás navede k novým „slunečním lázním” – pěti dřevěným
lehátkům na podestě se závětřím – které
budou sloužit turistům k odpočinku a relaxaci (na snímku). Pokud se letošní jarní
počasí umoudří, budou si moci první návštěvníci vychutnávat blahodárné sluneční
paprsky již koncem května. V blízkosti rozhledny bude nově upraveno ohniště s posezením, proto si s sebou na výlet nezapomeňte přibalit třeba špekáčky. Dřevo na oheň si
však každý musí donést vlastní, nebo ho najít v přilehlých lesích.
O dalších aktivitách realizovaných v rámci
projektu vás budeme informovat v příštím
vydání Hradeckých novin. Zároveň upozorňujeme, že do konce června je rozhledna Šance z důvodu celkové opravy pro veřejnost uzavřena. Nedá se nic dělat, také
rozhledna se musí na své návštěvníky připravit, aby vás mohla o prázdninách přivítat v plné parádě.
Projekt: Zatraktivnění okolí u rozhledny
v Baborówě a rozhledny Šance, Jakubčovice,
č. CZ.11. 2. 45/0.0/0.0/16_013/0002601.
Ivana Hyklová

Nový navigační systém, relaxační sluneční lázně či maketa granátníka rakouské armády – část nového mobiliáře, který vzniká u rozhledny Šance.
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OTEVŘENÁ RADNICE
BYDLENÍ BEZ BARIÉR
Na konci dubna začaly práce na vybudování
nového výtahu v budově na adrese Opavská
197 v Hradci nad Moravicí, která slouží jako
nájemní bydlení převážně pro naše seniory.
Stavební práce zajišťuje firma Beta Control Ltd. a dokončeny budou nejpozději do
25. 6. 2021. V první fázi stavebních prací se
rozšířila a upravila výtahová šachta.

Obyvatelé domu mohou po dobu stavby
výtahu využít osobní asistenci pracovníků městského úřadu nebo jednotky hradeckých hasičů.
Jan Grygar

Následovat bude částečné zasypání stávající
strojovny a vyrovnání podlah, aby bylo možno vybudovat novou základní stanici výtahu, která bude oproti původnímu stavu již
zcela bezbariérová. Právě stavební úpravy
zaručující budoucí bezbariérovost neumožňují včasnější dokončení.

NA STŘEŠE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYRÁBÍME ELEKTŘINU
Na střeše městského úřadu bude instalováno 25 fotovoltaických panelů o celkovém
výkonu 10 kWp. Vyrobená elektrická energie poslouží převážně pro vlastní potřebu
objektu, přebytečná energie pak bude dodávána do sítě distributora elektrické energie. Na realizaci tohoto projektu získalo

město dotaci z Operačního programu životního prostředí v max. výši 214 569 Kč,
tj. 60 % z uznatelných nákladů projektu.
Hlavním cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a snížení nákladů na
provoz objektu.
Ivana Hyklová

UDRŽOVACÍ PRÁCE NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Začátkem května prošly opravou dřevěné
prvky na budově městského úřadu. Tyto
dřevěné části nebyly ošetřeny od otevření
zrekonstruované budovy v roce 2006 a jejich stav nebyl po patnácti letech již nejlepší. Poškozené dřevo bylo celoplošně zbrou-
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šeno a následně ošetřeno dvěma vrstvami
barvy. Oprava probíhala pomocí 12metrové plošiny a prováděla ji firma pana Jiřího
Dudyse z Opavy.
Jan Grygar

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

ROZHLEDNA ŠANCE ZÍSKÁ
NOVÝ KABÁT
Dne 12. 5. 2021 započala oprava rozhledny Šance v Jakubčovicích. Veškeré dřevěné
části budou znovu opatřeny ochranným nátěrem, provedeny budou také opravné práce, např. výměna poškozených dřevěných
prvků nebo jejich zpevnění. Práce provádí
firma pana Jiřího Dudyse z Opavy a ukončeny by měly být nejpozději do konce měsíce
června. Z důvodu probíhajících prací je rozhledna v těchto dnech pro veřejnost uzavřena. Informace o úpravě okolí rozhledny Šance najdete na str. 9.
Jan Grygar

OTEVŘENÁ RADNICE
KRÁTCE
• Sběrný dvůr na ulici Žižkova je otevřen dvakrát týdně: ve středu a v pátek, vždy od 10 h do 17 h.
• Termíny vývozu bioodpadu v červnu a červenci – Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice a Žimrovice:
2. 6. , 16. 6. , 30. 6. , 14. 7. a 28. 7. 2021; Hradec nad Moravicí a Kajlovec: 10. 6. , 24. 6. , 8. 7. a 22. 7. 2021.
• Poplatek ze psů byl splatný k 31. 5. 2021, poplatek za svoz odpadu je splatný k 30. 6. 2021. Poplatky lze uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, bankovním převodem na účet č. 1846386319/0800 (variabilní symbol je uveden na zaslané
složence) nebo složenkou na poště.
• Další termín sociální a rodinné poradny je 7. 7. 2021 od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. V případě potřeby můžete kontaktovat sociální pracovnici na tel. 605 292 252 nebo elektronicky na e-mail poradnaostrava@css-ostrava.cz.

76. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
Poslední dubnový týden jsme si připomenuli 76. výročí osvobození města a ukončení druhé světové války. V pondělí 26. dubna 2021 uctili památku obětí války minutou
ticha na začátku svého zasedání zastupitelé města.

V pátek 30. dubna 2021 pak představitelé města položili kytice u památníků válečných hrdinů na městském hřbitově a na
ulici Podolská. Program pro veřejnost byl
vzhledem k protiepidemickým opatřením
zrušený.
Jitka Celtová
Foto: Jiří Hajduk

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU A POUŽÍVÁNÍ HLUČNÝCH PŘÍSTROJŮ
Doba nočního klidu je stanovena zákonem jako doba od 22.00 do
6.00 hodin. Noční klid lze porušit pouze ve výjimečných případech,
které jsou stanoveny (na základě žádostí pořadatelů a rozhodnutí
zastupitelstva města) obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o nočním klidu. Ta stanovuje 1 noc, kdy nemusí být noční klid na území
města dodržován vůbec (31. 12. , Silvestr) a 25 nocí, kdy je doba
nočního klidu krácena z důvodu plánovaných společenských akcí
pro veřejnost. U těchto nocí není datum jejich konání ve vyhlášce
specifikováno, doba je uvedena pouze předvídatelným způsobem
(typ akce; měsíc konání; počet nocí; hodina, od které je v těchto případech vymezena doba nočního klidu).
Informace o přesném termínu konání akcí jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu nejméně 5 dnů předem tak, aby byl jejich
termín pro veřejnost určitý a občané se případně mohli na rušení
nočního klidu připravit. Z důvodu naplnění této povinnosti je nutné, aby pořadatelé akcí uvedených ve vyhlášce oznámili v dostatečném předstihu městskému úřadu konkrétní termíny jejich ko-

nání. V případě dotazů kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury,
tel. 725 666 074 nebo 553 783 940, e-mail jceltova@muhradec.cz.
V rámci pokojného občanského soužití a neobtěžování okolí hlukem o nedělích a svátcích dále připomínáme platnost obecně závazné vyhlášky č. 04/2016 o regulaci hlučných činností. Tato vyhláška stanovuje povinnost zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu (svátcích), které nejsou sobotou, v době od
6.00 do 22.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu,
cirkulárek, sbíječek, křovinořezů, motorových pil apod. Vyhláška
platí celoročně.
Celá znění vyhlášek města naleznete na webových stránkách města v záložce samospráva, právní předpisy města.
Jitka Celtová

KONEC VÝLEPŮ LETÁKŮ O ODSTÁVKÁCH PROUDU
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., ukončila výlep papírových letáků,
kterými informovala o odstávkách proudu. Zákazníkům nyní nabízí bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem i prostřednictvím SMS. Stačí se zdarma registrovat na webových stránkách cezdistribuce.cz. Registraci zvládnete během pár
minut a potřebujete k ní jen dvě čísla – datum narození (případně
IČO) a EAN kód, který najdete na svém vyúčtování. Výhodou poskytovaných informací je, že jsou vázány ke konkrétnímu odběrnému místu (adrese) a o plánované odstávce či poruše se tak dozvíte i v případě, že se na dotčeném místě nevyskytujete pravidelně

(chaty, zahrádky apod.). Společnost ČEZ bude odstávky i nadále
zveřejňovat také na www.cezdistribuce.cz/odstavky. Bližší informace najdete na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce.
Zdroj: ČEZ Distribuce, a. s.
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OTEVŘENÁ RADNICE
ROZŠÍŘENÍ MÍST PRO TŘÍDĚNÍ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Doposud bylo možné vytříděné jedlé oleje a tuky odevzdávat buď
v areálu technických služeb, nebo ve sběrném dvoře. Nově černo-oranžové popelnice, které jsou pro sběr jedlých olejů a tuků určeny, najdete na dalších místech v našem městě:

žení řízků či topinek, fritování hranolek nebo rybích prstů, nakládané zeleniny a sýrů, marinád na grilování, fondue, domácích koblih, langošů a topinek, dokonce výpek z masa a cokoliv dalšího, kde
najdete potravinářský olej.

• v Benkovicích u č. p. 80,
• v Bohučovicích u autobusové zastávky,
• v Domoradovicích u č. p. 24,
• v Hradci nad Moravicí na ulici Lidická u č. p. 590,
• v Jakubčovicích u obchodu Jednota (č. p. 42),
• v Kajlovci u č. p. 63,
• v Žimrovicích na ulici Hradecká u č. p. 61.

Proč je užitečné olej třídit?
Olej postupně ucpává potrubí nejen ve vaší domácnosti, ale také
v celé kanalizační síti. Odstranění ucpávek je pak časově i finančně náročné. Může docházet k haváriím a odstávkám sítě. Při další
cestě oleje a tuky působí těžkosti a vícenáklady v čističkách odpadních vod. Dalším důvodem je skutečnost, že vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou. Prochází dalším průmyslovým zpracováním a slouží jako přísada do biopaliv 2. generace
nebo jako surovina pro výrobu čistě recyklovaného leteckého paliva. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny
pro průmyslové účely, protože jeden olej je použit dvakrát. V neposlední řadě tímto procesem dochází k úsporám CO2. Oxid uhličitý,
který vstřebají rostliny při svém růstu, vyprodukují auta jezdící na
recyklované palivo. Jezděme na odpadky – těch bude vždy dostatek.

Jak správně třídit oleje?
Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které doma
používáte při přípravě jídla. Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou
lahev odneste do nejbližšího označeného kontejneru na třídění oleje.
Jaké druhy olejů třídíme?
Do „olejové popelnice“ patří všechny jedlé oleje a tuky. Olej slunečnicový, řepkový, sójový, palmový, olivový, ale také máslo, sádlo, margaríny. Každý tuk, který používáme při přípravě pokrmů,
recyklujeme. Může to být tuk z konzerv, salátových zálivek, sma-
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Děkujeme, že třídíte!
Patrik Orlík, Rostislav Římský

SPOLEČNOST A KULTURA

INFORMUJE
HRADECKÁ KNIHOVNA PO 65 LETECH NA NOVÉ ADRESE
V pondělí 28. 6. 2021 se po dvouměsíčním stěhování knižního fondu a dalšího vybavení znovu čtenářům otevře hradecká městská
knihovna, a to na nové adrese Podolská 308 (Babinec). Tato budova byla zrekonstruována, mimo jiné, pro potřeby knihovny a informačního centra, a hlavně pro potřeby čtenářů.
Slavnostní otevření budovy Babince, včetně knihovny a informačního centra, se uskuteční v sobotu 26. 6. 2021 ve 14 h. Poté bude do
18 h probíhat den otevřených dveří.
Od pondělí 28. 6. do pátku 2. 7. 2021 bude knihovna otevřena
denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h. Od 7. 7. do 3. 9. 2021 bude
knihovna otevřena dle prázdninové otevírací doby: úterý a čtvrtek
9.00–12.00 a 13.00–17.00 h.
Knihovnu a informační centrum najdete v přízemí budovy. V 1. patře je k dispozici multifunkční sál, který bychom rovněž rádi vyu-

žívali pro přednášky, besedy a další akce. Návštěvníci budou mít
k dispozici také venkovní prostor, který bude sloužit především
k relaxaci a odpočinku, ale budou se zde pořádat i menší společenské akce. Ke zpříjemnění atmosféry jistě přispěje i možnost zakoupit si u nás kávu.
Větší plocha knihovny i kapacita regálů umožní čtenářům lepší přístup ke knihám a usnadní jejich výběr. Bílá barva regálů místnosti
rozjasnila, a tak knihovna nepůsobí stísněně, přestože jsou prostory využity na maximum. Nová knihovna poskytuje dostatek místa
pro beletrii i naučnou literaturu. Mnohem příjemnější bude i vyhledávání v katalogu, protože čtenářům budou sloužit tablety umístěné přímo na regálech. Návštěvníci knihovny budou moci využívat
sedm nových počítačů (pět v knihovně a dva v informačním centru) s přístupem na internet, tiskárnou a možností skenování. Dětský koutek bude vybavený oblíbenými „schody na sezení“ a zařízením pro videoprojekce, určené především pro knihovnické lekce.
I v nových prostorách bychom rádi pokračovali ve výstavní činnosti. První výstava, kterou pro vás již připravujeme, bude o historii budovy Babinec. Jelikož je tato budova rodný dům básníka Víta
Slívy, který letos slaví životní jubileum, bude část výstavy věnována také jemu.
Věříme, že všichni naši čtenáři se budou chtít přesvědčit, jak bude
knihovna fungovat v nových prostorách, a co nejdříve nás navštíví. A těšíme se i na nové čtenáře a návštěvníky!

V nových prostorách jsme rozšířili otevírací dobu knihovny i informačního centra:

INFORMAČNÍ CENTRUM

KNIHOVNA
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

zavřeno
12 – 17 h
9 – 12 13 – 17 h
9 – 12 13 – 17 h
9 – 12 13 – 15.30 h

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

červen
8 – 12 13 – 15 h
8 – 12 13 – 15 h
8 – 12 13 – 15 h
8 – 12 13 – 15 h
8 – 12 13 – 15 h
8 – 12 13 – 15 h
zavřeno

červenec - srpen
8 – 17 h
8 – 17 h
8 – 17 h
8 – 17 h
8 – 17 h
8 – 12 13 – 17 h
8 – 12 13 – 17 h

NABÍDKA VYBRANÝCH KNIŽNÍCH NOVINEK, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY V NAŠÍ KNIHOVNĚ:
Ard, C.:
Blahušová, A.:
Caplin, J.:
Dziubak, E.:
Eben, M.:
Forte, F.:
Lavický, V.:
Lednická, K.:
Mornštajnová, A.:

Mazej ven! Kniha pro malé objevitele
Zahrada žije. Zahradničíme s dětmi
Čajovna v Tokiu
Stavitelé z říše zvířat
Myšlenky za volantem
Děvčátko a nacista
Na motorce kolem světa
Šikmý kostel 2
Listopád

Poncarová, J.:
Pospíšilová, Z.:
Quinn, J.:
Stehlíková, P.:
Svěrák, Z.:
Třeštíková, R.:
Vondruška, V.:
William, A.:

Děvčata první republiky
Prázdniny s kouzelnou aktovkou
Bridgertonovi
Nastarea
Povídky a jedna báseň
Foukneš do pěny
Křišťálový klíč IV.
Mystický léčitel: Detox jako cesta ke zdraví
Markéta Beyerová

LETNÍ SOUTĚŽ
ČT DÉČKO ZASTAV NEČAS!
I v letošním roce
bude informační centrum o letních prázdninách
pomáhat dětem
a zároveň postavičkám z televize Déčko s řešením další záhady. Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale co až
začnou pršet kamiony? Princezna Prga má plné ruce práce: za-

chraňuje špunty zamrzlé v ledu na pláži, suší
ovečkám kožíšky promočené náhlou povodní… Kdo ten nečas zastaví? Pokud tě zajímá,
jak se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš
ji od 15. 6. 2021 sledovat na stránkách Déčka. Protože už 1. 7. 2021 budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit! Více informací již brzy na www.zastavnecas.cz.

BEZRUČOVA MORAVICE
Odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT „VHT Opava“, pod záštitou města Hradec nad Moravicí, pořádají v sobotu
www.muhradec.cz |

13

SPOLEČNOST A KULTURA
19. 6. 2021 již 61. ročník nejstaršího dálkového pochodu v ČR Bezručova Moravice. Akce se koná za každého počasí. Start od 6.00 hodin od budovy městské knihovny a informačního centra, Podolská
308 (Babinec). Trasy vedou převážně po značených turistických
stezkách, mimo stezky je vlastní značení. Popis tras s vyznačením
kontrol obdrží účastníci na startu. Startovné: mládež (6–15 let)
15 Kč, dospělí 30 Kč, KČT 25 Kč.

TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
Od května do října 2021 budou opět probíhat speciální animované
prohlídky plné zajímavostí o unikátním vodním díle, které nechal postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, přítel samotného Edisona. Kapacita je omezena na max. 20 osob. Termíny prohlídek: neděle
23. 5. , 13. 6. , 9. 7. , 23. 7. , 25. 7. , 6. 8. , 27. 8. , 29. 8. , 5. 9. a 3. 10. 2021.
Vstupné: 100 Kč, děti do 10 let zdarma. Vstupenky můžete zakoupit

v informačním centru, rezervace na tel. 778 700 071 nebo na webu
technotrasa.cz, kde je nutné provést platbu do hodiny po obdržení
potvrzení rezervace, jinak se automaticky zruší. V případě zájmu je
možné pro skupinu minimálně 15 osob zajistit jiný termín.

NÁŠ TIP
V rámci uměleckého turné 2021 po moravských a českých hradech
a zámcích se dne 15. 7. 2021odehraje na nádvoří Červeného zámku
v Hradci nad Moravicí divadelní komedie Oscara Wilda Strašidlo
cantervillské. Začátek představení ve 20.30 hodin, vstupné 549 Kč,
snížené 449 Kč, VIP 999 Kč. Předprodej vstupenek online na webu
www.ticketlive.cz.

NOVINKY Z IC
V prodeji je nová rodinná hra Čaroděj Modromír - sada pohádkových karet a samolepek, která umožní vašemu dítěti (3–8 let) čarovat a pomáhat. Jde o interaktivní příběh, který vás vytáhne i do
přírody. Budete společně hledat kouzelné přísady, večer podle čarodějné knihy čarovat a každé ráno zažívat nový zázrak. V říši pohádek tak můžete strávit nejméně tři týdny. Je na vás, jestli hře věnujete pár minut denně nebo ji spojíte s výletem. Na tuto hru navazuje
nová audiokniha pohádkového čtení před spaním Vnučka čaroděje Modromíra, jejíž ukázky si můžete zdarma poslechnout po stažení QR kódu, který je umístěn na skříňce městské knihovny a informačního centra.

TURISTICKÉ VÝŠLAPY

Foto: Jiří Hajduk

Termíny měsíčních vycházek s průvodcem Jindřichem Skařupou
sledujte v kalendáři akcí na našem webu. Plánujeme vyrazit do údolí Raduňky, na Kajlovecké vodopády, do lužních lesů v údolí Hvozdnice, z Hlubočce přes Mlýnek na Hradec, po Bukovém chodníku
do Lůžkovce a více.
Martina Kurková

NOVÝ MOST NA „MARIÁNKÁCH“
V květnu byl v lokalitě Jízdárny a Mariánských luk nově otevřen dřevěný most. Most
byl osazen na původních historických základech přes vodní papírenský náhon a v minulosti (od roku 1859) byl spojnicí mezi Jízdárnou a protilehlým Říjnovým kopcem
se Zářijovou vyhlídkou. Základním podnětem pro zpětné osazení mostu byl nález
původních kamenných základů přes náhon
a pamětní kámen Marien Weg, který nechal
osadit dne 11. září 1859, několik měsíců po

svatbě s Marií Croy její manžel Karel Maria
Lichnovský, stavitel Červeného zámku. Při
otevírání mostu jeden ze žimrovických občanů uvedl, že si jako dítě pamatuje původní most, který po ukončení druhé světové
války byl již ve špatném stavu. Nově otevřený most znovu zpřístupní turistům původní
trasu vedoucí ze zámeckého parku na Říjnový kopec. Na podnět správy zámku Hradec
nad Moravicí most postavil hradecký občan
Zbyněk Řemelka. Podrobnější informace

naleznete na stránkách zámku Hradec nad
Moravicí www.zamek-hradec.cz.

Radomír Přibyla, kastelán
Foto: Jiří Hajduk
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SPOLEČNOST A KULTURA
TANČÍ CELÁ ČR ANEB
JERUSALEMA DANCE
Desítky lidí se v sobotu 25. 4. 2021 u Žimrovického splavu spontánně zapojily do tance
na song Jerusalema, kterým prosíme Zemi,
aby nás zbavila onemocnění covid-19. Jde
o taneční číslo, jehož hudba i choreografie vznikla v jižní Africe a následně se stala
symbolem jednotnosti a boje proti koronaviru po celém světě.
Všem tanečníkům děkuji za krásnou energii, kterou jsme společně vytvořili a připojili se tak k celosvětové výzvě.
Radiva

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří dvěma žákyním
5. třídy Veronice Kolovratové a Natálii Víchové, které využily svůj volný čas a v sobotu 27. 3. 2021 se zapojily do celostátní akce
Ukliďme Česko. Děvčata prošla okolí turistické stezky pod Hradeckým zámkem směrem na Kajlovec a dále okolí Pivovarských
sklepů. Výsledkem jejich práce bylo 5 pytlů
plných odpadu. Nejednalo se pouze o plasty, kterých bylo nejvíce, ale i o kovové předměty, plechy a hrnce. Děkujeme děvčatům
za ochotu pomoci našemu životnímu prostředí a technickým službám za dodání pytlů a odvoz sesbíraného odpadu.
(red)

CYKLISTICKÁ SEZÓNA JE V PLNÉM PROUDU
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými
a studenými, což znamená, že se všichni více pohybujeme venku
a vyhledáváme venkovní sportovní aktivity. Mezi nejběžnější rekreační sporty (ale i formu dopravy, např. do práce nebo do obchodu) patří bezesporu cyklistika.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před cyklistickou sezónou by měl
každý cyklista navštívit specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, proto připomínáme
povinnou výbavu jízdního kola: přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, dvě na sobě nezávislé brzdy, oranžové odrazky ve výpletu kol a oranžové odrazky na obou stranách
pedálů. Tuto povinnou výbavu doplňujeme také o světlomet s bílým světlem a zadní svítilnu červené barvy, a to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za
mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky. Mezi doporučené vybavení pak patří např. zvonek,
kryt na řetěz či blatníky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy
ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může vám zachránit život.

A závěrem pár připomenutí:
• cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,
• cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu,
• na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen
jednotlivě za sebou,
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná
pravidla jako pro jízdu na jízdním kole,
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li
na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,
• cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídítka jízdního kola.
Cyklistická sezóna začala…nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy. Buďme proto opatrní, ohleduplní k druhým
a chovejme se na jízdním kole bezpečně. Užijme si léto ve zdraví!
Zdroj: Policie České republiky
www.muhradec.cz |
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
I v době pandemie se žáci účastní řady soutěží a olympiád, které probíhají buď online,
nebo za individuální přítomnosti žáků ve
škole. V okresním kole anglického jazyka
školu reprezentoval Dušan Ondrejka (9.A)
a Tereza Moravcová (7.B), v českém jazyce Evelin Ratajová (9.B). Úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické olympiády
se stala Lucie Ploskuňáková (6.B) a Tereza
Teplanská (6.A), do krajského kola postoupil Daniel Žurek (9.B). Ze sedmého ročníku
reprezentoval školu v okresním kole Daniel
Kříž (7.B). Ve fyzikální olympiádě se až do
krajského kola probojovali Dušan Ondrejka
(9.A), Matěj Zimmer (9.B) a Daniel Škrobánek (9.B). Ještě před uzavřením škol si zájemci z 5.–9. ročníku mohli ověřit své znalosti z matematiky v soutěži Pythagoriáda.
Žáci 4.–9. ročníku si vyzkoušeli online matematického klokana. Obě soutěže jsou zaměřeny na zvýšení zájmu o matematiku.
Velké poděkování patří vyučujícím za přípravu žáků na olympiády. Reprezentujícím
žákům patří nejenom poděkování, ale i velká gratulace za reprezentaci školy. Děkujeme za vaše nasazení a super práci.
Mgr. Monika Halšková

livých tříd s nachystanými úkoly z jednotlivých předmětů. Postupně jsme chodili od
učebny k učebně a sbírali indicie k závěrečné tajence. Moc se nám tato aktivita líbila.
Náš velký obdiv patří organizátorům a koordinátorům této akce Viktorii Mazurové,
Matěji Zimmerovi a Danielu Škrobánkovi
ze třídy 9.B. Velké díky patří rovněž všem
třídám 2. stupně, které připravily pestrý
program. Nás učitele to překvapilo a zahřálo na srdíčku. Je příjemné vidět, že naše
práce má smysl.
Za kolektiv učitelů Mgr. Monika Halšková

NÁVRAT DO ŠKOLY
Tak jsme se dočkali! Dne 10. 5. 2021 se po
dlouhé době konečně otevřela škola i pro
vyšší stupeň. Na opuštěných chodbách se
rozproudil život, třídy se rozezněly smíchem dětí, provoněly svačinami… Abychom
žákům nástup do školy usnadnili, připravili
jsme pro ně první den netradiční program.
Třídní učitelé mohli se svými žáky strávit
dopoledne v rámci třídnických hodin. Žádné písemky, žádné zkoušení. Povídali jsme
si o tom, co nás v minulých měsících potkalo, co nám covidová doba vzala, a čím nás
naopak posílila. V některých třídách došlo
i na malé rituály, kdy jsme symbolicky skartovali vše, na co bychom rádi zapomněli. Vě-

NETRADIČNÍ DEN UČITELŮ
Už déle než rok se rodiče, žáci a učitelé musí
přizpůsobit distanční výuce. Pojem, který
jsme donedávna ještě neznali a který asi navždy poznamená celou jednu generaci dětí.
Pro učitele to mnohdy znamenalo zdokonalit se v práci s digitální technikou tak, aby
mohli svým žákům předat vědomosti z daného oboru. Vyzkoušeli jsme si nejrůznější
aktivity, které online prostředí umožňuje.
Odměnou za naši snahu bylo překvapení,
které připravili žáci 2. stupně v podobě netradiční oslavy Dne učitelů.
V České republice připadá Den učitelů na
28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. A jak vše
probíhalo? My učitelé jsme byli náhodným
výběrem rozděleni do skupin a v aplikaci
Gather Town jsme plnili různé úkoly. Tato
aplikace umožňuje vytvořit virtuální učebny, ve kterých na nás čekali zástupci jednot16
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řím, že většina žáků si uvědomila, o kolik je
prezenční výuka lepší. A to nejen kvůli probírané látce, ale především lidsky. Opravdové kamarády počítač přece nenahradí. A pořád platí stará pravda, že nejlepší předmět
je přece přestávka naplněná zážitky se spolužáky. Milí žáci, přejeme vám, abyste návrat do školy zvládli na jedničku. Občas se
nějaká překážka ukáže, ale mějte na paměti jedno moudro:
„Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ (Arthur C. Clark)
Za pedagogický sbor Lenka Mainušová

VLASTNÍ POHON
Při hledání cesty, jak zpestřit výuku v době
respirátorů a roušek, jsme vyzkoušeli zorganizovat jednu z forem komunikace,
tzv. webinář. Jak praví Wikipedie: Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu přes
webový prohlížeč a umožňuje plné zapojení účastníků. Webinář měl příznačný název Vlastní pohon a byl určen žákům osmých ročníků, kteří příští školní rok budou
hledat svou cestu při výběru střední školy
či učebního oboru. V průběhu tříhodinové-

ŠKOLSTVÍ
ho online setkání se žáci zapojili do aktivit,
které byly zaměřeny na plánování jejich budoucnosti. Ve skupinách i samostatně řešili,
co je vlastně jejich životní pohon, co je nabíjí a co je naopak táhne dolů. Zajímavý byl
také pohled na životní hodnoty a na to, jak
si žáci jednotlivé životní hodnoty cení na pomyslném žebříčku. V závěru bylo pro žáky
připraveno zamyšlení a zároveň i dlouhodobý úkol objevit tři aktivity běžného života,
které by v průběhu šesti měsíců měly pozitivní vliv na jejich život či budoucnost. Podle
reakcí žáků usuzujeme, že webinář Vlastní
pohon měl úspěch a určitě si podobnou akci
někdy zopakujeme, a jak pevně všichni věříme, tentokráte naživo, tváří v tvář.
Ing. Katarína Čermáková

kého sochaře Vincence Havla. Zájem vzbudil i nedaleko stojící bludný balvan.
Protažení celého těla, skákání panáka
a běhání doplnilo i cvičení jemné motoriky, šikovnosti a výdrže při pletení věnečků
z pampelišek. Tato činnost zaujala pochopitelně více děvčata. Kluci dále neúnavně
běhali a skákali. Při fotografování si děti
stáhly roušky a hned bylo jasné, že se venku lépe dýchá…
V úterý 11. května se do naší online výuky
připojil lektor ekologického projektu „Ton-

da Obal na cestách“ Jan Štika. Celou vyučovací hodinu děti strávily povídáním o správném třídění odpadu a jeho následné cestě ke
znovuzpracování či likvidaci. Pan lektor svá
slova doprovázel obrázky, takže děti viděly
třídírnu plastového odpadu, úpravu skládky, spalovnu směsného odpadu, nebo co se
stane z plastové lahve a kde se dá vzniklá
hmota, něco jako vata, použít. Na závěr pochválil znalosti, aktivitu i dobré dotazy dětí.
K pochvale pro své žáčky se připojuji také.
Mgr. Radka Očadlíková

ších dětí se na prvním místě umístila Sárinka Beinhauer, na druhém místě pak Natálka Stiborská. Velmi zajímavé obrázky
byly i mozaika Karolínky Hurníkové a vodní
dráčci Marečka Valuška a Viktorky Urbanové. Ve starší kategorii pak zvítězila Barunka Mičková. Zvláštní cenu poroty za netradiční kompozici získala Adélka Cilečková.
Vítězům moc blahopřeji a všechny soutěžící chválím za jejich píli.

Do říše iluzí a optických klamů jsme se vypravili s žáky šestých ročníků v rámci distanční výuky výtvarné výchovy. Děti měly
možnost dotknout se matoucího vnímání
reality, kdy prostřednictvím tužky a fixů vyčarovaly neskutečná kouzla rádoby trojrozměrných obrazců. Velmi je všechny chválím
a děkuji za jejich snahu.

VENKU SE LÉPE DÝCHÁ
V pondělí 3. května vylákalo jarní sluníčko
prvňáčky na vzduch, kde jsme strávili poslední vyučovací hodinu. Areál školy nabízí místa nejen k procvičení těla, ale i k malé
procházce, na které děti poznávaly právě
kvetoucí rostliny a stromy. Při procházce
objevily za malou tělocvičnou kamennou
sochu s názvem Dívka od známého hradec-

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
AKVARIJNÍ RYBIČKY NA ZNÁMKÁCH
U příležitosti 40. výročí činnosti akvaristiky připravilo Středisko volného času Opava výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve
věku 4–16 let s názvem Akvarijní rybičky
na známkách. Většina prvňáčků ve školní
družině s nadšením malovala nejkrásnější rybky a jiné vodní tvory, převážně pastelovou technikou nebo fixy. O tom, že si daly
děti záležet a trpělivě se na svou práci soustředily, svědčí i skutečnost, že máme vítěze
na předních příčkách této soutěže. Z mlad-

OPTICKÉ KLAMY
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka
k srdci jako ta nejlepší ženská. Je tak vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“
Tímto citátem Jan Werich vyjadřuje nadšení pro rybaření. Ten, kdo občas sedí u rybníka při zapadajícím sluníčku, poslouchá
klidnou hladinu, kde tu a tam zašplouchá
vlnka narážející na břeh, může s přehledem
říct, že není lepší relaxace, než právě u vody.
Při naší škole funguje již několik let rybářský kroužek, kde se děti učí poznávat vodní
živočichy, navazují háčky a znají míry ryb
včetně dalších důležitých náležitostí, které by měl vědět každý rybář. Letošní rok
byl však odlišný v tom, že se děti musely
učit distanční formou z brožurky rybářského svazu. Názvy ryb jsme potom trénovali,
především s nejmladšími dětmi, soutěživou
formou. V této „disciplíně“ hrdě excelovala Johanka Křempková z první třídy, která
bez zaváhání vyjmenovala celou „kartičkovou eskadru“ němých tvorů. Parmu poznají podle fousů, kterými se pyšní i kapitáni
na PARníku, lipan má výraznou ploutvičku
jako kelímek výtečného Lipánku ke svačině
a lín je „malý kapr“, který nesmí být líný…
Těmito pomůckami se naši malí rybáři učili, jak která rybka vypadá.
Velké poděkování patří panu Mlčúchovi z Branky, který mi pomáhal s vedením
kroužku a žákům zajistil obrázky ryb, opravil vyhotovené testy a zařídil vydání osvědčení. Máme dvacet nových malých rybářů,
kteří získali osvědčení pro rybářský průkaz.
Petrův zdar! A ať se jim daří.

VYROBTE SI SMOOTHIE
Stejně jako příroda i náš organismus se na
jaře probouzí a touží po čerstvé energii. Detox – to je takové módní zaklínadlo současnosti. Detoxikace organizmu však souvisí
s naší celkovou ukázněností, s přístupem
k sobě samému. Málokdo dokáže zatnout
zuby a změnit svůj život od základů. Jedno je
ale jisté, že zkusit to může kdokoliv a hned.
Každý rozumný počin se počítá. Detoxikace
znamená metabolickou reakci organizmu,
která probíhá v našich játrech. Ta se usilov-
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ně snaží o to, aby svým filtrem propustila
co nejméně škodlivých látek (ať už z potravin, alkoholu, léků apod.) do krevního oběhu. Když je toxinů příliš a játra jsou přetížená, začnou se nám škodlivé látky usazovat
v těle. Cítíme se mdle, bez energie, dobře
nevypadá ani naše pleť či vlasy. Každý tento alarmující projev nás upozorňuje na to,
že je něco v nepořádku. Kvalitně připravená
detoxikační kúra trvá zhruba týden. Po tuto
dobu je třeba vyhnout se všemu, co usazuje
škodlivé látky v těle – především tuky, polotovary, alkohol, přemíra cukru a soli. Vhodná doba je právě na jaře, kdy máme možnost
doplnit do stravy například čerstvé bylinky
z vlastního záhonku.

V rámci distanční výuky dostali žáci za úkol
zkusit právě takové smoothie připravit. Výsledky vypadaly velice lákavě. Většině vévodil ovocný základ s jahodami a borůvkami, ale přikládám pár nápadů, jak lahodný
drink plný zdraví připravit i v jiných formách:
• pomeranč, banán, mango, 150 ml vody,
• malá červená řepa, banán, malý kousek zázvoru, 100 ml vody,
• hrstka listového špenátu nebo čerstvých
kopřiv, pomeranč, banán, 150 ml vody
• půl čerstvého ananasu, polovina salátové okurky, hrstka máty, citronová šťáva,
100 ml vody,
• hrstka čerstvých malin, banán, kokosové mléko,
• 300 g vodního melounu, hrstka jahod, troška vody.
A příprava je velmi jednoduchá. Všechny
uvedené ingredience dáme do smoothie
makeru (mixéru) a ředíme vodou nebo mlékem do konzistence, která nám právě vyhovuje. Dobrou chuť a na zdraví!
Petra Tomanová, DiS.

DAVID KUBÁNEK
Pokud půjdete na procházku do okolí Bohučovic, pravděpodobně potkáte veselého
blonďatého kluka se zájmem o přírodu. Ně-
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kdy ho doprovází jeho věrná psí kamarádka
Lusy. Jindy zase konejší sousedovu drobotinu s roztomilou činčilou Perlou na rameni. Kdo by dal raději přednost akvaristice,
tomu věnuje třeba řasokouli. Spolužačky
ho hodnotí jako milého kamaráda, na kterého je spolehnutí, je s ním legrace a rád všem
pomáhá. Nemá problém zajet s batohem na
kole na Hradec pro atlasy všem bohučovickým spolužákům, zúčastnit se dobrovolného projektu ochrany přírody, splnit zadání
úkolu distanční výuky s odevzdáním jedenácti výtvorů nebo třeba připravit ve volných chvílích malé dobrodružství ve formě
šipkované pro dospělé. Jakmile nám přišla
pozvánka k účasti „malé procházky s překvapením“, neváhaly jsme s kolegyní ani
minutu a vydaly jsme se vstříc poznávání
okolí v režii žáka, který v dobré vůli připravil program pro nás – pedagogy. Trasa poznání místní fauny i flory se točila přes několik kopců a drobných překážek. Nevěřila
bych, že známé okolí z jiného úhlu pozorování, odkud ho zná David tak detailně, nám
představí krásná zákoutí lesa, skály a v neposlední řadě dokonalá panoramata Hradce
jako na dlani. David mile překvapil i v případě, kdy na nejmladšího člena naší výpravy dolehla únava z nachozených kilometrů. Adámek měl po vysazení na záda náhle
výhled jako z ptačí perspektivy a na tváři
se mu opět objevilo nadšení a úsměv, stejně tak jako Amálce, která se radovala ze psí
lanovky. Zakončení v lesním baru Kopanina mělo své kouzlo nejen v malé odměně,
ale v opravdu dobrém pocitu, že svět je ještě v pořádku. Davide, děkujeme!
Petra Tomanová, DiS. a Vendula Trulejová

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ÚSPĚŠNÉ MALÍŘKY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily výtvarné soutěže Evropa
ve škole pořádané SVČ Korunka v Ostravě. Ve školním kole byly
vybrány práce Emmy Pelcové, Sabiny Warzelové a Klaudie Blažkové, které postoupily
do krajského kola. V krajském
kole byly úspěšné hned dvě
naše žačky. Klaudinka Blažková se umístila na 2. místě
s obrázkem nazvaným „Robot, který zachraňuje lidi ve
vesmíru“, a na 3. místě se
umístila Sabinka Warzelová
s obrázkem „Robot- kamarád,
který pomáhá recyklovat“.
Dívkám moc gratulujeme
a přejeme, ať se jim i nadále
daří vytvářet krásná díla!

Již staří Keltové zapalovali v noci
na přelomu dubna a května velké
ohně, protože věřili, že plameny
mají nadpřirozené očistné účinky.
Zapálené ohně přeskakovali a tancovali kolem nich až do vysílení, což
je mělo očistit od všeho zlého a přinést
jim pevné zdraví. My jsme si ve škole tento
den připomněli také. Ráno se děti sešly v maskách čarodějnic a čarodějů. Poté jsme si ve třídách povídali o tomto zvyku a vypracovali čarodějnické pracovní listy. Když se počasí umoudřilo, vyšli jsme
na školní zahradu. Paní vychovatelka připravila pro děti spoustu
her, nechybělo také házení koštětem a přeskakování přes kopu listí, která představovala ohniště.
Samozřejmě, že
na děti čekala zasloužená odměna – opékání špekáčků. Poslední
pracovní den ve
škole jsme si užili alespoň takto,
společně v přírodě. Budeme doufat, že nám situace dovolí příští rok
uspořádat společné akce i s rodiči.

VELIKONOČNÍ KVÍZ
Do letošních Velikonoc zasáhla distanční výuka. Proto jsme pro
všechny děti uspořádali na školní zahradě téměř dvoutýdenní Velikonoční kvíz. Na zahradě byla rozmístěna stanoviště s velikonoční
tematikou, na kterých děti plnily různé úkoly, při nichž si zopakovaly matematiku, český jazyk i angličtinu. Kvíz obsahoval úkoly ve
dvou stupních obtížnosti, proto si každý mohl zvolit to, co mu vyhovuje a na co si troufá. Účast dětí byla opravdu velká a úspěšnost
v kvízu také. Po návratu do školních lavic byly všechny děti odměněny. Z první třídy byl navíc vylosován Filip Benda a z druhé třídy
Sofie Kowalová. Losování se zúčastnili všichni, cenila se zejména
účast v soutěži. Jsme rádi, že si děti našly čas, a hlavně chuť si zasoutěžit a oprášit své vědomosti.

KAMÍNKOVÁ VÝZVA
Po dobu distanční výuky se mohly děti z naší školy zapojit do akce
Kamínková výzva. Úkolem bylo vytvořit vzpomínkový kamínek,
který by připomínal dobu distanční výuky a také spojoval kolektiv
dětí při společné tvorbě v době, kdy se nemohly ve škole setkávat.
Nejprve děti hledaly vhodné kamínky po okolí, poté vytvářely nádherné motivy zvířat, pohádkových postav i velikonoční motivy. Hotové kamínky umístily na školní zahradě. Při návštěvách zahrady se
zabavily hledáním kamínků od spolužáků. Některé kamínky našly
své místo v dutinách stromů, v keřích nebo u potůčku. Do výzvy se
zapojily téměř všechny děti naší školy. Vznikla tak krásná díla, která budou zdobit naši zahradu po dlouhou dobu.
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DEN ZEMĚ
Den Země je celosvětová každoroční událost, která je zaměřena na propagaci a podporu životního prostředí. Slaví se 22. dubna
již od roku 1970. I naše škola se, jako každý rok, zapojila do této smysluplné akce. Po
celý týden probíhaly ve třídách besedy a aktivity zaměřené na téma ochrany životního
prostředí. Snažili jsme se s dětmi vymýšlet různé cesty, jak může každý z nás ovlivnit životní prostředí a snížit svou ekologickou stopu. Jelikož je z naší školy do přírody
opravdu kousek, vydali jsme se na přírodovědnou vycházku. Po cestě jsme plnili
úkoly, související s ekologickými aktivitami
a také jsme pozorovali jarní přírodu. Vyšlo
nám opravdu nádherné počasí. V přírodě
se stále něco děje a my jsme rádi, že můžeme být u toho.
Kolektiv Základní a mateřské školy Žimrovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
sy z dnešní doby. Některé děti do schránky
daly malé hračky či hry, jako vzkaz budoucím generacím, vypovídající o tom, s čím si
rády hrály. Za mateřskou školku tímto vyjadřujeme velký a upřímný dík panu Ing. Arnoštu Kleinovi, řediteli Masarykovy střední
školy zemědělské a VOŠ v Opavě a Školního
statku při téže škole, za velkorysý dar těchto dřevin z ovocné školky, a také za jeho pochopení a vstřícný přístup.
Bc. Fričová Karin

NÁŠ NOVÝ OVOCNÝ SAD
Všude kolem nás bohužel ubývá zelených
ploch, a tak se děti i paní učitelky naší mateřské školy rozhodly jít opačným směrem.
Vyčištěním nevyužívané plochy, která doslova zela prázdnotou, jsme získali volný
prostor, navazující na školní zahradu. Zkultivovali jsme ho, zúrodnili a osázeli mladými ovocnými stromky – jabloní, višní,
broskvoní a meruňkou – z drobného ovoce
pak rybízem, angreštem a maliníkem, nejen pro poučení, ale i pro užitek a potěchu
dětí a rodičů. Ke kořenům jsme vložili časovou schránku se vzkazy, předměty a tiskopi-

NÁVŠTĚVA LESNÍHO BARU
S dětmi z MŠ Bohučovice jsme ani my neodolali, a zašli jsme se podívat na místní novinku, o které se psalo i v novinách. Ano,
mluvíme o lesním baru v Bohučovicích. Rodiče jednoho chlapce z naší školky se pustili do velké výzvy a nás zajímalo, jak se jim
daří. V baru nás čekalo sladké překvapení
od paní Baranové. Děti se mohly pohoupat
na pověšených houpačkách, osvěžily se džusíkem a jako správní návštěvníci hodily peníze do kasičky. V rámci připomenutí Dne
Země jsme po sobě řádně uklidili odpadky

(odpadkový koš je součástí lesního baru).
Zkontrolovali jsme, jak jsou na tom naše
„kešky“ – putovní kamínky, které rádi sbíráme či sami tvoříme a posíláme dál. V okolí
Bohučovic máme ukryto ještě několik kusů
kamínků „kešek“. Pokud máte zájem si udělat výlet, najdete informace na našem webu.
Tak hodně štěstí při hledání!
Kolektiv MŠ Bohučovice

UŽ SE KOPŘIV NEBOJÍME
Měsíc květen je jeden z nejhezčích měsíců
v roce. Příroda se probouzí a my v ní můžeme nalézt to, co nám lidem mnohdy schází.
A to je zdraví. Příroda vkládá svoji energii
do rozkvetlých stromů, do voňavých květin i bylinek. Zda její dary využijeme je jen
na nás. Naše děti vedeme po celou dobu
20
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k tomu, aby pomáhaly pečovat o životní
prostředí, aby chránily přírodu i živé tvory. Za jejich starostlivost je příroda bohatě odmění. Na procházkách jarní přírodou
jsme měli možnost se seznámit se spoustou krásných květin a bylinek. Děti ani nenapadlo, že i taková kopřiva, které se běžně bojí, může posílit jejich zdraví, pomoci
s očistou těla, nebo třeba i zpestřit jídelníček. Co si třeba udělat kopřivový čaj? Pitný
režim je velice důležitý pro nás všechny, tak
si ho pojďme zpestřit něčím novým a zdravým. Vždyť kopřiva dvoudomá je bohatá na
vitamíny i minerály, čistí krev, vyplavuje sůl
z těla, pomáhá při kožních potížích, podporuje imunitní systém atd. Popadli jsme
košík, rukavice a vydali se k lesu. Netrvalo
dlouho a košíček byl plný. Pyšně jsme si jej
nesli do školky a těšili se na to, až z té zelené
„pálivky“ připravíme výborný čajík. Nebylo
nic jednoduššího než tyto čerstvé lístky kopřivy zalít horkou vodou a nechat vyluhovat.
Nakonec jsme přidali domácí med a zdravý
jarní nápoj proti únavě byl na světě. V naší
mateřské škole se už kopřiv nebojíme, my už
o nich něco víme. Zkuste to také.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

VÝLET DO VESMÍRU
Také naše mateřská školka se v dubnu zapojila do oslav Dne Země a společně s dětmi
jsme se snažili udělat něco dobrého pro naši
planetu – vyrazili jsme do přírody s rukavicemi a koši na sběr odpadků. Hlavní myšlenkou bylo, aby si děti uvědomily, jak je důležité chránit přírodu, nevytvářet zbytečně
odpad a třídit ho. Děti také zasadily na zahradě stromeček a keř, o které se pečlivě starají. A protože hlavním tématem byla Země,
která patří mezi jednu z planet ve vesmíru,
zahráli jsme si spolu s dětmi na kosmonauty a letěli se tam podívat. Děti si vyráběly
helmy a další pomůcky, nejvíce je však bavilo vyrábět roboty z papírových krabic, kteří doteď zdobí naši školku. Je velmi důležité
chránit naši přírodu. Proto jsme také třída
včeliček – a děti už moc dobře ví, jak důležité jsou včelky pro lidstvo, že bez včel by na
naší Zemi žádný život nebyl a Země by byla
jako ty ostatní planety ve vesmíru.
Kolektiv MŠ Kajlovec

CO JE NOVÉHO VE ŠKOLNÍ KUCHYNI?
Během posledních dvou měsíců, ač byla
školka určitou dobu zavřená, jsme poctivě
pracovali a připravovali nové recepty, trošku jinak a zdravěji. Pro rodiče jsme vytvořili
knihu receptur a zdravých potravin, do které mohou kdykoliv nahlédnout, a postupně
budeme tyto recepty vkládat na naše webové stránky. Už nyní však mnohé z nich zařazujeme do našich jídelníčků. V prvé řadě
dbáme na pitný režim dětí s minimem cukrů, jejichž množství postupně snižujeme.
Co nás k tomu vede? Nadměrná konzumace cukrů vede k nadváze a obezitě, zvyšuje
i riziko vzniku zubního kazu a rozvoje cukrovky. Negativně dopadá i na tlak, hladinu cholesterolu v krvi či na stav srdce a cév.
Navíc tělu kromě energie nedodává žádné

prospěšné látky. Vědci z UCLA dokonce ve
svých studiích tvrdí, že nadměrná konzumace cukru může zhoršovat paměť a schopnost učení a doslova zpomalit mozek.
Soustředíme se na hledání nových regionálních dodavatelů, především regionálních
pěstitelů, aby naše strava byla nejen pestrá
a vyvážená, ale hlavně pocházela od našich
českých farmářů. Je velmi těžké sehnat českou zeleninu a ovoce. Suroviny, především
mléčné výrobky a ovocné šťávy, nakupujeme podle možností i v bio kvalitě. Dětem
přidáváme do čaje sedmikráskové, pampeliškové, echinaceové, mateřídouškové a jitrocelové sirupy, které také pocházejí od
pěstitelů v kraji. Dále zařazujeme do jídelníčku suroviny jako jsou špaldová, kukuřičná, čočková, hrachová či cizrnová mouka,
bulgur, kuskus, pohanku, jáhly, červenou
a černou čočku a další. Děti vedeme ke zdravému stravování, vysvětlujeme význam jednotlivých vitamínů a minerálů obsažených
v jídle, a různými projekty se snažíme zapojit i rodiče.
Proč to všechno děláme? Protože Skutečně zdravá škola komplexně řeší školní
stravování, což se promítá v dobrém zdraví dětí, vede ke zlepšení výsledků ve škole
a v chování a pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je
vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje. Program Skutečně zdravá škola pomáhá
tvořit neoddělitelnou vazbu mezi zdravím
lidí, společnosti a planety, a tím ideálně naplňuje strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork), jež je ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu. Věříme,
že budeme mít ve vás, rodičích dětí, podporu, protože vám určitě záleží na tom, jak se
vaše ratolesti stravují.
Za tým školní jídelny Petra Buchtová
www.muhradec.cz |
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
CO SE DĚJE VE ŠKOLE?

ÚSPĚCHY V KRAJSKÝCH KOLECH OLYMPIÁD

V tomto zvláštním školním roce se nám konečně vrátili do tříd všichni žáci. Dobu, kdy se žáci učili distančně, jsme využili k rekonstrukci
školní šatny a částečnému vymalování budovy. Ve zbývajících týdnech školního roku nás čeká ještě několik tradičních školních akcí,
na které se všichni moc těšíme. Jejich realizace bude záviset na aktuálně platných vládních opatřeních. O prázdninách si mohou děti
vybrat z pestré nabídky táborů –přírodovědný, hudební, fotografický, výtvarný, sportovní, řemeslný či cyklistický. Kdo má zájem,
ten se rozhodně nudit nebude ani o prázdninách. Chtěl bych poděkovat všem žákům, učitelům a rodičům za zvládnutí distanční výuky. Pro nikoho to nebylo lehké.
Přeji všem klidný zbytek školního roku a zasloužený odpočinek
o prázdninách.
Mgr. Antonín Hennig, zástupce ředitele

V letošním roce se našim žákům dařilo obsazovat přední místa
v tabulkách krajských kol soutěží organizovaných MŠMT. V krajském kole Biologické olympiády obsadil šesťák Kryštof Lazecký
ve své kategorii 2. místo, a jeho sestra Veronika Lazecká skončila v kategorii starších žáků na 3. místě. Jindře Tereze Závorkové
se v krajském kole Olympiády v českém jazyce podařilo obsadit
3. místo. V krajském kole Matematické olympiády obsadili Antonín Dušek a Štěpán Lazecký 4.-12. místo. Žákům k úspěchům
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy! Jindra Tereza Závorková z 9. třídy se s naší školou loučí následujícím vzpomínkovým textem.

JARNÍ PROJEKTOVÝ DEN
Středa 31. března byla posledním dnem před velikonočními prázdninami. Správně měla ještě probíhat distanční výuka, ale učitelé
si pro své žáky připravili na tento den plno zábavy, různých výzev
a tvoření. Vše probíhalo online, přesto všichni společně prožili krásné dopoledne. Děti na prvním stupni hledaly mrkev pro zajíčka, zabavily se při tanci, tvoření velikonočních dekorací a přání, v čajovně
či při hraní se zvířátky. Žáci na druhém stupni si mohli vytvořit fotorámeček z přírodnin, upéct velikonoční muffiny, zatancovat si, vyrobit lapbook nebo zajíce z proutí či přijmout výzvu a vyrazit pěšky
nebo na kole do přírody. Od 10 hodin byl otevřen kostel, kam mohli přicházet všichni, kteří chtěli přistoupit ke svátosti smíření nebo
se zaposlouchat do melodií z Taizé. Uzavřením programu v kostele byla křížová cesta. Po celou dobu velikonočních prázdnin si děti
mohly projít Velikonoční stezku. Ta byla nachystaná v okolí školy
a děti na ní plnily připravené úkoly. Všechny děti, které se aktivit
zúčastnily, získávaly body pro svou třídu. Podle reakcí dětí i rodičů
se celý projektový den krásně vydařil.
Ing. Marie Černá
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DEŠTIVÝ SOUMRAK
Před pár dny, když město přikryl závěs tmy a mračna se stahovala přicházející bouří, jsem seděla na balkonové římse. Mlčky jsem
vzhlížela k nebi a pozvolna klátila nohama. Dešťové kapky se jedna
po druhé snášely k zemi a spolu s nimi vzduchem vířily bělavé lístky rozkvetlých stromů. Vítr je unášel ulicemi města neznámo kam.
V takové chvíli člověka napadnou tisíce vzpomínek, tisíce myšlenek. Jsou jako ty okvětní plátky poletující ve větru deště. Chytím je
do dlaně, ale za chvíli stejně odlétnou. Vzpomínám na všechna ta
léta. O samotě, s Bohem, s přáteli. Na chvíle plné smíchu, na smutek, štěstí i slzy. Na tu euforii, když mi každý den nabízel tolik metafor a krásných okamžiků. To, co jsem prožila za těch devět let, si
chci pamatovat, chci si to vtisknout do paměti. Jak jsem stála před
školní branou, poprvé usedla do lavice, s nejistotou kráčela pro své
první vysvědčení. Jak jsem nervózně stála před tabulí, smála se
s kamarády zoufalým vtipům učitele nebo s nimi na výletě stoupala k horskému vrcholu. Jak jsem se bála zkoušek na střední školu,
jak jsme si společně vyprávěli zážitky z prázdnin a po dlouhé době
se zase mohli vidět a mluvit spolu…Ty vzpomínky mi nikdo nevezme. Budou tu. A vždy, když vzhlédnu k nebi, vzpomenu si na ně…
Pomalu se zvedám a loučím se s deštěm. Je čas jít.
Jindra Tereza Závorková

ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

FAMÓZNÍ ZAČÁTEK NAŠICH SVĚŘENCŮ
NA ZUŠ OPEN 2021
ZUŠ Open – celostátní festival základních
uměleckých škol – ve spolupráci s vydavatelstvím Hudební všeználek iniciovaly
projekt, kterého se zúčastnilo celkem 130
dětí z celé České republiky a ze Slovenska.
Do tohoto společného díla se pod vedením
paní učitelky Olgy Golhové zapojili i čtyři žáci pěveckého oddělení naší školy: Apolenka Víchová, Nikolka Markusová, Dita
Baraňáková a Jonáš Slovák. Díky vládním
opatřením natáčeli žáci upravenou verzi
melodie Ódy na radost ze svých domovů.
Autorské úpravy ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost se v čase pandemie
zhostila skladatelka, hudebnice a textařka Marie Sommerová. „Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se

jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný,“ vyzývá patronka
ZUŠ Open, světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená.

v tomto čase obvykle potkávali ve Velké dvoraně Červeného zámku. Tentokrát jste se
mohli potěšit sledováním Jarního koncertu z domovů našich svěřenců prostřednictvím internetu. Můžete tak učinit kdykoliv,
neboť všechna videa jsou veřejnosti stále dostupná na YouTube, Facebooku i webových
stránkách školy. Program obsahuje žánrově i nástrojově pestré skladby, které žáci
hrají a zpívají sólově nebo za doprovodu rodičů či prarodičů. Zvláště jim touto cestou
děkujeme za podporu mladých hudebníků
v jejich vzdělávání a uměleckém vývoji. Těšíme se na další shledání, ať u vašich obrazovek nebo naživo na obvyklých koncertních místech.
Olga Golhová

JARNÍ KONCERT
Dne 30. března zveřejnila naše škola na
svých webových stránkách online Jarní
koncert mladších dětí. V minulosti jsme se

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Základní umělecká škola, Národní památkový ústav, správa státního zámku a SRP
při ZUŠ v Hradci nad Moravicí vás srdečně zvou na III. Absolventský koncert, který se uskuteční 17. 6. 2021, v 17 h, v zahradě
u ZUŠ, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí. V programu se představí Dita Baraňáková (zpěv) a Martin Vícha (basová kytara),
výtvarnou tvorbu představí žáci výtvarného oboru Eva Hellebrandová, Michaela Juretzková, Markéta Kurková, Ondřej Novák
a Martin Sonnek.
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JUBILEUM
EMILIE PAULEROVÁ OSLAVILA 100. NAROZENINY
Společenské pravidlo říká, že u žen se věk
neprozrazuje. Tentokrát ale uděláme výjimku, protože máme v Hradci, přesněji
v Žimrovicích, rekordmanku. Paní Emilie
Paulerová, přestože vypadá na šarmantní osmdesátnici, oslavila 2. června 100 let.
Paní Paulerovou jsme navštívili krátce před
jejími narozeninami u její dcery Jarky Gebauerové, která o ni pečuje. Přivítala nás
svěží, upravená, s úsměvem a jiskrou v oku.
Popřáli jsme jí, předali kytku, zazpívali společně živijó a připili na zdraví, a pak už jsme
u kávy a dobrého domácího zákusku besedovali.

až manžel za ní přišel. Vyříkali si to, pak šli
společně domů a bylo zase dobře. Vypadá to
jako z filmu pro pamětníky, ale možná je to
inspirativní i pro dnešní dobu.
Paní Emilie v 67 letech ovdověla a na manžela v dobrém vzpomíná. Byl to velký sportovec a ke sportu vedl i své dcery. Hrál fotbal, trénoval mládež, byl nejen iniciátorem,
ale také se aktivně podílel na výstavbě tělocvičny a fotbalového hřiště. V prostoru nynějšího ADP v zimě stříkal vodu, aby bylo
ve vesnici kluziště a bylo si kde zabruslit.
Ona sama také cvičila za dorostenky i ženy
a 30 let byla členkou dobrovolných hasičů,
se kterými dodnes udržuje přátelské vztahy. Má velmi ráda operu, ještě před pár lety
byla pravidelnou návštěvnicí opavského divadla. Jejím celoživotním koníčkem je háčkování, viděli jsme spoustu krásných deček, a pletení všeho druhu. Těmto ručním
pracím se věnuje dodnes (bez brýlí!). Když
byla mladší, pletla dokonce i ponožky pro
děti v kojeneckém ústavu. Paní Emilie nikdy nevynechala nedělní mši v hradeckém
kostele. Nyní, v době koronavirové, sleduje
mše v televizi a ráda si povykládá s panem
farářem, když ji navštíví.

Narodila se jako Emilie Dubová 2. června 1921 v Žimrovicích, kde žije dodnes.
Se sestrou a bratrem vyrůstala ve skromných
poměrech – maminka byla doma a pomáhala
u sedláků, tatínek pracoval v papírnách jako
topič, a majitel pan Weisshuhn si jej oblíbil
tak, že rodině půjčoval auto i s řidičem (tehdy
to bylo jediné auto ve vesnici), když museli jet
k lékaři nebo na nákup. Paní Emilie chodila
do obecné školy v Žimrovicích a pak pracovala v papírnách v „kobelárně“.
Aby nemusela na začátku 2. světové války
odjet na práci do Německa, v roce 1939 se
vdala. S manželem Čeňkem vychovali dvě
dcery. Když byly děti malé onemocněla tuberkulózou, byla rok v nemocnici a vypadalo to, že nepřežije. S nemocí se potýkala více
než 6 let, byla proto doma a zpátky do papíren nastoupila až po vyléčení. S manželem
si rozuměli, ale když se někdy pohádali, šla
ke kapličce, pomodlila se růženec a čekala,
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A jak se dožít ve zdraví 100 let? Co se týká
stravy, jí téměř všechno. Už mnoho let snídá dva rohlíky s pomazánkovým máslem
a taveným sýrem a k nim svou vlastní specialitu - do misky nakrájí rajče, kápne trochu citronu, zalije horkou vodou a nechá
vychladnout. Rajčata jsou její oblíbenou zeleninou. Paní Emilie je veselá, optimistická,
přátelská, má ráda společnost a dbá na sebe.
Ve svém věku je zdravá, neužívá žádné léky,
jen ji trochu zlobí klouby a špatně slyší. Život si užívá a říká, že má kolem sebe samé
dobré lidi. Její dcera Jarka doplnila, že maminka má šťastnou povahu, protože neřeší
věci, které stejně nemůže změnit. Má „svůj
krásný svět“, úsměv na rtech a stále má své
sny. Takový pozitivní přístup k životu by jí
mohli závidět mnohem mladší lidé. Paní
Paulerová má pět vnoučat, devět pravnoučat a v květnu se stala praprababičkou - narodil se prapravnouček Oliver.
Přejeme paní Emilii Paulerové, aby jí i nadále sloužilo zdraví a měla radost ze života.
Miroslava Vavrečková, Jitka Celtová
Foto: Jiří Hajduk a archiv paní Emilie Paulerové

OKÉNKO DO ZAHRADY
SEZÓNA CHŘESTU
Jen asi dva měsíce v roce si můžete vychutnat čerstvý chřest. Je to nejen lahodná delikatesa, ale i superpotravina s pozoruhodnými účinky na lidské zdraví. Chřest je
zelenina bohatá na živiny. Obsahuje řadu vitamínů, minerálů, antioxidanty, aminokyseliny a samozřejmě také vlákninu. Je v něm
hodně kyseliny listové, která je v těhotenství
podstatná pro vývoj plodu a je i výborným
zdrojem draslíku, který pozitivně působí na
snižování krevního tlaku. Chřest má tu výhodu, že je nízkokalorický a přitom dokáže skvěle zasytit. Neobsahuje téměř žádné
tuky a z většiny je tvořen vodou, takže pomůže při hubnutí.
Tato výživná zelenina se dá snadno přidat ke každému jídlu. Chřest můžete vařit, smažit, grilovat i připravovat na páře.
Hodí se k masu, sýru, bramborám i do salátů. V mnoha zemích je sklizeň chřestu slavností. Tuto gurmánskou zeleninu lze připravit na mnoho způsobů. Je velmi lahodná
i zdravá. U nás se čerstvý chřest dostává do
obchodů jen občas a v různé kvalitě. Zkuste si vypěstovat vlastní! Chřest je zkouškou
umu pro nadšené, ale zároveň trpělivé pěstitele. Pěstování chřestu se vzhledem k jeho
ceně v obchodech i na trzích stále víc rozšiřuje. Na začátku to není úplně jednoduché,
ale po přípravě záhonu a úspěšné sadbě už
je jeho pěstování poměrně snadné.
Chřest je vytrvalá rostlina, která vydrží na
stanovišti 10 až 15 let a z každé rostliny se
během chřestové sezony sklidí přibližně půl
kilogramu výhonků. Chřestová sezona většinou začíná v polovině dubna a končí v půlce června. Může ji ale samozřejmě ovlivnit
počasí. Od poloviny června se výhonky už
nesklízejí, ale nechávají se vyrůst, aby rostliny nabraly sílu pro další období. Záhon

pro pěstování chřestu by měl ideálně být
na slunci a chráněný před studeným větrem a chladem. Nejlepší pro jeho pěstování
je lehká, propustná, hlinitopísčitá půda, důkladně promíchaná s kompostem.
Chřest se vysazuje v březnu až dubnu. Ve
směru sever - jih vyhloubíme přibližně 40
centimetrů hluboké a 50 centimetrů široké příkopy. Do nich rozložíme vrstvu kompostu nebo hnoje, kterou přikryjeme částí zeminy. Na ni položíme sazenice alespoň
30 centimetrů od sebe, kořeny rozložíme do
stran a krčky sazenic zahrneme 5 centimetry kompostní zeminy, která se mírně přitlačí. Sazenice pak musíme průběžně zalévat
a okopávat, ze záhonu také odstraňujeme
plevel. Při okopávání hlínu postupně přihrnujeme ke krčkům. Během vegetační sezóny chřest přihnojujeme. Na rostlinách vyraší zelené výhonky, které necháme růst až do
podzimu. V říjnu pak rostliny, na dobu vegetačního klidu, uschnou. Výhonky z nich
u země odřízneme a rostliny zahrneme zeminou.

Druhý rok pěstování chřestu je v podstatě
podobný tomu prvnímu. Na jaře přidáme
prosetý kompost, který k rostlinám společně se zeminou přihrneme do výšky až 30
centimetrů a šířky přibližně 40 centimetrů.
Pak chřest opět okopáváme a pečlivě zalé-

váme, odstraňování plevele by mělo být už
samozřejmostí. I v tomto roce chřest během
vegetačního období, stejně jako na začátku
pěstování, přihnojujeme. Zelené výhonky
opět necháme růst, na podzim je z uschlých
rostlin uřízneme a chřest na záhonech zahrneme zeminou s kompostem.
Třetí rok už sklidíte a ochutnáte vlastní chřest. V polovině března nahrnete na
rostliny půdu do šířky a výšky 50 centimetrů a na vrcholku ji mírně přitlačíte. Pokud
pěstujete bílý chřest, přikryjete záhony černou netkanou fólií. Přibližně koncem dubna se povrch půdy nebo fólie začnou nadzvedávat. Fólii odkryjete, odhrnete zeminu
a výhonky – tzv. fazochy – o délce 25 až 30
centimetrů nad sazenicí odříznete. Na odřezávání se prodávají speciální dlouhé nože.
Pak půdu opět přihrnete, u bílého chřestu ještě přikryje fólií. Rostliny samozřejmě průběžně zaléváme a záhon zbavujeme plevele.
Chřest roste poměrně rychle, za den přibližně 15 centimetrů. První sklizeň se provádí
v období duben až květen několikrát za sebou. Od června už výhonky neodřezávejte,
protože je potřeba nechat rostlinu zesílit,
aby mohla plodit i v dalších letech. I v této
době je ale nutné o chřest dále pečovat – zalévat ho, přihnojovat, okopávat, odstraňovat plevel. Na podzim budou kořeny dlouhé až dva metry. Když rostliny uschnout,
výhonky opět odříznete a chřest zahrnete
zeminou s přidaným kompostem.
Pokud chcete mít vlastní chřest, musíte mu
věnovat určitý čas a námahu. Za vaši práci
budete ale odměněni domácím chřestem.
Přeji vám dobrou chuť!
Radim Sonnek

Uzávěrka příspěvků a inzerce do vydání Hradeckých novin č. 4/2021 je 15. 7. 2021. Kontakt na redakci: tel. 553 783 940, 725 666 074,
e-mail: zpravodaj@muhradec.cz.

Ceník inzerce:
1 cm2 13 Kč, 1/4 strany A4 1 800 Kč, 1/2 strany A4 3 600 Kč, celá strana A4 7 200 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Drobná řádková inzerce občanů města Hradec nad Moravicí v rozsahu do 200 znaků je zdarma.

Řádková inzerce:

Hledáme větší byt (nebo menší domek) v Hradci nad Moravicí, popř. v blízkém okolí, k dlouhodobému nájmu. Kontakt: 608 717 787.

www.muhradec.cz |
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Vývozy realililizu
Vý
z jeme v okrese Opava a v okruhuu 50 km
dle platné
né leggislativyy ČR a kanalizačnníh
ího řádu
Vývozy zajišťujeme v pracovních dnech 7–17 hod
(o víkendech dle dohody)
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OBJEDNÁVKY
Á
A INFORMACE O CENÁCH
po–pá
á ((8–18 hod))
tel. 607 271 984, 604 392 773
e-mail: kamil.tengler@post.cz

Stabilní rychlý internet
pro vaši obec
v pevné síti

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je
dnes možné připojení k internetu
rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv.
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a
už v současné chvíli od nich třeba využíváte
řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou
televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů)
a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných
balíčků, např. s mobilním voláním.

X Stabilita připojení i za špatného

počasí
X Udržení rychlosti a kvality pro

desítky připojených zařízení
najednou
X Internetová TV s možností

zpětného zhlédnutí
a nahrávání
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE O.P. S.
– KDYŽ VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ
Naše organizace se zaměřuje na pomoc osobám se zdravotním postižením
a seniorům. Prostřednictvím naší bezplatné poradny Vám můžeme poradit s výběrem
vhodných sociálních služeb, se zajištěním potřebných dávek a příspěvků, s výběrem
kompenzačních pomůcek, s žádostí o invalidní důchod apod. V naší půjčovně
kompenzačních pomůcek seženete mimo jiné chodítka, mechanické vozíky,
zvedák, toaletní nástavce a křesla či vanové sedačky apod. Potřebujete-li pomoc
v oblasti osobní hygieny, přemisťování, polohování, podání stravy, zajištění nákupu,
běžných pochůzek, úklidu apod. je pro Vás vhodná naše služba osobní asistence.
V případě, že se potřebujete dopravit k lékaři, na nákupy, výlety apod. můžete využít
naši službu individuální bezbariérové dopravy. Náš vozový park obsahuje jak
běžná osobní vozidla, tak speciálně upravená pro vozíčkáře, která díky nájezdové
plošině zajišťují veškerý komfort z jízdy. V případě dotazů či zájmu o naše služby nás
neváhejte kontaktovat.
Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice

X Sledování videí online bez

sekání a v nejvyšší HD kvalitě
X Možnost změny poskytovatele

bez změny sítě

Vyměňte svého poskytovatele internetu za
lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8:00 do 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která
je dostupná téměř v každé domácnosti.
Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě
v jeho původním majetku.

Internetová televize na síti CETIN
– neřešíte přechod televizního
vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz
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Detašované pracoviště Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava, tel. 553 734 109,
e-mail: czp.opava@czp-msk.cz; web: www.czp-msk.cz

ZVEME VÁS
TERMÍN OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
Přesný termín otevření koupaliště není v době uzávěrky tohoto vydání Hradeckých novin (15. 5. 2021) ještě znám. Rádi bychom koupaliště otevřeli veřejnosti 15. června, to však bude záležet na epidemiologických, hygienických a letos i hydrometeorologických podmínkách.
I když jsou po zimě bazény již dva měsíce vypuštěné a vyčištěné,
nelze z důvodu chladného a deštivého počasí provést v rámci reklamace opravu nátěru dna, která vyžaduje několik souvislých dnů bez
deště. Další komplikací je rozvodněný stav řeky Moravice, ze které
se koupaliště napouští, kdy kvůli výšce hladiny a zakalení bahnem
je voda zatím nepoužitelná. Navíc po napuštění je zapotřebí cca pět
dnů na stabilizaci vody, aby byla zdravotně nezávadná a splňovala
parametry tak, aby ji Krajská hygienická stanice mohla otestovat.
Budeme se snažit, abychom koupaliště v polovině června zdárně
otevřeli. Informaci o termínu otevření najdete na webových stránkách technických služeb (tshradec.cz) a města Hradec nad Moravicí (muhradec.cz).
Vstupné na koupaliště: celodenní vstup dospělí 60 Kč; celodenní
vstup děti do 15 let 40 Kč; vstup po 16. hodině dospělí 40 Kč; vstup
po 16. hodině děti do 15 let 30 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Roman Celta

HRADECKÁ POUħ
27.
27. Āervna
Āervna 2021
2021

Farní kostel
sv. Petra a Pavla

v 7:30 a 9:00 slavnostní mše svaté
14:30 nešpory

Mďstská zahrada u ZUŠ
v 10:15 loutkové divadlo

„Central“ park

(u vlakového nádraží)
od 13:00 hodin
Ĝemeslní umČlci, regionální produkty,
pouĢové atrakce, aktivity pro dČti,
hudební vystoupení,
obþerstvení a další

Den otevĢených dveĢí
v Babinci
od 10:00 do 16:00 hodin

ZmČna termínu vyhrazena.

www.muhradec.cz |
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KŘÍŽOVKA
CO JE NEJVZÁCNĚJŠÍ V ŽIVOTĚ SE NEDÁ … (TAJENKA)

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 7. 2021 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu, popř. do poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás (e-mail nebo telefon). Jméno
výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 2/2021: Na svatého Marka, leze žaba z jarka. Vylosovanou
výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Jana Majvelderová, Nymburk.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144; evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 16509; vychází 6 x ročně (v měsících únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec); místo vydávání Hradec nad Moravicí; datum vydání č. 3/2021 je 8. 6. 2021. Odpovědný
redaktor Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Náklad 2 100 výtisků; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Grafické zpracování a tisk: RETIS, s. r. o.
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