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duben – květen

OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(z usnesení č. 3 ze dne 28. 1. 2019)
• vzalo na vědomí informace o havarijním
stavu opěrné zdi na ulici Zámecká před
domem č.p. 9 a zápis z jednání s vlastníky dotčených nemovitostí ve věci omezení přístupu k jejich domům po dobu realizace opravy opěrné zdi,
• vzalo na vědomí informace k projektu Polyfunkční komunitní centrum Hradec nad
Moravicí, rozhodlo nevyhlásit výběrové řízení na zhotovitele jeho stavby, neschválilo přijetí dotace na realizaci projektu Polyfunkční komunitní centrum, Hradec nad
Moravicí, č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0
005920 z Integrovaného regionální operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení
kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a rozhodlo řešit rekonstrukci Národního domu ve stávajícím objemu
budovy bez nástavby a vestavby ve 3. NP,
• schválilo neinvestiční příspěvek na rok
2019 příspěvkové organizaci Technické služby Hradec nad Moravicí ve výši

RADA MĚSTA
(z usnesení č. 5 ze dne 11. 2., č. 6 ze dne 25. 2.
a č. 7 ze dne 11. 3. 2019)
• schválila vysazení zeleně (stromů) za účelem vyznačení hranice dobývacího prostoru kamenolomu Bohučovice v rámci projektu Ošetření stromů a doplnění stávající
výsadby v Hradci nad Moravicí,
• rozhodla vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro
občanskou veřejnost na rok 2019, schválila pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu a schválila bodové
hodnocení kritérií pro posuzování žádostí podaných v rámci dotačního programu
pro rok 2019,
• souhlasí s přijetím účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 545 000 Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna
a informační centrum Hradec nad Moravicí na zabezpečení výkonu regionálních
funkcí knihoven na rok 2019,
• vzala na vědomí informaci o rezignaci
pana Ing. BcA. Richarda Vaculy na členství v kulturní komisi Rady města Hradec
nad Moravicí doručenou dne 29. 1. 2019
prostřednictvím e-mailu, rozhodla v souladu s článkem 1 odst. 7 písm. c) Statutu
komisí Rady města Hradec nad Moravicí
o zániku členství pana Ing. BcA. Richarda
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7 582 313 Kč včetně odpisového plánu na rok 2019, z této částky je výše
340 313 Kč určena na pokrytí odpisů pro
rok 2019, a uložilo odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 340 313 Kč
(částka se rovná výši odpisů),
• schválilo neinvestiční příspěvek na rok
2019 příspěvkové organizaci Městská
knihovna a informační centrum ve výši
2 384 832 Kč včetně odpisového plánu
na rok 2019, z této částky je výše 2 832 Kč
určena na pokrytí odpisů pro rok 2019,
a uložilo odvod do rozpočtu zřizovatele
na rok 2019 ve výši 2 832 Kč (částka se rovná výši odpisů),
• schválilo neinvestiční příspěvek na rok
2019 příspěvkové organizaci Základní škola Hradec nad Moravicí ve výši
4 275 628 Kč včetně odpisového plánu na rok 2019, z této částky je výše
1 395 628 Kč určena na pokrytí odpisů pro
rok 2019, a uložilo odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 1 395 628 Kč
(částka se rovná výši odpisů),
• schválilo neinvestiční příspěvek na rok
Vaculy v kulturní komisi odvoláním jmenovaného a jmenovala do funkce člena kulturní komise paní Mgr. Martu Scholzovou,
• vzala na vědomí informaci o přípravě realizace projektu Hranice dokořán v rámci česko-polské spolupráce a schválila doporučit zastupitelstvu města, v případě
schválení dotace na realizaci projektu,
schválit návratnou finanční výpomoc žadateli ZŠ Hradec nad Moravicí na předfinancování projektu,
• vzala na vědomí informaci o možnosti města Hradec nad Moravicí zapojit se
do Programu bezúročných půjček na výměnu nevyhovujících kotlů v domácnostech a realizaci opatření ve vztahu
ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje
a schválila podání žádosti o dotaci do výše
uvedeného programu,
• povolila Mateřské škole Hradec nad Moravicí výjimky z nejvyššího počtu dětí (žáků)
pro školní rok 2019/2020: v MŠ Kajlovec
do počtu nejvýše 26 dětí na 1 třídu, v MŠ
Jakubčovice do počtu nejvýše 28 dětí
na 1 třídu, v MŠ Hradec nad Moravicí
do počtu nejvýše 25 dětí v 1. třídě, 28 dětí
ve 2. třídě, 28 dětí ve 3. třídě a 28 dětí
ve 4. třídě mateřské školy,
• zrušila s účinností od 26. 2. 2019 funkci
tajemníka Městského úřadu Hradec nad
Moravicí a schválila nový organizační řád
Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
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2019 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Žimrovice
ve výši 1 213 102 Kč včetně odpisového
plánu na rok 2019, z této částky je výše
277 102 Kč určena na pokrytí odpisů pro
rok 2019, a uložilo odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 277 102 Kč
(částka se rovná výši odpisů),
• schválilo neinvestiční příspěvek na rok
2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Hradec nad Moravicí ve výši
2 760 397 Kč včetně odpisového plánu na rok 2019, z této částky je výše
631 397 Kč určena na pokrytí odpisů pro
rok 2019, a uložilo odvod do rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 631 397 Kč
(částka se rovná výši odpisů),
• schválilo investiční příspěvek na rok 2019
příspěvkové organizaci Mateřská škola
Hradec nad Moravicí ve výši 100 000 Kč
účelově vázaných na zřízení stravovacího systému,
• schválilo Statut osadních výborů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.
• rozhodla vypůjčit nebytové prostory budovy č.p. 68 v Domoradovicích (velký sál
kulturního domu) za účelem pravidelných
aktivit členů Domo Aktivity Klubu, každý
čtvrtek a neděli, vždy v době od 16 do 19 h
na dobu neurčitou s výpovědní dobou
v délce šesti měsíců,
• rozhodla vypůjčit nebytové prostory budovy č.p. 68 v Domoradovicích (zasedací místnost a kuchyňka kulturního domu)
za účelem pravidelného setkávání seniorů, vždy poslední čtvrtek v měsíci v době
od 17 do 20 h na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce šesti měsíců,
• rozhodla ukončit pronájem nebytových
prostor budovy č.p. 313 na Zámecké ulici v Hradci nad Moravicí ke dni 31. 8. 2019
v souladu s ustanovením článku 5 odstavce
1 nájemní smlouvy ze dne 18. 7. 2017, uzavřené mezi městem a organizací Církevní
základní škola svaté Ludmily v Hradci nad
Moravicí, a po ukončení pronájmu převzít
nebytové prostory ve stávajícím stavu,
• vzala na vědomí žádost osadního výboru
Domoradovice o prověření možnosti řešení likvidace splaškových vod v obci a prověření možnosti změny stávající obecní
dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci a vzala na vědomí informace o možnosti změny dešťové kanalizace na jednotnou
kanalizaci v místní části Domoradovice.
Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na
www.muhradec.cz/město/samospráva.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané,
počátek roku bývá tradičně ve znamení plesové sezóny. Pevně věřím,
že ti, kteří zavítali na reprezentační ples našeho města, nelitovali a co
nejvíce si jej užili. Děkuji touto cestou nejen všem sponzorům plesu,
ale rovněž zaměstnancům města,
kteří se na pořádání plesu podíleli.
V tomto roce proběhlo již pět schůzí rady města, z toho dvě byly svou
povahou výjezdní. Tyto výjezdní
schůze se uskutečnily v Jakubčovicích a Domoradovicích, tedy v obcích nejvzdálenějších od městského úřadu. Součástí výjezdních schůzí byla i setkání členů rady města s občany, na nichž se občané mohli
dotazovat na záležitosti, které se týkají nejen jejich obce. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikace mezi představiteli města a občany. Podněty vzešlými z těchto setkání se dále zabývají jednotlivé orgány města. Další výjezdní schůze je plánována 29. dubna v kulturním
domě v Benkovicích (konkrétní hodinu setkání členů rady města s občany se občané budou moci dozvědět na webových stránkách města
a na plakátovací ploše u autobusové zastávky v Benkovicích).
Zastupitelstvo města schválilo na zasedáních konaných ve dnech
28. ledna a 25. března rozpočet města a investiční akce pro letošní
rok. Rozpočet města je vyrovnaný s tím, že při financování dojde k zapojení přebytku hospodaření minulých let v částce 7 794 400 Kč. K tomuto je třeba uvést, že některé projekty budou financovány z dotací,
které se do rozpočtu města vrátí v příštím roce.
Co se tedy v našem městě a v našich obcích pro tento rok plánuje?
Na opravu a rozvoj infrastruktury je vyčleněno více než 10,5 milionu
Kč. Z této částky bude 6 milionů Kč použito na opravy komunikací
(více na str. 4), 2 miliony Kč na opravu zdi na ulici Zámecká v Hradci nad Moravicí, 650 000 Kč na rekonstrukci chodníku kolem kajlo-

veckého rybníka, 600 000 Kč na prodloužení vodovodního řadu v ulicích Fučíkova a Tyršovo nábřeží v Hradci nad Moravicí a 600 000 Kč
na opravu dešťové kanalizace a vybudování chodníku naproti mateřské škole v Jakubčovicích. O letních prázdninách projde rekonstrukcí
kotelna mateřské školy v Hradci nad Moravicí (3 miliony Kč). V případě schválení dotace dojde k přebudování bývalého antukového hřiště
při základní škole v Hradci nad Moravicí na hřiště multifunkční. Toto
hřiště bude sloužit nejen potřebám žáků školy, ale i široké veřejnosti.
V rozpočtu je na tuto akci vyčleněna částka 7,5 milionu Kč (počítáme,
že 60 % z uznatelných nákladů bude hrazeno z dotace). V plánu je rekultivace hřiště u klubovny hasičů v Bohučovicích a hřiště v Domoradovicích. V Domoradovicích se navíc počítá se zbudováním plotu kolem
hřiště. Na pořízení techniky pro jednotky SDH z Hradce nad Moravicí a Jakubčovic je v rozpočtu města vyčleněna částka 1,1 milionu Kč,
přičemž 950 000 Kč bude následně kryto poskytnutými dotacemi.
Čtenářům tohoto vydání Hradeckých novin doporučuji věnovat pozornost článku s názvem KOTLÍKOVÉ DOTACE A KOTLÍKOVÉ BEZÚROČNÉ PŮJČKY (str. 5), ve kterém se dočtete, jak název napovídá,
podrobnosti o možnosti získat nejen dotaci na výměnu starých kotlů,
ale rovněž i o bezúročných půjčkách na tuto výměnu. Využitím možnosti bezúročné půjčky na výměnu starých kotlů pomůžete nejen životnímu prostředí, ale v neposlední řadě i rozpočtu města, které může
finanční prostředky z bezúročných půjček (po splacení občany) využít
na realizaci dalších ekologických projektů.
Závěrem mého úvodního slova blahopřeji florbalovému oddílu starších
žáků Základní školy Hradec nad Moravicí, který zaznamenal obrovský úspěch, když v turnaji skončil na pomyslném sedmém až dvanáctém místě v rámci celé České republiky, přičemž na cestě turnajem ho
zastavil až jeho pozdější vítěz.
S přáním příjemně strávených jarních měsíců
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz
+420 553 783 930

Vážení občané,
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. ledna 2019 rozhodlo (v poměru 13 ku 6) nepokračovat v realizaci investiční akce spočívající
v nástavbě Národního domu v Hradci nad Moravicí o polyfunkční komunitní centrum. Zároveň zastupitelstvo města neschválilo přijetí dotace na tuto investiční akci. Připomeňme, že rozpočtová cena projektu činila 65,5 milionu Kč, přičemž v této ceně nebyla zahrnuta cena interiérů a nákladů na stavební dozor, dozor projektanta, architekta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i nákladů na přesun kina a knihovny do náhradních prostor.
Jak už to bývá, každé rozhodnutí má své příznivce a odpůrce. Je třeba uvést, že členové zastupitelstva města hlasují svobodně podle svého vědomí a svědomí. Mezi důvody, proč jsme nakonec hlasovali stejně jako většina členů zastupitelů města, byla vysoká cena za přepočtený 1 m3 obestavěného prostoru, což bylo dáno především náklady na zpevnění základů a nosných konstrukcí budovy Národního domu, který není na zátěž
vestavby a provozu komunitního centra konstruován. Dalším důvodem byla obava z možných víceprací, které lze vzhledem ke členitosti a stáří budovy předpokládat. Vyvstala tak reálná obava, že celková cena rekonstrukce Národního domu, včetně vestavby polyfunkčního komunitního centra, by přesáhla 80 milionů Kč. Projekt rovněž nepřinášel výrazné zlepšení podmínek provozu knihovny, která v Národním domě sídlí.
Stejně jako zastánci polyfunkčního komunitního centra, i my vnímáme potřebu města, jeho občanů a spolků zbudovat ve spodní části Hradce nad Moravicí větší sál pro 90 až 120 osob, kde by bylo možno konat společenské akce, kulturní akce, spolková setkání, menší plesy, koncerty či přednášky. Zároveň by se mělo jednat o takový společenský prostor, který by si občané mohli pronajmout za účelem konání rodinných oslav, svateb, karů apod., jak je tomu ve většině našich obcí.
Vzhledem k tomu, že se snažíme vnímat potřeby města komplexně a v souvislostech, vnímáme i potřeby stísněné knihovny a informačního centra, dále absenci šatny, respektive zázemí pro návštěvníky kinosálu v Národním domě. Po zvážení více variant řešení jsme dospěli k závěru, že
nejvhodnějším řešením uvedených potřeb je zapojení budovy restaurace Na Podolí, tedy Babince. Stejný názor sdílela i většina členů zastupitelstva, proto zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání konaném dne 25. března 2019 odkoupení této budovy za částku 7 601 000 Kč.
Následně dne 27. března 2019 došlo k podpisu kupní smlouvy.
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Jaký je tedy záměr?
Předně upozorňujeme, že se zatím jedná pouze o studii. Do přízemí budovy Babince bude přesunuta Městská knihovna a informační centrum.
Dojde tak ke zvětšení prostor ze současných 207 m2 na 273 m2. Podstatné je zejména rozšíření výpůjčního prostoru pro čtenáře ze současných 107 m2 na 150 m2. Nezanedbatelné bude rovněž navýšení plochy knihovních skladů, neboť městská knihovna vykonává regionální služby pro 19 okolních, nejen hradeckých, obcí.
V II. NP dojde ke zřízení velkého společenského sálu o ploše 242 m2. Zřízena bude i přípravna jídel pro využití služeb cateringu a šatna se zázemím. Celá budova bude řešena bezbariérově.
I. NP (PŘÍZEMÍ)

KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST
ZÁZEMÍ KNIHOVNY (KANCELÁŘE A SKLADY)
INFORMAČNÍ CENTRUM
TOALETY

II. NP

SPOLEČENSKÝ SÁL S PŘÍSÁLÍM
ŠATNA A PŘÍPRAVNA JÍDEL
TOALETY

Po vystěhování Městské knihovny a informačního centra z Národního domu do budovy Babince bude v roce 2021 zahájena rekonstrukce Národního domu. Po jejím dokončení dojde k rozšíření přízemních prostorů budovy (po vystěhované knihovně) o 141 m2. V rozšířeném přízemí se
budou nacházet klubovny pro spolkovou činnost, a dále dojde ke zvětšení zázemí kinosálu (v prostorách, kde se nyní nachází kanceláře knihovny a informační centrum). Vybudována zde bude pokladna, šatna a zázemí kina o celkové rozloze 66 m2.
Dalšími výhodami uvedeného řešení je, že kino Orion bude v letech 2019 a 2020 dále promítat v Národním domě, čímž odpadají finanční náklady na jeho stěhování do jiných dočasných prostor. Informační centrum bude v budově Babince na výhodnějším místě, neboť bude všem turistům, kteří směřují na zámek „na očích“. V neposlední řadě se do prázdné historické budovy Babince v centru města vrátí život.
Cílem je provést rekonstrukci budovy Babince v částce do 17,5 milionu Kč. Zahájení rekonstrukce je plánováno na jaro 2020. Termín předpokládaného dokončení je předběžně stanoven na duben 2021. Následovat bude rekonstrukce Národního domu.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz
+420 553 783 930

Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz
+420 553 783 928

Opravy komunikací v roce 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 3. 2019 schválilo
realizaci oprav těchto komunikací: v obci Benkovice - část p.č. 188
a 189/1 v k. ú. Benkovice a komunikace k č.p. 43; v obci Bohučovice - komunikace k č.p. 21; v Hradci nad Moravicí - ulice Pod Kalvárií v úseku od ulice Bohučovická k č.p. 809. Předpokládaný termín
realizace je stanoven na květen až červen letošního roku, skutečný
termín prací bude záviset na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané finanční náklady na opravu uvedených
komunikací dosahují částky 5,7 milionů Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo zahájení projekčních prací
na opravy těchto komunikací: v obci Jakubčovice - ke hřbitovu včet-
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ně parkovacích míst; v obci Domoradovice - komunikace p.č. 958/4
v k.ú. Domoradovice (komunikace ke kuřínu); v obci Žimrovice ulice Meleček včetně úseku od hasičské zbrojnice ke kapli; v Hradci
nad Moravicí - ulice Zahradní v úseku od č.p. 492 po budovu mateřské školy, ulice Na Tylovách v úseku od č.p. 677 ke hřbitovu (včetně opravy chodníků a veřejného osvětlení) a ulice Nádražní v úseku
od křižovatky s ulicí Na Rybníkách po křižovatku s ulicí Pod Hanuší a ulicí Slezská. V letošním roce budou také dokončeny projekční práce na rekonstrukci komunikace v Jakubčovicích - za školkou
směrem k požární nádrži a v Domoradovicích - tzv. jižní záhumenní.
Ing. Josef Hennig

OTEVŘENÁ RADNICE
Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky
Vážení spoluobčané,
město Hradec nad Moravicí se rozhodlo zapojit do III. vlny kotlíkových dotací, kterou
vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR
(SFŽP). Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci se zprostředkovateli - Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje a Místní akční skupinou Opavsko - je připraveno
v případě vašeho zájmu vám pomoci získat
až 80% kotlíkovou dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za kotle nové, ekologičtější. Vzhledem
k tomu, že od září r. 2022 bude platit celorepublikový zákaz používání kotlů I. a II. emisní třídy, je výše uvedená nabídka poslední
příležitostí, jak výměnu neekologických kotlů provést a přispět tak ke zlepšení kvality
ovzduší v Hradci nad Moravicí a v jeho okolí.
Zároveň mohou ti z vás, kteří o výměně uvažují, získat prostřednictvím města ze SFŽP
zvýhodněnou bezúročnou půjčku, z níž výměnu zaplatíte. V praxi to znamená, že občan má možnost získat na základě smlouvy
s městem až 100% kotlíkovou půjčku, kterou využije pro výměnu starého kotle. Půjčku je možné použít i na rekonstrukci otopné
soustavy, úpravu spalinových cest i na nezbytnou projektovou dokumentaci. Následně až 80 % z poskytnuté půjčky splatí občan
městu z poskytnuté kotlíkové dotace Moravskoslezského kraje. Zbývající část půjčky může občan splácet městu bezúročně,

a to až po dobu 10 let. Výměnu kotle na tuhá
paliva je možné provést i v případě, že občan vlastní ve své nemovitosti dvě lokální
topidla, z nichž pouze jedno je nevyhovující. Staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním bude možné vyměnit za tepelné
čerpadlo, plynový kondenzační kotel, kotel
na biomasu (pelety) nebo za zplyňovací kotel na biomasu (dřevo, pelety) s akumulační
nádrží. Na pořízení plynového kondenzačního kotle bude možné získat bezúročnou
půjčku ve výši 150 000 Kč a na tepelná čerpadla a kotle na biomasu půjčku ve výši až
200 000 Kč.
Pro ty z vás, kteří budete mít zájem se
do III. výzvy kotlíkových dotací zapojit, zajistilo město služby specialisty, který vám
pomůže s celým procesem administrace poskytovaných dotací a půjček. Bližší informace vám poskytneme za účasti zástupců
města a „kotlíkového“ specialisty na těchto informačních schůzkách:
• 17. 4. 2019, v 16.30 h,
Jakubčovice (kulturní dům)
• 23. 4. 2019, v 16.30 h,
Hradec nad Moravicí (městský úřad)
• 24. 4. 2019, v 16.30 h,
Domoradovice (kulturní dům)
• 2. 5. 2019, v 16.30 h,
Žimrovice (obecní dům)
Ze strany SFŽP je k výměně starých kotlů
a k osvětě mezi občany motivováno i samot-

Spolupráce s partnerským městem Baborów
Dne 18. února 2019 proběhlo již druhé
setkání mezi představiteli našeho města
a partnerského města Baborów z Polska.
Vedení našeho města s burmistrzem Baborówa panem Tomaszem Krupou se rozhodli navázat na své předchůdce v úřadech
a pokračovat ve spolupráci obou měst, která
úspěšně probíhá již od roku 1998, kdy došlo
k podepsání Dohody o vzájemné spolupráci. Města Hradec nad Moravicí a Baborów
jsou nejen stejně velká co do počtu obyvatel, ale jak vyplynulo ze společných setkání
samosprávy obou měst, řeší téměř identické starosti. Cílem partnerské spolupráce je
více prohloubit rovněž spolupráci mezi organizacemi a spolky působícími na území
obou měst. V současné době základní škola v Hradci nad Moravicí společně se základní školou v Baborówě připravují projekt v rámci Euroregionu Silesia s názvem
Hranice dokořán.

né město. Pokud má totiž jakékoliv město či
obec připraveny „ekologické“ projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí, může
si finanční prostředky z bezúročných půjček
(po splacení občany) ponechat v plné výši.
Z těchto financí může město Hradec nad
Moravicí například zateplit své budovy školek, kulturní a společenské domy, nebo revitalizovat veřejnou zeleň.
Vážení občané, v případě, že se do nabízené výměny starých kotlů za nové zapojíte,
přispějete ke zlepšení životního prostředí
v našem městě hned dvakrát! Zaměstnanci města budou evidovat zájemce do konce
května 2019.
Petr Havrlant, Ivana Hyklová

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Z důvodu rekonstrukce silnice III/4648
(napojení do kamenolomu Bohučovice) je v současné době omezen provoz
na této komunikaci, a to v úseku od konce zástavby obce Bohučovice po křižovatku se silnicí III/4643 (směr Jakubčovice). Po dobu realizace stavby bude
v dotčeném úseku vyloučen veškerý provoz, vyjma vozidel stavby, autobusové
hromadné dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému. K dopravě
je nutno použít objízdnou trasu. Omezení provozu je plánováno do konce června 2019. Upozorňujeme, že doba uzavírky se může změnit. Stavbu realizuje
Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje prostřednictvím společnosti Inženýrské
a dopravní stavby Olomouc.
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OTEVŘENÁ RADNICE
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu (EP) se
uskuteční v pátek 24. května 2019 (hlasování od 14 do 22 h) a v sobotu 25. května 2019
(hlasování od 8 do 14 h).
Na území Hradce nad Moravicí se bude hlasovat opět v 9 volebních okrscích: Hradec
nad Moravicí, Opavská 197, společenská
místnost (okrsek č. 1), Hradec nad Moravicí, Na Cihelně 274, budova družiny ZŠ
(okrsek č. 2), Kajlovec 57, hasičská zbrojnice (okrsek č. 3), Bohučovice 45, mateřská
škola, společenská místnost (okrsek č. 4),
Jakubčovice 52, kulturní dům (okrsek č. 5),
Žimrovice, Hradecká 61, obecní dům (okrsek č. 6), Domoradovice 68, kulturní dům
(okrsek č. 7), Benkovice 60, kulturní dům
(okrsek č. 8) a Hradec nad Moravicí, Smetanova 694, DPS, společenská místnost (okrsek č. 9).
Hlasovací lístky budou doručeny voličům
na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. května, případně budou k dispozici
ve všech volebních místnostech.
Pokud volič (občan ČR) změní obec trvalého
pobytu v rámci území ČR po 14. dubnu, musí
na obecním úřadě v místě předchozího bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit nejpozději do 22. květ-

na obecnímu úřadu v místě nového bydliště
nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo
hlasovat ve volebním okrsku (občanským
průkazem s odděleným rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým
občanským průkazem s aktuálními údaji).

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit
ve svém volebním okrsku, může požádat
městský úřad o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Politická strana, politické hnutí a koalice,
jejichž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována,
mohou delegovat nejpozději do 24. dubna
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů,
jmenuje na neobsazená místa členy (z řad
zájemců o tuto činnost) starosta.
Delegování členů a náhradníků se provede
tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo
zašle starostovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

PRVNÍ ZASEDÁNÍ VOLEBNÍCH KOMISÍ
Volič může požádat o voličský průkaz:
• osobně na podatelně městského úřadu
do 22. května do 16 h,
• písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče) tak, aby byla žádost
doručena městskému úřadu do 17. května do 16 h,
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý
e-mail) tak, aby byla žádost doručena
městskému úřadu do 17. května do 16 h.
Městský úřad předá voliči voličský průkaz
nejdříve 9. května. Při ztrátě nebo odcizení
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve čtvrtek 2. května
2019 v budově městského úřadu: v 16 h
pro okrsky č. 1 – 4 a v 17 h pro okrsky
č. 5 – 9. Všichni delegovaní, popř. jmenovaní členové okrskových volebních komisí
obdrží před prvním zasedáním osobní pozvánku. Informace o konání prvního zasedání OVK bude rovněž zveřejněna na úřední
desce a na www.muhradec.cz v záložce aktuality. Upozorňujeme, že účast všech členů na prvním zasedání je nutná.
V případě dotazů kontaktujte městský
úřad, tel. 553 783 940, 725 666 074; e-mail
jceltova@muhradec.cz.

PRAVIDELNÉ SVOZY BIOODPADU
Na přelomu března a dubna začaly pravidelné svozy hnědých nádob
na bioodpad. Vyváženy budou 1x za 14 dnů, střídavě se svozy běžného komunálního odpadu.
Další svozové dny bioodpadu:
Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice
a Žimrovice - každý lichý týden ve středu. Termíny: 10. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10.,
23. 10., 6. 11. a 20. 11. 2019 (poslední svoz bioodpadu).
Hradec nad Moravicí a Kajlovec - každý sudý týden ve čtvrtek. Termíny: 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8.,
22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11. a 28. 11. 2019 (poslední svoz bioodpadu).

NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATKY
Na začátku dubna byly občanům rozeslány složenky na úhradu poplatků ze psů a za svoz komunálního odpadu. Lhůta splatnosti je u poplatku ze psů do 31. května, u poplatku za komunální odpad do 30. června.
Poplatky lze uhradit také převodem na účet města 1846386319/0800
(číslo účtu a variabilní symbol je uveden na složence) nebo v hotovosti v úředních hodinách pokladny městského úřadu (pondělí a středa
8–12 a 13–17 hodin). Upozorňujeme, že platební karty pokladna nepřijímá. V případě dotazů kontaktujte odbor financí, tel. 553 783 933,
553 783 934 nebo 553 783 945 (pokladna).
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OTEVŘENÁ RADNICE
Místní záležitosti veřejného pořádku
S blížící se letní sezónou připomínáme
obecně závazné vyhlášky, které upravují
místní záležitosti veřejného pořádku. Cílem těchto právních předpisů je klidné soužití občanů, nerušený odpočinek a zamezení
obtěžování hlukem. Upozorňujeme, že porušení obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku může být kvalifikováno jako
přestupek. Celá znění obecně závazných vyhlášek najdete na www.muhradec.cz/samospráva/právní předpisy obce.

OZV O NOČNÍM KLIDU
Noční klid je stanoven zákonem jako doba
od 22. do 6. hodiny. Porušit dobu nočního klidu lze pouze v případě, pokud se
na území města koná výjimečná nebo
tradiční kulturní či společenská akce.
Tyto výjimečné případy jsou stanoveny

v OZV č. 2/2018 (viz níže). O konkrétním
termínu konání těchto akcí jsou občané informováni na úřední desce, a to minimálně
5 dnů před jejich konáním.
Akce stanovené obecně závaznou vyhláškou, u kterých je povoleno rušení nočního
klidu: sportovní závod Heroes Race, festival
Moravské hrady.cz, předkoncert festivalu
a festival Hradecký slunovrat, pálení čarodějnic, pivní slavnosti, městské slavnosti, zámecká filmová noc, filmová produkce k výročí kina Orion, hudební podvečer
na Staré poště, Hradozámecká noc, festival
To je jedno, vinobraní a oslavy výročí SDH.

OZV O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Vyhláška č. 4/2016 reguluje používání sekaček na trávu, cirkulárek, sbíječek, křovinořezů, motorových pil a podobných hluč-

ných zařízení. Dle vyhlášky se během nedělí
a svátků, které nepřipadnou na sobotu, nesmí používat hlučná zařízení, a to v průběhu celého dne od 6 do 22 hodin.
Termíny do konce roku 2019, kdy se nesmí hlučná zařízení používat, a to v průběhu celého dne od 6 do 22 hodin:
všechny neděle a svátky 19. 4. (Velký pátek), 22. 4. (Velikonoční pondělí), 1. 5.
(Svátek práce), 8. 5. (Den vítězství), 5. 7.
(Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 28. 10. (Den vzniku samostatného
československého státu), 17. 11. (Den boje
za svobodu a demokracii), 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. (první svátek vánoční)
a 26. 12. 2019 (druhý svátek vánoční).

Technické služby Hradec nad Moravicí
JARNÍ ÚKLID KOLEM KOMUNIKACÍ
Zaměstnanci technických služeb provedli, jako každoročně, tzv. jarní úklid příkopů
kolem hlavních příjezdových komunikací
do města, černých skládek ve volné přírodě
a okolí kontejnerových stání. Téma úklidu
kolem příjezdových cest je aktuální právě
na jaře, kdy příkopy ještě nejsou tak zarostlé trávou a křovinami. Letos jsme z příkopů
odklidili více než padesát 120litrových pytlů
odpadu. V příkopech najdeme většinou igelity, kartony, plastové láhve, igelitové tašky
a celé pytle s komunálním odpadem, stavební odpad, ale také např. pneumatiky či
jiný nebezpečný odpad. (Nejhorší situace
byla pod Jakubčovicemi u cest v okolí lomu.)
V podstatě stejný „sortiment“ nevhodně odložených odpadů nacházíme i v místě kontejnerových stání a na černých skládkách
(viz foto). Upozorňujeme, že ve městě je

k dispozici dostatek kontejnerů a nádob
na třídění odpadů a sběrný dvůr pro odložení většího množství či rozměrnějšího odpadu. Taktéž 2krát ročně probíhá sběr nebezpečných odpadů, kam můžete bezplatně
mimo jiné odložit i pneumatiky. Informace
k třídění odpadu najdete na str. 11.

UPOZORNĚNÍ
V poslední době poukazují někteří nájemci hrobových míst a návštěvníci městského
hřbitova v Hradci nad Moravicí na to, že někdo přímo u jejich hrobů krmí toulavé kočky. Po prověření podnětu jsme zjistili, že
opravdu bezprostředně mezi hroby je vysypáno větší množství krmiva, a to granulí
i masových konzerv. Žádáme tímto občany,
aby žádná toulavá zvířata v areálu hřbitova
nekrmili a neporušovali tak řád veřejného
pohřebiště. Ostatním návštěvníkům hřbi-

tova, kteří sem přichází projevit úctu k zemřelým, se to samozřejmě nelíbí, a oprávněně se to dotýká důstojnosti tohoto místa.

PROČ NA TOMTO MÍSTĚ MONTUJEME
ZÁBRADLÍ?
Na zaměstnance technických služeb se
obrátilo několik spoluobčanů s dotazem,
proč na tomto místě montujeme zábradlí (viz foto). Odpověď je jednoduchá. Přes
toto místo, které je vyústěním cyklostezky
na chodník pro pěší, si někteří řidiči osobních automobilů zkracovali cestu a vyjížděli na ulici Opavskou. Tímto nejen porušovali dopravní předpisy, ale hlavně ohrožovali
zdraví ostatních občanů. Proto se vedení
města rozhodlo pro instalaci zábran.
Roman Celta
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Hradecký kulturní měsíčník
Počínaje dubnem letošního roku rozšířilo město Hradec nad Moravicí informační servis pro občany a návštěvníky města. Kromě Hradeckých novin a programu kina Orion vychází nově také Hradecký kulturní měsíčník, který vám nabídne aktuální přehled společenských,
kulturních, sportovních a dalších akcí, pořádaných v aktuálním měsíci v našem městě. Občané města budou nové periodikum dostávat
zdarma do svých poštovních schránek, návštěvníci města ho najdou
v informačním centru a na recepci městského úřadu. V elektronické
podobě ho najdete na www.muhradec.cz a www.ichradec.cz.

1/2019

| duben

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
do 5. 4. 2019

DISTRIBUCE
HRADECKÝCH NOVIN
ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

9\WYRÑWHYHOLNRQRÂQÇGHNRUDFL]GRVWXSQÖFKPDWHUL»OÒDSÑLKODVWHVYÒMYÖUREHNGRVRXWÆ{HYNDWHJRULÇFKOHWOHW
 OHW 6RXWÆ{QÇ GHNRUDFL RGHY]GHMWH GR    Y LQIRUPDÂQÇPFHQWUXQHERPÆVWVNÃNQLKRYQÆ9\KO»wHQÇYÇWÆ]Ò
SUREÆKQHYKYH9ÂHODÑVNÃPGRPÆ

9ÖVWDYD IRWRJUDILÇ ]Q»PÃKR PÇVWQÇKR IRWRJUDID
-LÑÇKR +DMGXND Y SURVWRU»FK PÆVWVNÃ NQLKRYQ\
3ÑÇVWXSQÃ Y RWHYÇUDFÇ GREÆ
NQLKRYQ\

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
3. 4. 2019, 14:00 – 17:00
Městský úřad Hradec nad Moravicí, přízemí

Hradecké noviny zůstávají
beze změny, vycházet budou nadále každý druhý
měsíc. Uzávěrka příštího
vydání Hradeckých novin
(č. 3/2019, distribuce první týden v červnu 2019) je
15. května 2019. Jedinou
změnou je, že Hradecké
noviny již nebudou obsahovat kalendář akcí, který nahradí v rozšířené verzi nový Hradecký
kulturní měsíčník. Hradecké noviny, program kina Orion i Hradecký kulturní měsíčník vydává město Hradec nad Moravicí a občanům jsou distribuovány prostřednictvím České pošty. V případě,
že vám do poštovní schránky nedošly, kontaktujte městský úřad
na tel. 553 783 922 (podatelna) nebo se s reklamací obraťte přímo
na pracoviště České pošty na tel. 954 274 907 (depo).
2GERUQÃSRUDGHQVWYÇSURREÂDQ\NWHÑÇVHRFLWOLYQHSÑÇ]QLYÃ{LYRWQÇVLWXDFL

PŘEDNÁŠKA JANA LARISCHE Th. D.

4. 4. 2019, v 15:00, obecní dům v Žimrovicích

3R]Y»QÇQDSÑHGQ»wNX-DQD/DULVFKH7K'R{LYRWÆQÆPHFNÃKRNQÆ]H5LFKDUGD+HQNHVHNWHUÖVHVWDOYURFHGXFKRYQÇPVSU»YFHPIDUQRVWLYPDOÃREFLQD+OXÂÇQVNX

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

5. 4. 2019, v 9:45, kino Orion

3URPÇW»QÇNUHVOHQÖFKSRK»GHNSURGÆWLQHMHQ]PDWHÑVNÖFK
wNRODOHLSURGÆWLSÑHGwNRONRYÃKRYÆNXYGRSURYRGXURGLÂÒ
QHERSUDURGLÂÒ

TÝDEN SLEZSKÉ KUCHYNĚ

VÝSTAVKA
VÝŠIVEK

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT A PREZENTUJTE SVÉ AKCE
V HRADECKÉM KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU
Uzávěrka jednotlivých vydání Hradeckého kulturního měsíčníku je
vždy patnáctý den v měsíci. Uzávěrka nejbližšího, tedy květnového,
vydání je 15. dubna 2019. Žádáme všechny pořadatele, kteří chtějí
své akce prezentovat v Hradeckém kulturním měsíčníku, aby předali základní informace o akci (název akce, datum, místo a hodina
konání, stručná charakteristika akce, doprovodné informace a kontakt na pořadatele) do Informačního centra Hradec nad Moravicí
(osobně v IC na adrese Podolská 156; e-mailem na ic@muhradec.cz;
telefonicky na 595 173 043 nebo 778 700 071).

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ ŘEKY
MORAVICE
do 3. 5. 2019
Městská knihovna
Hradec nad Moravicí

do 3. 5. 2019
Městská knihovna
Hradec nad Moravicí

3R]Y»QÇ QD YÖVWDYNX YÖwLYHN Y\wÇYDQÖFK XEUXVÒ
D GHÂHN V Q»]YHP iLNRYQÃ
UXFH ] -DNXEÂRYLF 9ÖVWDYND QHQÇ SURGHMQÇ D MH
SÑÇVWXSQ» Y RWHYÇUDFÇ GREÆ
NQLKRYQ\

5. 4. – 14. 4. 2019

7DWRGQHVML{WUDGLÂQÇDNFHG»Y»Y]SRPHQRXWQDNXOLQ»ÑVNÖ
RGND]QDwLFKSÑHGNÒXSR]RUËXMHQDUHJLRQ»OQÇYÖUREFHSRWUDYLQ D Q»SRMÒ D YUDFÇ UHJLRQ»OQÇ NXFK\QL QD MÇGHOQÇ OÇVWN\
PÇVWQÇFKUHVWDXUDFÇDKRVSÒGHN=DSRMXMÇVHGRQÇUHVWDXUDFH
]FHOÃREODVWL2SDYVNÃKR6OH]VND

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ HRADEC NAD MORAVICÍ

5. 4. 2019, 13:30 – 17:00, ZŠ Hradec nad Moravicí

=»SLV GR  URÂQÇNX SUR wNROQÇ URN  Y =»NODGQÇ
wNROH+UDGHFQDG0RUDYLFÇ
ZZZLFKUDGHFF] | 

OHLÉDNUTÍ ZA MĚSTSKÝM PLESEM
Reprezentační ples města Hradec nad
Moravicí se uskutečnil již tradičně první
únorovou sobotu v prostorách restaurace
Červeného zámku. Hosty osobně přivítali
starosta města pan Patrik Orlík a místostarosta města pan Petr Havrlant. Poté ples
společně zahájili starosta města a předseda představenstva a generální ředitel firmy
Brano, poslanec Parlamentu ČR pan Pavel
Juříček. V programu se představila Taneční a sportovní škola Opava, kterou zastupoval taneční pár kategorie dospělí Rostislav
Neuwirth a Kateřina Chalupová a juniorský pár ve složení Jakub Polášek a Barbora
Gebauerová. V průběhu večera hrála k tanci skupina RK Band. Pro hosty byl připraven raut zámecké kuchyně. Ti, kdo měli při
půlnočním losování tomboly štěstí ve hře,
se mohli radovat z opravdu hodnotných cen
poskytnutých sponzory. Město Hradec nad
Moravicí tímto děkuje všem sponzorům
plesu za finanční i věcné dary.

Foto: Jiří Hajduk

JUBILEJNÍ SVATBY

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Město Hradec nad Moravicí srdečně zve manželské páry, které si v letošním roce připomínají 50., 60. nebo 65. výročí uzavření manželství, na slavnostní setkání. To se uskuteční v sobotu 8. června 2019
v 10 hodin v obřadní místnosti v budově městského úřadu. Pokud v letošním roce slavíte jubilejní svatbu, avšak manželství jste
uzavřeli mimo Hradec nad Moravicí, kontaktuje městský úřad
na tel. 553 783 923 nebo 725 666 074. Pozvánku obdrží všichni jubilanti poštou.

Město Hradec nad Moravicí srdečně zve občany, kteří v letošním
roce dovrší 75, 80, 85, 90 a více let, na slavnostní setkání jubilantů, které se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od 12 hodin v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Doprava je zajištěna ze všech
částí města (tam i zpět). Pozvánku a podrobnější informace obdrží všichni jubilanti poštou.
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OTEVŘENÁ RADNICE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 16. března 2019 se v obřadní síni
města uskutečnilo první letošní vítání občánků. Pozvány byly děti, které se narodily
v posledním čtvrtletí roku 2018. Starosta
města pan Patrik Orlík přivítal mezi občany
města sedm chlapců a čtyři děvčátka. O kulturní program se již tradičně postaraly děti
z hradecké mateřské školy, které měly připraveno pásmo říkanek, a pan Milan Bátor
se syny Lukášem a Štěpánem, kteří zazpívali dětské písničky. Maminky obdržely kytičku a drobné dárečky pro svá miminka. Město Hradec nad Moravicí tímto děkuje všem
hostům i účinkujícím za účast na obřadu.
Poděkování patří také našim partnerům,
kterými i v letošním roce jsou Mateřská škola Hradec nad Moravicí, Městská knihovna Hradec nad Moravicí a Charita Opava,
Chráněná dílna Vlaštovičky.

Foto: Jiří Hajduk

POZVÁNKA
Vážení rodiče, další vítání nových občánků se uskuteční 1. června 2019 a je určeno dětem, které se narodily v měsících leden až březen 2019.
Písemnou pozvánku obdržíte poštou. Obřadu se mohou zúčastnit i děti a rodiče, kteří se nemohli zúčastnit předchozího vítání občánků.
V tomto případě kontaktujte městský úřad na tel. 553 783 922 nebo 725 666 074. Srdečně zveme všechny děti, rodiče i další členy rodiny.

SVATEBNÍ OBŘADY
Plánujete svatbu a rozhodli jste se uzavřít
manželství v Hradci nad Moravicí? Od srpna 2017 probíhají svatební obřady v obřadní
místnosti města, která se nachází v přízemních prostorách Městského úřadu Hradec
nad Moravicí. Stanovená doba pro uzavírání manželství je každý první pátek v měsíci od 9 do 12 hodin a každou první sobotu
v měsíci od 9 do 14 hodin. Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na jiném vhodném

místě nebo mimo výše uvedenou stanovenou dobu. V tabulce níže najdete přehled
poplatků spojených s uzavřením manželství v Hradci nad Moravicí.
Bližší informace vám poskytne matrika Městského úřadu Hradec nad Moravicí, úřední hodiny pondělí a středa 8 – 12
a 13 – 17 h, tel. 553 783 923, e-mail
matrika@muhradec.cz.

MÍSTO OBŘADU

Obřadní místnost v prostorách městského
úřadu nabízí svatebčanům 40 míst k sezení
a omezený počet míst k stání.

VÝŠE POPLATKŮ

obřadní místnost města, Opavská 265
první pátek v měsíci od 9 do 12 h

bez poplatku

obřadní místnost města, Opavská 265
první sobota v měsíci od 9 do 14 h

1 210 Kč (provozní poplatek)

obřadní místnost města, Opavská 265
v jiné než výše uvedené dny nebo hodiny

2 210 Kč (správní poplatek 1 000 Kč a provozní poplatek 1 210 Kč)

jiné vhodné místo
městská zahrada u budovy ZUŠ, Zámecká 313

2 210 Kč (správní poplatek 1 000 Kč a provozní poplatek 1 210 Kč)

jiné vhodné místo dle výběru snoubenců
(přípravu obřadního místa nezajišťuje městský úřad)
církevní sňatky

1 000 Kč (správní poplatek) + poplatek dle sazebníku jiného subjektu,
např. Státního zámku Hradec nad Moravicí
hradí se pouze poplatky dle sazebníku jiného subjektu

www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
Nabídka programů pro seniory
Město Hradec nad Moravicí pokračuje v pořádání programů pro seniory.
Trénování paměti: 16. 4. a 15. 5. 2019 od 16 do 17.30 hodin.
Tvořivé aktivity: 16. 4. a 9. 5. 2019 od 15 do 16 hodin. Účast vnoučat na tvoření vítána.
Programy pro seniory se konají v prostorách městského úřadu (v přízemí). Vstup je možný bez přihlášení.

Sociální poradna
Odborné sociální poradenství pro občany, kteří řeší obtížnou životní situaci, ať už svou nebo někoho blízkého, je občanům k dispozici každou první středu v měsíci v době od 14 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. Následující termíny: 9. 5. (náhradní termín
za 1. 5.), 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019. Pracov-

níky poradny můžete kontaktovat předem na tel. 775 356 074,
ksliva@css-ostrava.cz; tel. 775 356 117, lzavodna@css-ostrava.cz;
www.css-ostrava.cz.
Poradna je bezplatná a zajišťuje ji Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

OSLAVY 74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ VÁS ZVE
V PÁTEK 26. DUBNA 2019 NA OSLAVY OSVOBOZENÍ MĚSTA A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD.
PROGRAM:
19.00 h položení kytic u památníku na městském hřbitově
19.30 h položení kytic u památníku na Podolské ulici
20.30 h sraz účastníků lampiónového průvodu na ulici Podolská a odchod průvodu směrem na Mariánské louky k hotelu Belaria
21.00 h zapálení vatry a slavnostní ohňostroj

Sportovní dětský den
Město Hradec nad Moravicí zve všechny
malé i velké na dětský den, který se uskuteční v neděli 2. června 2019 od 13 do 18 h
v areálu TJ Hradec nad Moravicí na ulici
Gudrichova (fotbalové hřiště). Dětský den

bude zaměřen na sportovní aktivity, děti
si budou moci vyzkoušet rozličné sporty
a dovednosti, připraveno bude také loutkové divadlo, atrakce pro děti a stánkový
prodej. Součástí odpoledne bude i dětský

bleší trh, a to od 14 do 16 h. Mladí prodejci se mohou registrovat na městském úřadu, na tel. 725 666 073 nebo e-mailem na
zmachurova@muhradec.cz.

kategorie bude probíhat na nově otevřeném nádvoří Červeného zámku, v zahradě
u budovy ZUŠ, ve farním kostele sv. Petra
a Pavla a na Městečku. Těšit se můžete na
kulturní program včetně festivalu dechové hudby, tradiční řemeslné umělce, pro-

dejce regionálních produktů, loutkové divadlo, deskové hry, gastro zónu, pouťové
atrakce a další. Tradice pořádání Hradecké pouti se do našeho města vrací po mnoha letech, proto si ji nenechte ujít. Srdečně
zvou pořadatelé.

dostanou hlavní prostor vaše nápady, kulinářské umění a další dovednosti, můžete
hrát hry, připravit dílny či sportovní vyžití, zapojit se mohou také např. hudební kapely, divadelní soubory apod. Pozvěte své
sousedy a známé z vaší obce či ulice a zažijte město jinak!

Pokud vás tato akce zaujala, a máte zájem se
zapojit do organizačního týmu, kontaktujte městský úřad, odbor vnitřních věcí a kultury na tel. 553 783 939, 725 666 073 nebo
na e-mail zmachurova@muhradec.cz.

Hradecká pouť
Město Hradec nad Moravicí, Národní památkový ústav – Správa státního zámku
Hradec nad Moravicí a Římskokatolická
farnost Hradec nad Moravicí vás zvou v neděli 30. června 2019 na Hradeckou pouť.
Celodenní program pro všechny věkové

Zažít město jinak
V září 2019 se město Hradec zapojí do celorepublikové sousedské pouliční slavnosti
Zažít město jinak. Tato sousedská slavnost
je založena na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci
a dobrovolnickém nasazení spolků, organizací i jednotlivých občanů. Na slavnosti
10
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INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení občané, městský úřad byl již několikrát upozorněn svozovou společností na velké množství odpadu, který nepatří do nádob na tříděný sběr (příklad takto
„vytříděného odpadu“ viz foto). Město Hradec nad Moravicí letos poprvé od roku
2008 navýšilo poplatek za odpad ze 400 Kč
na 450 Kč z důvodu stoupajících nákladů
na jeho svoz a likvidaci. Důsledným dodržováním níže uvedených pravidel zabráníte přeplňování nádob, pomůžete přírodě a životnímu prostředí celkově, ušetříte
městu náklady spojené s vysokými poplatky
za ukládání komunálního odpadu na skládku, které budou do budoucna stoupat, a přispějete tak rozhodující mírou k udržení
místního poplatku za nakládání s odpady,
resp. ke zmírnění jeho růstu.

Do skla patří: láhve od nápojů (nemusí se
odstraňovat etikety a víčka), skleněné střepy, tabulové sklo.
Prosíme, nevhazujte: keramiku, porcelán,
autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

PAPÍR
KONTEJNERY MODRÉ BARVY
Do papíru patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
(např. sáčky). Nevadí papír s kancelářskými sponkami, není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek.
Prosíme, nevhazujte: mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky, kapesníky atd.

MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Nebezpečné odpady se likvidují dvakrát
ročně (na jaře a na podzim) přistavením
mobilních kontejnerů do všech obcí. Mezi
nebezpečné odpady patří: oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,
galvanické články elektrické suché, sorbenty, filtrační materiály, směsi obalových
materiálů, sekundární olověné akumulátory. Prošlé léky je možno odevzdat také
v lékárně a vybité baterie v některých obchodech.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU
Sběrné místo pro zpětný odběr elektrospotřebičů je umístěno v areálu Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228. Zde je možno odevzdat veškerý
elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, mrazničky, zářivky, vysavače, vrtačky, baterie, sporáky, elektrické hračky,
videa atd.). Menší elektroodpad (mobily,
fotoaparáty, fény atd.) je možno odložit
do červených kontejnerů, které jsou umístěny v areálu Technických služeb Hradec
nad Moravicí, Opavská 228 a v ulici Písecká u mostu (Na Pastvisku). Červené kontejnery mají samostatný otvor pro baterie
a monočlánky.

TEXTIL, BOTY, HRAČKY

PLASTY
KONTEJNERY ŽLUTÉ BARVY
Do plastů patří: PET láhve od nápojů (nezapomeňte sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén,
nápojové krabice od džusů, mléka, vín, rajského protlaku apod., plechové obaly (konzervy, plechovky od nápojů).
Prosíme, nevhazujte: novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Zdůrazňujeme, že do kontejnerů na plasty je možno nově ukládat taktéž plechové
obaly – konzervy a plechovky od nápojů.
Uložené plasty, nápojové krabice a plechové obaly jsou dále roztřiďovány na lince svozové společnosti.

SKLO
KONTEJNERY ZELENOBÍLÉ BARVY
Dvoukomorové, zvlášť na sklo čiré a zvlášť
na sklo barevné.

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
(BIOODPAD)
HNĚDÉ NÁDOBY (POPELNICE)
Do bioodpadu patří: travní hmota, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, skořápky z ořechů, slupky z ovoce a zeleniny,
bramborové slupky, kávový a čajový odpad,
čajové sáčky, piliny, hobliny, plevel (košťály i celé rostliny), seno, sláma, listí, dřevní hmota, větve z prořezu stromů do délky
25 cm a průměru 2 cm. Je nezbytně nutné,
aby byl bioodpad dáván do sběrných nádob volně, tj. bez igelitových pytlů, sáčků
či jiných obalů. Bioodpad můžete také likvidovat domácím kompostováním nebo uložením na sběrný dvůr.
Prosíme, nevhazujte: sklo, plasty, nápojové kartóny, papír, kovy, potraviny, vaječné skořápky, kosti, hlínu, popel, textil, léky,
směsný komunální odpad, hřbitovní odpad
(věnce, umělé květiny), nebezpečný odpad,
elektroodpad, uhynulá zvířata, podestýlky
domácích zvířat atd.

Do bílého kontejneru můžete odložit veškeré oděvy, bytový textil, hračky, boty, kabelky, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.
Kontejnery jsou k dispozici v areálu Technických služeb Hradec nad Moravicí, před
sběrným dvorem v ulici Žižkova, v ulicích
Písecká (Na Pastvisku) a Pod Kalvárií, vedle prodejny Hruška, v Žimrovicích před
bytovkami při vjezdu do obce vlevo, v Jakubčovicích první odbočka vlevo ze směru od Hradce a v Bohučovicích v dolní části obce.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Černé popelnice (nádoby) jsou umístěny
v areálu Technických služeb Hradec nad
Moravicí a v areálu sběrného dvora na ulici Žižkova. Do nádob na použité kuchyňské
oleje a tuky patří použité jedlé oleje a tuky
z domácností (např. fritovací oleje) a ztužené jedlé tuky. Použité tuky a oleje vhazujte
do nádob v uzavíratelných obalech, např.
v PET láhvích. Prosíme, nevhazujte: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.
Rostislav Římský
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SPOLEČNOST A KULTURA

Základní umělecká škola
Hradec nad Moravicí
HVĚZDY SE VRÁTILY DOMŮ
Dne 21. 2. 2019 se uskutečnil koncert Hvězdy se vrací domů, který měl vysokou uměleckou úroveň a potvrdil, že bývalí žáci naší
školy se ve světě umění jen tak neztratí, navíc, když své umění rozdávají s pokorou
a s otevřeným srdcem. Pozvání na letošní
koncert přijal kytarista Jiří Šoltis, nynější
posluchač Vysoké školy múzické v Bratislavě, který brilantně přednesl Variace na anatolskou lidovou píseň Carla Domeniconiho.
Další interpretkou byla Kateřina Lebedová, studující populární zpěv na Pražské konzervatoři a zazpívala dvě písně z dílny Lady
Gaga - Always I remeber a Shallow, za kytarového doprovodu Milana Bátora. Akordeonistka Anežka Štenclová rozezněla sál
Velké dvorany svým dechberoucím pojetím moderní skladby 20. století z dílny Isaaca Albénize a Sonátou č. 2, která je také
označována jako Slovanská, Vladimíra Zubitského. V závěru koncertu se představila
Magdaléna Hrudová, která přednesla čtyři málo známé, ale přesto vysoce umělecky
hodnotné Preludia pro klavír Miroslava Kabeláče. Své klavírní umění zakončila Preludiem volante, které oprávněně nese svůj název, a tím energicky a zároveň s noblesou
sobě vlastní uzavřela nejen své vystoupení,
ale i celý umělecky laděný večer.

řovaný nejen na žáky současné, ale také
na jednu žačku bývalou.
Tento projektový den se konal mimo školu
ve čtvrtek 7. 2. 2019. Žáci ZUŠ Hradec nad
Moravicí, studující hru na akordeon, housle a flétnu, vycestovali do Ostravy, kde se
díky odbornici z praxe Mgr. Markétě Haničákové, Ph.D., zúčastnili příprav koncertu
Janáčkovy filharmonie Ostrava s názvem
Vášeň a cit. V rámci společné výuky pedagoga a odborníka z praxe si žáci mohli prohlédnout šatny, zázemí a zákulisí orchestru, a také byli přítomni generální zkoušce,
která se konala v Kulturním domě Ostrava.
Navíc v programu generální zkoušky Janáčkovy filharmonie Ostrava vystoupila bývalá
absolventka naší školy, akordeonistka Anežka Štenclová (ze třídy Marty Scholzové), nynější posluchačka 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Naši mladí muzikanti
strávili díky projektovému dni více než čtyři hodiny po boku hudebních umělců mezinárodní úrovně, a prohloubili si své hudební
znalosti i poslechové dovednosti prostřednictvím hudebních děl Richarda Galliana Opale Concerto pro akordeon a smyčcový
komorní orchestr, Miklóse Rózsa - Koncert
pro violoncello a orchestr op. 32 a Zdeňka
Fibicha - Symfonie č. 3 e moll op. 53. Tímto hudebním zážitkem, který jim byl dopřán
v rámci projektu Šablony II, se žákům otevřely nové obzory směřující k dalšímu poznání nekonečného světa hudby.

V závěru koncertu se představila
Magdaléna Hrudová.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ PODPOŘÍ
HRADECKOU ZUŠ
Naše škola získala nemalé finanční prostředky v rámci projektu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II
s podtitulem Profesní rozvoj pedagogů
a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Hradec
nad Moravicí. Prvním počinem po zahájení celého projektu byl projektový den smě12
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VÝSLEDKY OKRESNÍCH KOL
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE MŠMT
Na přelomu února a března se jako každoročně odehrála všechna okresní kola celostátní soutěže vyhlášené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jako
první se konalo okresní kolo v komorní hře
s převahou dechových nástrojů, kde svou
muzikalitou a přirozeností porotu nadchli
žáci ze třídy Magdalény Hrudové. V triu
příčných fléten si zahrály Eliška Víchová,
Klára Wolfová a Lucie Hoňková a v kvartetu příčných fléten vystoupila Anna Hrudová, Ludmila Rosenbaumová, Tereza Víchová a Jonáš Slovák. Obě komorní seskupení
s přehledem získala 1. místo s postupem
do krajského kola. Letos se soutěžilo i v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, a i zde si naši žáci poprvé v historii školy a s velkým zapálením zahráli. Jednalo se
o nástrojově pestré trio ve složení flétnistka Eliška Rožanská ze třídy Jiřího Krále,
houslistka Klára Metelková ze třídy Lenky
Honkové a klavírista Jáchym Metelka ze třídy Olgy Golhové. Trio pod vedením Lenky
Honkové interpretovalo klasickou Sonatinu
in C Ludwiga van Beethovena a posluchačsky zajímavou skladbu Igora Dibáka - Fidlikanti. Za své neotřelé podání tohoto nevšedního repertoáru získali 1. místo. Do další
okresní soutěže, tentokráte ve hře na keyboard, se připravovali žáci ze třídy Olgy
Golhové. I přes velkou konkurenci v tomto
oboru si Josef Vícha a Jáchym Metelka odvezli 1. místa a Tereza Teplanská společně se
Simonou Žídkovou získaly krásná 2. místa.
Poslední soutěžní klání ve hře na akordeon
se odehrálo na domovské půdě ZUŠ Hradec
nad Moravicí. Zde se v dopoledním programu představila mladičká a nadějná akordeonistka Michaela Hrbáčová a odnesla si
1. místo. Dalším „želízkem v ohni“ byla
Marta Binarová ze třídy Veroniky Dubnové, která svými moderně pojatými pohádkami Kráska a zvíře, O Palečkovi a O hloupém
Honzovi českého skladatele Jana Meisla porotu nadchla a získala 1. místo s postupem
do krajského kola. V dopoledních hodinách
předvedla své umění ještě akordeonistka
Karolína Volná ze třídy Marty Scholzové,
která si za svůj svěží, jarně laděný repertoár a muzikantský projev zasloužila 1. místo s postupem do krajského kola.
Dařilo se i v odpolední části soutěže, kdy
si akordeonové duo ve složení Alena Kadlubiecová a Karolína Volná, ze třídy Marty Scholzové, přes všechny předešlé zdravotní peripetie nakonec v soutěži zahrálo
a získalo 1. místo s postupem do krajského kola. Závěr soutěže patřil orchestrální
hře a tedy i Akordeon bandu pod vedením

SPOLEČNOST A KULTURA
Marty Scholzové, který v této kategorii porotu natolik oslovil svým hudebním projevem, že rovněž získal 1. místo s postupem
do krajského kola.
Všem mladým muzikantům i učitelům
blahopřejeme a přejeme hodně štěstí
v kole krajském!
Marta Scholzová

JARNÍ KONCERT
Po dlouhé zimě nastává proměna, probouzí se příroda, a vzniká nový život ve všech
jeho podobách. Jen 14 dnů před prvním jarním dnem se uskutečnil Jarní koncert, který je věnován právě nejmladším žákům školy. Nejmenší „otevírali jarní vrátka“ před
svými rodiči, dalšími blízkými a také před
svými učiteli. Dětské hlásky zpívaly něžně i vesele, pod malými prsty, kdy nástroj
je pomalu větší než žáček, se rozeznívaly
různé dětské skladbičky. Sál ZUŠ praskal
ve švech, atmosféra byla laskavá, a všichni přítomní ocenili každého malého hrdinu
na pódiu. Přejeme našim svěřencům hodně
trpělivosti v hudebním procesu a nadále tak
velkou podporu rodičů.
Olga Golhová

PŘEDSTAVUJEME AKORDEONISTKU
ANEŽKU ŠTENCLOVOU
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí proběhl koncert
bývalých žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Mezi těmito absolventy vystoupila akordeonistka Anežka Štenclová, která upoutala
pozornost provedením náročných skladeb.
Na počátku jejího studia byla ZUŠ v Hradci nad Moravicí, kde začala hrát v sedmi letech pod vedením paní učitelky Mgr. Marty
Kotalové, nyní Scholzové, která jí dala výborné základy a rozvíjela její zájem a lásku
ke hře na akordeon. Paní Mgr. Marta Scholzová patří mezi výjimečné pedagogy s výraznou profesionalitou a lidským přístupem. Skvěle Anežku připravila na následné
studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Pedagogem hlavního oboru na Janáčkově konzervatoři byla dr. Marcela KysováHalmová, později Mgr. Marcin Jabłoński.
Nyní studuje pod vedením obou pedagogů. Anežka se zúčastnila mnoha národních
i mezinárodních akordeonových soutěží, seminářů a kurzů.

Dne 7. 2. 2019 úspěšně sólově vystoupila v koncertním cyklu Jeunesses musicales
s názvem Vášeň a cit Janáčkovy filharmonie
Ostrava, kde projevila své umění, kreativi-

Foto: Jiří Hajduk

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A SRP
PŘI ZUŠ V HRADCI NAD MORAVICÍ
VÁS ZVE NA

KONCERT
POPULÁRNÍCH
MELODIÍ
KTERÝ SE KONÁ VE STŘEDU

10. DUBNA 2019 V 17 HODIN
V KINOSÁLE NÁRODNÍHO DOMU
V HRADCI NAD MORAVICÍ.

Anežka Štenclová s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Foto: Ivan Korč.
Mezi její největší úspěchy patří 2. cena
v soutěži konzervatoří České republiky,
3. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava 2014, 3. cena ve stejné soutěži v roce 2016, 1. cena v soutěži slovanské
hudby v roce 2017, Čestné uznání v Mezinárodní akordeonové soutěži v Litvě v roce
2017 a 2. cena v Mezinárodní akordeonové soutěži v Praze. Kromě toho, že studuje
poslední ročník Janáčkovy konzervatoře,
pracuje také jako učitelka hry na akordeon
v ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě a rovněž v ZUŠ v Uherském Brodě.

tu i emoce. Od září 2019 nastupuje ke studiu hry na akordeon na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
Na pozvánce na koncert s Janáčkovou
filharmonií Ostrava uvedla nádhernou myšlenku Briana Wilsona: „Byl to můj dětský sen, dělat hudbu, která v lidech probudí lásku“. Nezbývá než popřát Anežce, ať
se tato úžasná myšlenka v její profesi i v životě naplní.
MUDr. Stanislav Štencel

www.muhradec.cz |
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INFORMUJE
V loňském roce oslavila sto let naše republika, české veřejné knihovny si toto jubileum připomenou v roce letošním. O prázdninách 1919 začal platit tzv. první knihovní
zákon, který každé obci ukládal zřízení veřejné knihovny „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva.“
Knihovny jsou i po sto letech stále s vámi
a nabízejí snadný přístup ke vzdělání, odpočinku nebo místo pro setkání lidí.
Od března 2019 jsou pro vás v knihovně
k zapůjčení dva nové časopisy, a to Nové
proměny bydlení - měsíčník věnovaný proměnám interiérů, určený všem, kteří přemýšlí o změně a hledají radu interiérového designéra a Jóga dnes - jediný časopis
v ČR, který se věnuje józe a životnímu stylu.

CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN
(KNIHOVNY.CZ)
Po testování dat a zkušebního přístupu
byly fondy naší knihovny implementovány
do Centrálního portálu knihoven České republiky. Uživatelé i knihovníci tak mohou
z jednoho místa pomocí jednoduchého či
složitějšího vyhledávání hledat najednou
ve fondech 38 knihoven České republiky.

Pokud jsou registrovanými uživateli těchto
knihoven, mohou si propojit svá uživatelská konta. V budoucnu se počítá s rozšířením služeb jak pro uživatele, tak pro knihovníky. Cílem projektu Centrálního portálu
knihoven je propojení veřejných knihoven
v ČR prostřednictvím internetu tak, aby
se zvýšil komfort pro uživatele knihoven.
Díky CPK nebudou uživatelé v budoucnu
závislí na službách pouze jedné knihovny,
ale budou mít snadným způsobem k dispozici knižní fond a další služby všech zapojených knihoven.

NOVÉ KNIHY NA POBOČKY!
Dne 24. 4. 2019 proběhne pravidelná cirkulace knih, kdy do všech 19 obsluhovaných
knihoven (Branka, Benkovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice a dalších) budou dodány soubory nových knih.

VÝSTAVY
Do 3. 5. 2019 můžete v prostorách městské
knihovny zhlédnout dvě výstavy:
Jiří Hajduk – Moravice, výstava fotografií řeky Moravice
Šikovné ruce z Jakubčovic, výstava výšivek, vyšívaných ubrusů a deček.

PŘIPRAVUJEME
Květen – srpen: Hradecká knihovna ve sto
letech, od prvního knihovního zákona
po současnost.
16. 5. 2019, v 17 h, Život s vášní a čokoládou. Přednáška Marcely Krčálové o čokoládě jako léku na duši, s ochutnávkou

čokoládových bobů a deseti druhů čokolády. Přednáška se uskuteční v budově městského úřadu (přízemí).
29. 4. a 27. 5. 2019, vždy v 9 h, Klubíčko nejmenších čtenářů. Další setkání
nejmenších čtenářů předškolkového věku
(1-3 roky) v doprovodu rodičů nebo prarodičů v knihovně.

PŘINÁŠÍME MALOU UKÁZKU KNIH,
KTERÉ ČEKAJÍ NA SVÉ ČTENÁŘE
Braunová, P.
Brett, P.V.
Cook, R.
Czendlik, Z.
Dán, D.
Deaver, J.
Habanec, M.
Hunterová, C.
Janouchová, K.
Kingová, S.
Liška, V.

Ema a kouzelná kniha
Jádro
Šarlatáni
Uchem jehly
Dopis ze záhrobí
Ostrý řez
Život je skejt
Někdo blízký
Ozbrojená žena
Matčina volba
Posvátná místa
České republiky
Mawer, S.
Pražské jaro
Pospíšilová, Z. Logohrátky
Ritterová, C.
Rostlinná antibiotika
Schulick, P.
Zázvor. Indický lék a zázrak
Steel, D.
Milenka
Swanson, C.
Skleněný les
Thilliez, F.
Atomka
Vaněček, M.
Mlýn
Wingate, L.
Než jsme byly tvoje
Markéta Beyerová

INFORMAČNÍ CENTRUM VÁS ZVE
13. 4. 2019, Otevírání jara a turistické sezóny v Hradci nad Moravicí, od 9 h nás najdete před branou hradeckého zámku, od 12 do 16 h budeme mít stanoviště na hřišti na Stránce. Rádi se s vámi uvidíme.
22. 4. 2019, Bezručova Moravice, na Bílou sobotu bude z prostor knihovny a informačního centra startovat nejstarší dálkový pochod v České republice.

Příspěvky do Hradeckého
kulturního měsíčníku

Hradecký orchestr zahájí
Otevírání jara

Vážení občané, na začátku dubna jste obdrželi do poštovních schránek nové periodikum Hradecký kulturní měsíčník (viz str. 8). Vydavatelem je město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s informačním centrem. Uzávěrka příštího vydání (na měsíc květen 2019) je
15. dubna 2019. Své příspěvky oznamujte a zasílejte do Informačního centra Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Kontakt: 595 173 043
nebo 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz. Aktualizaci akcí sledujte na www.ichradec.cz.

Vystoupení našeho orchestru na akci Otevírání jara a turistické sezóny v Hradci nad Moravicí se stalo již tradicí. Také letos budeme
celý program zahajovat. Uslyšíte řadu populárních hitů, v premiéře
také zazní některé ze skladeb, které chystáme na mezinárodní soutěž v červnu. Rozhodně si naše vystoupení nenechte ujít, garantujeme, že vás pozitivně naladí! Těšíme se na vás v sobotu 13. 4. 2019
v 9.15 hodin před branou Červeného zámku.
Lucie Deutsch
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Termín příští uzávěrky je 15. 5. 2019 (do Hradeckých novin č. 3/2019).

Nejhezčí narozeniny
Hurá! Konečně mám narozeniny. Vyskočím z postele a těším se, co mi letos rodiče
připravili za překvapení. Každý rok na narozeniny mi totiž zavážou oči a odvezou mě
do města nebo vesnice v okolí Opavy, kde mi
připraví stezku plnou úkolů a překvapení.
Obleču se a jdu do kuchyně. Ale jen co vejdu, už mi někdo zavazuje oči a postupuji ven
k autu. Už jedeme. Asi po deseti minutách
zastavujeme, rodiče mě vyvádějí z auta a nechávají stát v silném větru. Pak volají: „Sundej si šátek z očí!“ Já si jej sundám a první, co
vidím, jsou náhrobky, hroby a další hroby.
Tak tedy zjišťuji, že jsem se ocitla na hřbitově. Ve svém okolí začnu hledat dopis. Po chvíli hledání jej nacházím a dozvídám se, že jsem
v Hradci nad Moravicí. V dopise stojí: „Běž
ke kostelu sv. Petra a Pavla.“ Nic víc, nic míň.
Vydávám se tedy ke kostelu a musím se při
cestě ptát ostatních lidí, abych trefila.

A konečně vidím kostel. Vždycky jsem jej
obdivovala a také četla knížky o jeho vzniku. U vchodu kostela začínám hledat další
psaní. Toto hledání mi zabírá dost času a já
začínám být netrpělivá a mám hlad, protože jsem od včerejší večeře nic nejedla. Asi
po další půl hodině dopis konečně nacházím a jsem ráda, protože lidé se na mě začínají nepříjemně dívat.
Dopis mi říká, že mám jít dolů k obchodu a tam si za přiložené peníze koupit snídani. Kupuju si výborný tvarohový koláč
s minerálkou a sedám si na lavičku. Jen
tak náhodou si pohrávám s krajem lavičky
a z prohlubně vypadává další dopis. Tentokrát mám jít ke kinu Orion. Jsem už unavená, ale ke kinu dobíhám s novým elánem a začínám hledat novou zprávu. Moje
další cesta vede ke Kalvárii, kam mě psaní posílá.

Začínám proklínat rodiče, protože i malé
kopečky nenávidím. Docházím celá vyčerpaná a znovu hladová, jelikož tvarohový
koláč byl moc malý a nezasytil mě. Ale co
nevidím. Mezi stromy je plakát s nápisem
VESELÉ NAROZENINY a pod ním na mě
mávají rodiče i se sestrou. Přejí mi a dávají dárky. Děláme si piknik a hrajeme spoustu her. Jsem plná radosti, a aby toho nebylo
málo, jdeme na zámek na prohlídku. Večer ještě do kina na film a poté už jen cesta
domů. Když unavená padám do postele, říkám si: „To byly nejhezčí narozeniny mého
života!“ Zavírám oči a usínám s úsměvem
na tváři.
Anna Svrčková
žákyně 6. ročníku CZŠ sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému
tématu dodává:
„Když nám paní učitelka řekla poprvé o této
soutěži, vůbec se mi nechtělo něco psát.

Doma mi mamka se sestrou radily, ať to
zkusím, a dlouho mě přemlouvaly. Tak jsem
začala něco vymýšlet. Protože jsem v únoru
měla narozeniny, rozhodla jsem se napsat

příběh o tom, jak jiné děti mohou prožívat
své narozeniny. A tak vznikl můj příběh.“

Zahajovací koncert Beethovenova Hradce 2019
Přijměte pozvání na zahajovací koncert Beethovenova Hradce, který se uskuteční ve středu 12. června 2019 v 18.30 hodin ve Velké
dvoraně Červeného zámku. V repertoáru se
představí dvě excelentní umělkyně – Jitka Če-

chová (klavír) a Kristina Fialová (viola). Vstup na koncert je zdarma. Srdečně tímto zveme nejen občany z Hradce nad Moravicí,
ale i z blízkého okolí.
MgA. Jakub Hypš
Beethovenův Hradec 2019
www.muhradec.cz |

15

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A KLUBŮ
VODĚNÍ MEDVĚDA
Také v letošním roce hasiči z SDH Kajlovec
a SDH Jakubčovice dodrželi tradici ve vodění
medvěda. V sobotu 2. března dům od domu
obcházel průvod masek a domácí jej vítali občerstvením, štamprlí pro zahřátí i příspěvkem do hasičské pokladny. Masopustní
průvod doprovázela a k dobré náladě hrála
živá hudba. V Kajlovci byl masopustní průvod vesnicí zakončen v 17 hodin v hasičské
klubovně. Večer následovala taneční zábava a pochování basy. V minulosti tato tradice
připomínala, že končí období plesů, radovánek, veselí, dobrého jídla a začíná doba půstu.

PODĚKOVÁNÍ
Členové SDH Kajlovec tímto děkují všem,
kteří se podíleli jak na dopoledním vodění medvěda, tak i na večerním pokračování této tradice. Také srdečně děkuje všem,
kteří věnovali ceny do tomboly.
Jan Schulz

Foto: Jiří Hajduk

50 let činnosti Českého svazu chovatelů v Hradci nad Moravicí
Píše se 29. leden 1969. Přesně v tomto zimním období se rozhodla skupina chovatelských nadšenců založit v Hradci nad Moravicí místní chovatelskou organizaci, která
sdružila chovatele z blízkého okolí. Začátky sdružení byly skromné a jak to tak bývá,
ani chovatelé neměli zpočátku na růžích
ustláno. Protože tento malý chovatelský
spolek neměl plochu, na níž by se mohly konat výstavy jednotlivých expozic zvířat, pořádaly se první výstavy na soukromém pozemku manželů Boháčových. Ještě
předtím se však, jako úplně první, konala výstava ve dvoře za dnešním městským
úřadem. Ovšem výstava exotů se ve svém
počátku pro změnu konala v dnešním Včelařském domě. Postupem času, to se dostáváme do 80. let minulého století, se veškeré
zázemí a organizace chovatelských výstav
přesunula do areálu bývalé skládky v Bohučovické ulici. Naše členy stálo mnoho
úsilí skládku rekultivovat a zkulturnit pozemek tak, aby se zde mohly pořádat chovatelské výstavy hodné poměrům ostatních
výstav. Od té doby uplynulo již téměř 40 let.
Za tu dobu prošel areál obrovskou proměnou. Vybudovala se klubovna, která se dnes
využívá nejen k chovatelským účelům a výstavám, ale také k nejrůznějším kulturním
i rodinným akcím. Protože pořádání chovatelských výstav vyžaduje mnoho vybavení,
od všelijakých klecí po různé nářadí, bylo
třeba postavit pro tyto potřeby sklad, který se v areálu rovněž nachází dodnes. Během těch několika uplynulých dekád byly
16
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také vybudovány stánky pro tradiční, pro
výstavy neodmyslitelnou, tombolu a samozřejmě také pro občerstvení. Neopomeňme
ani posezení, které je v horní části areálu,
a na vybudované sociální zařízení. Všechny akce proběhly díky mnoha brigádnickým
hodinám našich členů. Dobrovolně, ve svém
volném čase, vytvořili naši členové krásnou
podobu areálu tak, jak ho znáte nyní. Možná si v dnešní době již ani neuvědomujeme, s jakou pílí, dávkou přesvědčení a láskou ke zvířatům se členové spolku podíleli,
a stále ještě podílejí, na rozvoji občanské
společnosti, a to nejen tady, v Hradci nad
Moravicí. Vždyť termín naší příští chovatelské výstavy si zapisují do kalendáře zájemci
a chovatelští nadšenci z široka daleka! Chovatelské výstavy se v Hradci staly již tradicí,
prosluly a získaly svůj jasný a charakteristický punc. Výstavy se tu pořádají prakticky
od samotného založení chovatelského spolku a v letošním roce, opět druhý týden v srpnu, se uskuteční jubilejní 50. výstava chovatelů drobného zvířectva a exotů. Výstava je
pro chovatele něco jako svátek. Je to příležitost se pochlubit svými odchovanými mláďaty, ať už je řeč o drůbeži, králících, holubech nebo exotech. Na výstavách, obzvlášť
na té své hradecké, prezentují místní členové ty nejlepší odchované kusy. Posuzovatelé je poté ohodnotí bodováním a ti nejlepší
získávají čestné ceny. Nejlepší z nejlepších
jsou pak ohodnoceni poháry.

jí opravdu skvělé výsledky, kterými reprezentují Hradec nad Moravicí, nejen v rámci
opavského okresu. Parádní výsledky se dostavují i na poli krajském nebo celostátním.
Například v roce 2017 jsme jako sdružení
obsadili 1. místo v okresní soutěži. V loňském roce, byť se nám tento skvělý úspěch
nepodařilo obhájit, jsme získali krásné
2. místo. Ve stejném roce se nám podařilo rovněž dosáhnout na stupně vítězů, a to
když jsme obsadili 3. místo na Slezské výstavě. Jako chovatelé jsme reprezentovali
nejen náš spolek, ale samozřejmě i město,
na výstavě Moravia Brno a na dalších výstavách v České republice.

Kvalitu chovných zvířat a zkušenosti našich členů, respektive chovatelů, potvrzu-

Králík Velký světlý stříbřitý –
matka s budoucími šampiony.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Aktuálně má náš spolek 15 členů, z toho
tři mladé chovatele. V našem spolku jsou
sdruženi chovatelé králíků, hrabavé drůbeže, vodní drůbeže, holubů a nejrůznějších exotů, respektive papoušků. Celkem

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A KLUBŮ
šest chovatelů je členy klubu Rousné zakrslé
a zdrobnělé drůbeže, opět se sídlem v Hradci nad Moravicí, další členové jsou zase členy jiných klubů. Například přítel Petr Sonnek, se svým plemenem stříbřitým malým,
patří do Klubu chovatelů králíků stříbřitých malých a řadí se mezi nejlepší chovatele a vystavovatele posledních let. Mezi
významné chovatele našeho spolku neodmyslitelně patří přítel Josef Cihlář, opět jeden z nejlepších chovatelů a vystavovatelů
králíků plemene belgický obr, jenž je členem klubu sdružujícího tato plemena. Pan
Cihlář dosáhnul velkých úspěchů na území
České republiky i v okolních zemích, a působil také jako dlouholetý poradce chovu
tohoto úchvatného a zajímavého plemene.
Tomuto plemeni se s láskou věnuje již několik desítek let, k tomu je ještě členem klubu
holubů koburského skřivana. Mezi výborné
a úspěšné chovatele dále patří přítel Bohumil Byrtus, předseda klubu Rousné zakrslé a zdrobnělé drůbeže v Hradci nad Moravicí. Chovu rousné zakrslé drůbeže se také
věnuje již několik desítek let, patří mezi nejlepší chovatele tohoto plemene v České republice a je také členem klubu tohoto plemene v Německu. Nelze opomenout ani
přítele Zdeňka Havlíka, který je jedním ze
zakládajících členů našeho spolku, a kterému náleží velký dík za přínos pro naši místní
organizaci. Kromě jiného se jeho chov moravských pštrosů řadí taktéž k velice úspěšným chovům v klubu. Jsme velmi rádi, že
máme ve svých řadách i přítele MVDr. Jiřího Gebauera, který zasvětil celý svůj život

chovu holubů plemene česká čejka a patří
mezi jeho chovatelskou špičku. Je třeba se
zmínit i o příteli Kneiflovi, který podstatnou část svého života spojil s naším areálem
a spolkem zároveň. V neposlední řadě je potřeba zmínit našeho současného předsedu,
přítele Tomáše Duška, který dvě desítky let
chová náročné plemeno holandského králíka, s nímž velice dobře reprezentuje náš
spolek. Mimo to patří do klubu Rousné zakrslé a zdrobnělé drůbeže.
Jde vidět, že se láska k chovatelství dědí
z generace na generaci, jako například v rodinách Byrtusových, Sonnkových, Duškových nebo třeba Jesínkových. A určitě
nemůžeme zapomenout na práci našich
předchůdců – ať se již jedná o naše příznivce, čestné členy nebo třeba o již bývalé členy, bez kterých bychom dnes nebyli tam,
kde jsme, a kteří věnovali spoustu volného
času nejen samotnému chovatelství, ale i již
výše zmiňované rekonstrukci areálu. Na co
nelze zapomenout, je významná a nesmazatelná role přítele Josefa Duška, který chovatelství a areálu věnoval veškerý volný čas.
Tento článek je pouze malým výčtem toho,
co chovatelé spolku za uplynulou řádku let
dokázali, a s jakou ctí a nadšením ho reprezentovali. Sice nás momentálně trápí určité
problémy kolem našeho pracně zkulturněného areálu, ale přesto nás to neodrazuje od pokračování v práci našich předků,
v práci, která nás baví a naplňuje, a kterou
děláme pro udržení chovatelství jako ta-

Mladý chovatel Vojta Sonnek s pohárem,
který získal za králíka plemene
Velký světlý stříbřitý.
kového a taktéž pro vás! Proto apelujeme
na mládež a všechny, kteří se o chovatelství zajímají, aby neváhali a přišli rozšířit
naše řady! Rovněž se těšíme na vaši účast
na letošní výstavě, která se bude konat, jak
jsem se již zmínil, druhý víkend v srpnu. Jubilejní 50. ročník již klepe na dveře a budeme rádi, když se zúčastníte v co největším
počtu a podpoříte tak naši skvělou činnost!
Tomáš Dušek ml.
člen ZO ČSCH Hradec nad Moravicí

Tajemný Myanmar
Tajemný svět Myanmaru, který možná znáte spíše pod starším jménem Barma, jsme mohli poznat v rámci další cestovatelské přednášky Lenky Klementové, která se konala ve čtvrtek 28. února v kulturním domě v Jakubčovicích a připravila ji Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu. Barma je neobyčejnou zemí, která
ve svém nitru ukrývá mnohá tajemství. Země zlatých chrámů a pagod, země buddhů a země velmi pohostinných a usměvavých lidí.
Poutavé vyprávění doplněné bohatou fotodokumentací nás zavedlo do vesnic, kde stále ještě žijí tradičním způsobem „žirafí“ ženy,
navštívili jsme klášter mladých mnichů, zažili jsme dobrodružnou
cestu do vesnic typických svou kulturou potetovaných tváří místních žen. Velmi nás uchvátilo jezero Inle - díky plovoucím zahradám
(na kterých místní obyvatelé pěstují zeleninu), plovoucím dílnám
na zpracování vlákna ze stonků lotosu nebo dílnám, kde vyrábí pálenku z rýže. Jsou tam také zajímaví rybáři, kteří pádlují jednou rukou a nohou a druhou rukou loví ryby, i když dnes už se spíš jenom
předvádějí před turisty. Samozřejmostí bylo navštívení zlaté Pagody Schwedagon, hlavního města Kayah a unikátního pagodového
komplexu, vystavěného na různých skalních útvarech a věžích v Loikaw. Viděli jsme město Pindaya s rozsáhlými jeskyněmi a více než
8 tisíci sochami Buddhy. Absolvovali jsme i výstup na vrchol hory
Mt. Victoria a prohlídku Baganu, kde se na ploše 100 km2 docho-

valo více než 2000 chrámů a svatyní. Navštívili jsme také chrám
Mandalay Hill s největší knihovnou na světě a přešli nejdelší týkový most. Přednáška o Barmě v nás zanechala hluboký dojem nejen
pro své přírodní krásy, ale i díky tamním lidem, kteří žijí stejným
způsobem života po celé generace.
Ing. Radim Sonnek
předseda ZO ČZS Jakubčovice

www.muhradec.cz |
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Klub seniorů Žimrovice
Rok 2019 byl zahájen setkáním druhý lednový čtvrtek. Vedoucí
našeho klubu, paní Mgr. Helena Víchová, nám připravila milé překvapení. Věnovala mnoho času na zpracování fotek zachycujících
činnost klubu v roce 2018, doplnila je popisky a celý takto připravený průřez jsme si promítli. V únoru jsme pokračovali v započaté
tradici karnevalového reje. I když se nás sešla z důvodu chřipkové
epidemie polovina, karneval jsme si užili a bavili jsme se u kvízu,
pantomimy (hádání činností), zpěvu a tomboly. Nechybělo dobré
jídlo a něco na zahřátí. Třešničkou na dortu byl přednes vtipné básně z vlastní tvorby naší členky Vlasty Hertlové. Z rodinných důvodů prozatímně ukončila členství v klubu dlouholetá členka paní Libuše Tomancová. Za všechno, co pro klub vykonala, jí poděkovaly
a předaly dárkový balíček a kytičku Mgr. Helena Víchová a Zdeňka Víchová. I letos pokračujeme ve veškeré započaté činnosti – pravidelně si promítáme filmy, věnujeme se relaxačnímu cvičení a náš
turistický oddíl podniká pravidelné vycházky.
Zdeňka Víchová

Maškarní karneval v Domoradovicích
Berušky, Červené Karkulky, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka,
čarodějnice, čerti, ale i princezny či superhrdinové. Takové a ještě
další nápadité masky byly k vidění na maškarním karnevalu, který se letos nesl v duchu lesního království. Akce plná soutěží a dětských písniček, kterou pořádal SDH Domoradovice, se konala v sobotu 16. března ve zdejším kulturním domě, který doslova praskal
ve švech. O zábavu pro děti se starala tradičně Agentura Tomino,
která program ušila na míru tématu karnevalu. Ve vestibulu byl
„zkrášlovací koutek“ pro všechny zájemce o malování na obličej,
a také prodejní výstavka ručních prací - výrobků z ovčího rouna
paní Heleny Víchové. Ani o hladu a žízni naši malí i velcí hosté nebyli. Z nabídky si mohli vybrat domácí koláče, věnečky, Marlenku,
chlebíčky a pro děti byly připraveny také ovocné špízy. Na památku se všichni mohli nechat vyfotit u našeho fotografa pana Michala Pudicha. Odpoledne rychle ubíhalo a nastal čas losování tomboly. Věříme, že nikdo neodešel s prázdnou. Letos se nově losovaly tři
hlavní výhry, kterým vévodil 160 cm velký plyšový medvěd. Děkujeme všem za účast a už teď se těšíme na příští rok! Speciální poděkování patří všem našim sponzorům za jejich přízeň a také všem,
kteří se na akci podíleli.

ZÁBAVA POKRAČOVALA . . .
Po skončení maškarního karnevalu hasiči společně s rodiči připravili pro děti z Domoradovic menší afterparty s přespáním v kulturním domě. Společně jsme pouklízeli celý sál a poté se roztočila šňůra her a soutěží pro neúnavné děti, které nás přesvědčovaly o tom,
že mají ještě spoustu energie. Aktivity jako opičí dráha, vybíjená,
různé druhy honiček a jiné jim přece jen sebraly trochu sil a tak přišla vhod večeře (viz foto). Podávaly se lahodné palačinky na mnoho
způsobů, kterými nepohrdli ani přítomní rodiče a prarodiče. Po večeři si všichni společně odpočinuli u pohádky a některé děti se pomalu začaly odebírat do hajan. Ty starší ještě v sále pokračovaly
v tréninku smyku na motorce. Při pohledu na hodinky bylo zaveleno k hromadnému odchodu na pokoje, kde proběhla povinná hygiena, a po krátkém zhodnocení uplynulého dne šly děti na kutě. Ráno
po probuzení a společné snídani jsme se odebrali do našich domovů a již teď se těšíme na další povedenou akci.
Lenka Hanáková
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NAPSALI NÁM
Sdělení spoluobčanům
Vážení spoluobčané, Areál dobré pohody
v Žimrovicích provozujeme od roku 2003.
V uplynulých šestnácti letech jsme vyvíjeli veškerou snahu, abychom pro vás, naše
hosty a zákazníky, vytvořili krásné, nejen
sportovní prostředí a poskytovali kvalitní služby a možnost relaxace v údolí řeky

Moravice. V letošním roce jsme se rozhodli, po dlouhých a náročných úvahách, tento
objekt prodat. Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Chceme vás tímto informovat, že v následující době bude provoz
časově omezován, do doby prodeje. Doufáme, že se nám podaří najít nového maji-

tele, který bude v našem úsilí pokračovat.
Přejeme si, abyste zde mohli opět trávit volné chvíle, třeba u dobrého piva. O otevírací
době se můžete informovat na našich webových stránkách, facebooku nebo na známém tel. č. 603 562 636.
Karel a Marcela Vavřínkovi

Rarita - pět generací v jedné rodině
Ne každé rodině se poštěstí, aby se mohlo
setkat celkem pět generací rodu. V naší rodině se to povedlo hned dvakrát - praprababička Marie Eschingerová, její dcera Vlasta
Žurková, vnuk Vladan Žurek, pravnuci Veronika Žurková a David Žurek, prapravnuci Martin a David Zajíčkovi a Štěpán Žurek.
V Hradci nad Moravicí žijí dva, v Brance
u Opavy čtyři a v Žimrovicích dva členové rodu.

Poděkování
Jménem zúčastněných farníků chci
tímto poděkovat otci P. Mgr. Marcinu
Stanislawu Kierasovi za nezapomenutelný zážitek, který nám přinesla jesličková pouť v sobotu 19. ledna 2019.
Cílem cesty byly kostely s nádhernými
betlémy ve městech Swirklany, Siemianowice, Brzenini a Piekary v Polsku.
Děkujeme otci Marcinovi za zajištění
varhanního koncertu a bohatého oběda v krásné restauraci. Zároveň děkujeme panu Ing. Jiřímu Šromovi za hudební doprovod.

Praprababička Marie Eschingerová letos
oslavila devadesát pět let. K tomuto krásnému jubileu bychom jí chtěli touto cestou popřát hodně zdraví, pohody a elánu
do dalších let.

Zdeňka Víchová

Za celou velkou rozvětvenou rodinu
Mgr. Veronika Žurková

Příměstské tábory
a kempy
Po úspěchu loňských příměstských táborů
organizovaných spolkem Fit Sports Club
proběhne v Hradci nad Moravicí již 13. ročník letních prázdninových táborů a kempů:
Pod olympijskými kruhy (19. - 23. 8. 2019)
a Sport Mix (26. - 30. 8. 2019). Tábory jsou
určeny pro děti od 7 let.
Bližší informace najdete na www.fitsports.cz,
e-mail: info@fitsports.cz.
Lenka Mišičková
FIT Sports Club, z. s.

Nabízíme k

DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
v Hradci nad Moravicí v ulici Tovární okruh.
Kanceláře jsou po celkové rekonstrukci a k dispozici jsou ihned.
Pro bližší informace volejte na tel. č.
INZERCE

731 401 960
www.muhradec.cz |
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem aktivním členkám a členům našeho SRPŠ za bezvadnou organizaci plesu, všem sponzorům za „naplnění“
tomboly, všem účinkujícím v úvodu a všem
dalším, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému
průběhu plesu.
Děkujeme trenérům úspěšného družstva
florbalistů panu Kufovi a panu Přibylovi,
kteří za naši školu připravovali a doprovázeli hráče na dílčí soutěže a pozvedli tak
povědomí o sportu hradeckých žáků na oblastní úroveň.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

chová ze 6. třídy v kategorii A. I žáci nižšího
stupně mohou školu reprezentovat v okresních kolech a to například v recitační soutěži, kde slavíme úspěchy dokonce až v krajském kole. Ve čtenářské soutěži v němčině
úspěšně školu reprezentovali Barbora Zimmerová, Diviš Sikora a Karolína Dubná
ze třídy 9. A. Ve sportovní soutěži O pohár
ministra školství slavili obrovský úspěch
hráči týmu florbalistů (více o průběhu soutěže na str. 21). Své úspěchy pak žáci mohou uplatnit u přijímacího řízení na střední
školu. Všem úspěšným řešitelům olympiád
a soutěží gratulujeme.
Mgr. Monika Halšková

FLORBALOVÝ TURNAJ PRO ŽÁKY
NIŽŠÍHO STUPNĚ
V pátek 1. března 2019 se ve sportovní
hale ZŠ uskutečnil pro žáky prvního stupně každoroční florbalový turnaj. Třídy
byly rozděleny do čtyř základních skupin
- mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně.
Turnaj byl odehrán kombinací „všichni proti
všem“. Ani v jednom utkání nebylo potřeba
odpískat nic, co by vedlo hráče na trestnou
lavici. Celý turnaj se nesl v duchu fair play,
za což patří velké poděkování všem zúčastněným dětem.
Mgr. Monika Bryjová

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Žáci školy mají možnost se zapojit do celé
řady soutěží a olympiád. Ti nejúspěšnější, kteří se ve školním kole umístí na prvních místech, pak postoupí do okresního kola. Od začátku kalendářního roku to
je např. matematická olympiáda, kde Hynek Moravec z 9. A postoupil do okresního kola, v zeměpisné olympiádě v kategorii
C to je Karolína Dubná z 9. A a Žaneta Ví-

vingovém lyžování, poskytnutí první pomoci, údržbě sjezdových a běžeckých lyží, které připravili učitelé kurzu. Za plnění úkolů
žáci sbírali body a ti nejlepší pak byli oceněni. Hodnotil se také úklid pokojů. V úterý podvečer žáci mohli relaxovat ve vířivce
a sauně. Co se žáci naučili pak předvedli šestý den ve sjezdovém a běžeckém závodě. Poděkování patří sponzorům a rodičům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli na odměny
pro žáky. Po celý týden si všichni užili spoustu legrace, navázali nová přátelství a zlepšili
své lyžařské schopnosti. Letošní počasí bylo
jako na objednávku. Během celého týdne
svítilo sluníčko, k tomu upravený svah přímo u chaty, výborné jídlo a super atmosféra… Co víc bychom si mohli přát?
Mgr. Monika Halšková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
V únoru vyrazili žáci 7. ročníku a zájemci
z 8. ročníku na lyžařský výcvikový kurz, který se těší velké oblibě. Letos jsme již podruhé vyrazili na chatu Mečová v Horní Bečvě.
Hned první den byli žáci rozděleni podle lyžařských dovedností do čtyř skupin a po celých sedm dní poctivě trénovali a zdokonalovali se v technice jízdy na lyžích. Kromě
sjezdových dovedností si všichni také vyzkoušeli jízdu na běžkách. Součástí kurzu
jsou také přednášky o historii lyžování, car-

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB
BEAUTY TÝDEN
Každá dívka chce být krásná. To platí dvojnásob při návštěvě plesu nebo při významné
oslavě. Ve školním klubu jsme s dětmi připravili zajímavý týden, který byl nejen zábavný, ale i poučný.
Prvním hostem byla paní Ing. Iva Harbichová, která dětem představila nejen masáže, ale i základy fyzioterapie, aromaterapie a relaxace. Na druhou návštěvu přijela
paní kadeřnice Jana Víchová. Ta pod drobnohledem ukázala dětem dámské i pánské stříhání, společenské účesy, natáčení…
Ti odvážní si mohli některé techniky přímo
vyzkoušet. Z družiny a klubu tak ve středu
odcházeli modelové i princezny. Týden jsme
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ukončili manikúrou, zdobením nehtů a společenským líčením.
Nejen děvčata si týden plný krásy užila.

ŠIKULOVÉ PEKLI VÝTEČNÉ KOBLIHY
Období masopustu přímo nabádalo k uspokojení mlsných jazýčků našich malých Šikulů. I když bychom v pátek odpoledne nepředpokládali velkou účast dětí, protože
zářící sluníčko lákalo na čerstvý vzduch,
přesto se sešlo v učebně cvičné kuchyňky
plno zvědavých kuchařů. Povedlo se! Z několika dávek jsme připravili vláčné kynuté
těsto a z něj pak zlatavé chutné bochánky.
A jestli některé nebyly úplně nejkulatější,
nevadí. Bříško to nepozná. Pokud si chce-

ŠKOLSTVÍ
te připravit také tyto chutné koblížky, které se pečou v troubě a nikoliv v oleji, tady
je recept:
Na těsto potřebujeme: 0,5 kg hladké mouky, 250 ml mléka, 1 žloutek, 40 g cukru krupice, 50 g rozpuštěného másla, špetku soli,
vanilkový cukr, kostičku droždí. Na potření
rozpuštěné máslo a lžičku rumu (my použili rumové aroma). Postup už je jednoduchý.
Necháme vzejít kvásek, přidáme zbylé suroviny, vypracované hladké těsto necháme
odpočinout a na rozváleném plátu vykrajujeme skleničkou kolečka, která plníme marmeládou a slepujeme k sobě. Šup s bochánky na pečicí papír, do trouby a za chviličku
už je hotovo. A že nám chutnaly…

PŘEDNÁŠKA O PRÁCI VČELAŘE
Práce včelaře je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Děti školního klubu
absolvovaly přednášku pana Jindřicha
Skařupy, který přijal pozvání, aby nám povykládal o tom, jak moc jsou včeličky důležité a že bez nich bychom se neobešli.
Povykládal nám, že výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Také už víme, jak se včelky rozlišují, jakou práci vykonávají a jak
jim můžeme pomáhat. Pan Skařupa dětem
přinesl spoustu včelařských pomůcek, které si mohly prohlédnout. Nejvíce je zaujaly rámečky s mezistěnami, kde bylo v různých fázích ukázáno, jak včelky budují své
království. Pan včelař také vyprávěl o svém
včelstvu. Děti byly překvapené, jaké „zázraky“ může takový maličký tvoreček vytvořit. Následující dny si nosily do klubu knihy, zajímavosti a návody, jak založit chov
včel. Panu Skařupovi velice děkujeme a přejeme zdraví, spoustu dobrých královen a jen
samé úspěchy.
Petra Tomanová
vedoucí ŠD a ŠK ZŠ Hradec nad Moravicí

výstavišti nás na palubu Titanicu zvala pomocnice kapitána. Rozdávala palubní lístky, na kterých byla z jedné strany vyobrazena autentická vstupenka na loď a z druhé
strany bylo napsáno jméno skutečného pasažéra Titanicu, kterým jsme se po dobu
výstavy stali. Na té samé straně bylo také
napsáno stručně o jeho životě. Na konci výstavy jsme se mohli dozvědět, zda naše postava přežila nebo ne. Všem se výstava velice líbila. Shodli jsme se, že to byl hodně
vydařený výlet a bezva zábava.
Klárka Vrbická, žákyně 8. A

NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ TÝM
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V kategorii chlapců ročníku 2002 – 2005
(2. stupeň ZŠ), v turnaji pořádaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR spolu s Asociací školních sportovních
klubů, dosáhli skvělého sportovního úspěchu naši florbalisté ZŠ Hradec nad Moravicí, kteří se pro školní rok 2018/2019 stali
nejlepším florbalovým týmem Moravskoslezského kraje.
Cesta pro florbalisty naší školy začala zkraje ledna v okrskovém kole. V něm se kluci probojovali na 1. místo a postoupili tak
do okresního kola, které se konalo 18. ledna 2019 v Opavě. Ani zde nezklamali a svojí šikovností a bojovností obsadili 1. místo
a postoupili do krajského kola, které se konalo v Krnově. Do Krnova se 25. ledna sjeli
vítězové jednotlivých okresních kol. Byly to
týmy z Ostravy, Třince, Havířova, Kopřivnice, Krnova, spolu s našimi žáky.
Ze základní skupiny jsme se 2 výhrami probojovali do finále, v němž nás čekal zápas
s týmem z Ostravy, vítězem loňského krajského finále. Po vyrovnaném boji jsme Os-

travu porazili 4:0, v krajském kole tak obsadili 1. místo a stali jsme se nejlepším
školním florbalovým týmem Moravskoslezského kraje.
Vítězstvím v kraji, se kterým zpočátku nikdo nepočítal, získali kluci možnost hrát
kvalifikaci o republikové finále, které proběhlo 5. 3. 2019 v Uherském Brodu.
Ve „východní skupině“ se spolu střetli vítězové Moravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje o postup do republikového finále mezi 6 nejlepších týmů ČR. Šlo
o florbalisty naší školy, ZŠ Želatovské z Přerova a domácí ZŠ Pod Vinohrady z Uherského Brodu, kteří pět let po sobě v republikovém finále zvítězili a ani letos se netajili
předsevzetím, že titul chtějí obhájit i pošesté v řadě.
Kvalifikaci zahájil domácí Brod proti Přerovu. Přestože se přerovští snažili, domácí
postupně zvyšovali svůj náskok na konečných 7:0. Na řadě byl zápas našich proti Přerovu a po tvrdém boji byl konečný výsledek
pro Hradec 5:1. Čekal nás zápas s domácím
Brodem o postup mezi 6 nejlepších týmů
ČR. První třetina přinesla vyrovnaný boj,
ale soupeř postupně zvýšil své skóre na 4:2.
Krásný a férový zápas ocenili diváci, trenéři obou týmů i rozhodčí. Porážka nás mrzela, ale sportovně jsme museli uznat výjimečnou kvalitu soupeře. V kvalifikaci
na republikové finále žáci hradecké ZŠ obsadili vynikající 2. místo a v konkurenci cca
1800 týmů z celé republiky se celkově umístili na 7.–12. místě.
Za úspěšnou reprezentaci školy i města obdrželi žáci dort se znakem města a florbalovými motivy. Odměnu jim předal pan starosta Patrik Orlík spolu s místostarostou panem
Petrem Havrlantem a paní ředitelkou ško-

VÝLET NA VÝSTAVU TITANIC
O pololetních prázdninách 1. 2. 2019 se žáci
školního klubu pod vedením paní vychovatelky Petry Tomanové zúčastnili výletu
do Brna na výstavu Titanic. Na brněnském

Sestava týmu na republikové kvalifikaci: horní řada zleva - trenér René Kufa, Petr Laco,
Jan Holuša, Pavel Košnar, Radovan Kufa, Jáchym Kuběna, trenér Marek Přibyl,
Hynek Moravec, Daniel Vaida a Matouš Focha; spodní řada zleva - Šimon Škrobánek,
Jiří Doležal, Jan Hejhal a Michal Přibyl.
www.muhradec.cz |
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ly Radkou Očadlíkovou. Děkujeme tímto
vedení města Hradec nad Moravicí a SRPŠ
ZŠ Hradec nad Moravicí, kteří po vítězství
v krajském kole rychle zareagovali a přispěli
týmu na autobus do Uherského Brodu. Díky
nim mohli spolu s týmem jet také spolužáci a fanoušci pod vedením učitelek Moniky
Halškové a Romany Přibylové. Těmto všem
patří velký dík, jak za výrobu transparentů,
tak za bouřlivé skandování a podporu. Florbalistům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy i města.
Trenéři Marek Přibyl a René Kufa

Vedení města věnovalo úspěšnému týmu
„florbalový dort“.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
PLES PŘI SVÍČKÁCH
V pátek 8. 2. 2019 proběhl v KD Domoradovice tradiční Ples při svíčkách, který pořádal
Klub rodičů ZŠ Žimrovice. Po slavnostním
zahájení plesu a úvodních tanečních sériích mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení stepařek z Opavy a mažoretek z Branky. K tanci a poslechu hrála skupina Unico.
O půlnoci se tradičně losovala bohatá tombola, která čítala přes 350 cen, a na kterou
se hosté, dle jejich dravosti při prodeji lístků do tomboly, velmi těšili. Tímto bychom
chtěli velmi poděkovat všem sponzorům,
kterých bylo z Hradce i z okolí nemálo, rodičům, kteří přispěli darem do tomboly nebo
svou prací, organizátorům plesu za spoustu
času věnovaného přípravám a samotné realizaci akce, řediteli a pracovníkům základní
školy za podporu a samozřejmě všem hostům plesu, díky kterým jsme získali krásnou
částku, která bude využita pro potřeby dětí
ze základní školy, ať už na výlety, výchovné
akce nebo vybavení učeben.
Marek Štec
předseda Klubu rodičů ZŠ Žimrovice

potřebný k výrobě drobných výrobků, které budou prodávat na jarmarku, který proběhne v prostorách pobočky České spořitelny v Hradci nad Moravicí v květnu.

NÁVŠTĚVA SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO
MUZEA
Prvňáčci a druháci navštívili ve středu
6. 3. 2019 nejstarší muzeum v republice,
kterým je opavské Slezské zemské muzeum. Prohlídku muzea vzali pěkně od podlahy. Obdivovali vycpaný exponát slona indického, seznámili se s výrobou smyčcových
nástrojů i s hrdiny Knihy džunglí. O patro
výše pak prošli expozicí Opavského Slezska. Ani si vše nestačili prohlédnout, když
si je vyzvedla paní lektorka, která v suterénu
muzea provedla naše nejmladší školáky přírodou Slezska. Závěr návštěvy muzea patřil
edukačnímu programu o medvědech. Kluci
a holky byli moc šikovní a překvapovali dospěláky svými znalostmi. Návštěva měla ale
jednu temnou stranu - nezbyl čas na nákup
suvenýrů. Dobrý důvod se do této krásné
historické budovy vrátit.

Jana Zajíce, který si přesně před padesáti
lety vzal život, aby zatřásl s národem i naším svědomím. Dnes se nám tato oběť těžko hodnotí, ale její velikost je stejná i po těch
letech. Na zpáteční cestě jsme byli v Dubové přijati v sochařském ateliéru panem Tomášem Skalíkem, který nás seznámil s prací
na restaurování kamenných objektů.

PROJEKT ABECEDA PENĚZ
Díky nabídce pana Pavla Grody se naši kluci
a děvčata ze 3. a 4. ročníku zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost
žáků I. stupně. Ve čtvrtek 7. 3. 2019 děti vyrazily do České spořitelny v Opavě, kde nahlédly do života banky tak, jak se běžným
návštěvníkům zpravidla nepodaří. Průvodci dětí byli Ing. Groda a Ing. Žaloudková,
oba zaměstnanci banky. Kluci a holky dostali užitečné rady a tipy, jak mají podnikat,
jak řídit a spravovat firmu. Všechny tyto informace jim budou užitečné při naplňování
podnikatelského nápadu, který budou děti
realizovat v následujících dvou měsících.
Od České spořitelny třída dostala počáteční
kapitál ve výši 3 000 Kč na realizaci projektu. Děti za tyto prostředky nakoupí materiál
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ZŠ ŽIMROVICE ZÍSKALA OCENĚNÍ
NA POLI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

PŘIPOMNĚLI JSME SI OBĚŤ JANA
ZAJÍCE A NAVŠTÍVILI ATELIÉR
V DUBOVÉ
V pondělí 25. 2. 2019 jsme s dětmi ze 3. a 4.
ročníku vyjeli do města Vítkov, kde jsme
na místním hřbitově zapálili svíčku u hrobu

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Naše škola získala 7. 3. 2019 ocenění Škola
udržitelného rozvoje I. stupně, které na půdě
MŠMT v Praze předávala oceněným školám předsedkyně Klubu ekologické výchovy
paní Milada Švecová. Protože jsme v tento
den realizovali s dětmi jiný projekt, ocenění jsme nemohli osobně převzít. Toto nejvyšší ocenění nás zavazuje nadále vzdělávat
děti v otázkách ochrany životního prostředí.
David Šrom, ředitel ZŠ a MŠ Žimrovice

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ZAČÍT SPOLU
První březnový víkend se náš pedagogický
tým účastnil školení s názvem Začít spolu. Jedná se o vzdělávací program, který
je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a jehož
prvky, jako například centra aktivit, zařazujeme do práce s dětmi již dva školní roky.
Centra aktivit se nám osvědčila, neboť při
práci v centrech se ve třídě, paralelně vedle sebe a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti. Některé získané informace byly pro
nás známé, ale i tak jsme dostali inspirativní metodiku pro tvorbu školních a třídních
vzdělávacích programů. A nejen to, zaujala nás propracovanost a systematičnost
průběhu dne ve třídách s programem Začít
spolu a další „vychytávky“. Také to, že učitel je spíš průvodcem dítěte na jeho vzdělávací cestě a samotné dítě je tvůrcem svého
vzdělání. Rodič je v programu Začít spolu
vítaným partnerem. Nyní nás čeká práce
vytvořit dětem podnětné prostředí v souznění s programem Začít spolu.
Bc. Silvie Chromjáková
MŠ Hradec nad Moravicí

Co je na této dobrodružné cestě čekalo a co
se zajímavého dozvěděly? Získaly základní
informace o koloběhu vody v přírodě, o tom,
že i voda umí čarovat – proměnit se na kapalinu, páru i pevnou látku, seznámily se s životem u vody – kteří živočichové žijí u vody,
ve vodě, jak je pro ně i pro nás čistota vody
důležitá. Sluchem děti rozlišovaly tekoucí vodu, čeření vody rukou, přelévání, bublání. Vyprávění bylo doprovázeno obrázky
a pomůckami z přírodního materiálu. Dramatizací pomocí lana děti znázornily pohyb
vody v přírodě (pramen, potok, řeku, moře).
Svět přírody byl dětem přiblížen hravou interaktivní formou a rozšířily si také slovní
zásobu. Projekt podpořil rozvoj schopností a dovedností dětí, jejich přirozenou zvídavost a zájem o okolní svět. Obohatil poznání dětí a vedl je k citlivému vztahu k přírodě.
Na tento projekt jsme navázali přírodovědnou procházkou okolo řeky Moravice. Děti
pozorovaly a nakrmily divoké kačeny u řeky
a poznávaly zvířata na zvířecí farmě v Brance. Přestože byl únor, provázelo nás slunečné a teplé počasí připomínající jaro.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

VODA ZÁZRAK ŽIVOTA

VYRÁBÍME SMOOTHIE

V měsíci únoru jsme si k nám, do mateřské
školy v Jakubčovicích, pozvali paní lektorku
Lenku Bakalovou, která pro děti připravuje ekologické programy Hrátky s přírodou.
Z její nabídky jsme si vybrali projekt Voda
zázrak života. Tento projekt byl zaměřený
na seznámení dětí s vodním živlem smyslovým prožitkem, na získávání poznatků
týkajících se vody na Zemi ve všech jejích
podobách. Hravou formou byly děti seznámeny s vlastnostmi vody, s životem u vody
v našich klimatických podmínkách, s koloběhem vody v přírodě, jak a proč máme šetřit vodou. Děti zažily dobrodružnou cestu
malé kapičky vody od pramínku do moře.

„Víte, co znamená anglické slovo smoothie,
děti?“ Takto jsem se zeptala jednoho zimního rána, krátce po Vánocích své třídy. Některé starší děti věděly, poněvadž si doma
s maminkou také mixují ovoce. „A protože mi doma Ježíšek nadělil pod stromeček smoothie mixér, rozhodla jsem se, že
se s vámi podělím o dobroty, které dokáže tento malý zázrak vyrobit,“ pokračovala
jsem a vytáhla jsem z krabice nevelký kuchyňský spotřebič. Denně nabízíme dětem
k svačince na kousky nakrájenou zeleninu
či ovoce, ale ze zkušenosti vím, že ne vždy
se všechno ovoce či zelenina sní a něco vždy
zůstane na talířcích. Jak tedy docílit toho,

abychom neplýtvali zdravými vitamíny, talířky zůstaly prázdné a ještě si z konzumace ovoce udělali zábavnou hru? Je to zcela
prosté. Připravili jsme si s dětmi různé druhy ovoce – banány, pomeranče, jablka a přidali jsme k tomu několik mrkviček. Děti se
nahrnuly okolo stolu a postupně si každý
zkusil na kousky nakrájet připravené ovoce. Nechala jsem na dětech, jakou by měl
budoucí nápoj mít chuť – zda více banánovou, jablíčkovou či mrkvovou. Podle toho
jsme do mixéru vhazovali nakrájené kousky.
Přilili jsme trošku vody, aby nápoj nebyl příliš hustý a začali kouzlit. Tedy, stiskli jsme
tlačítko určené k mixování nápoje. Děti fascinovaně koukaly na rotující ovoce, které se
velmi rychle začalo měnit v barevný nápoj.
Každý chtěl stisknout tlačítko a prožít pocit, že připravuje lahodnou svačinku právě
on sám. Postupně jsme spotřebovali všechny nakrájené kousky a vytvořili tak celkem
třikrát zdravý nápoj plný vitamínů. Talířky
zůstaly čisté a všechno se vypilo. „Mňam,
to bylo moc dobré, paní učitelko, a taky zábavné,“ vykřikovaly děti jedno přes druhé.
„A kdy si to zase zopakujeme, zítra?“ Tak
to vypadá, že smoothie mixér budu muset
do školky přinášet častěji.
Bc. Martina Stoklasová, MŠ Bohučovice

KARNEVAL V KAJLOVCI
Dne 9. 2. 2019 pořádala naše školka maškarní karneval, který probíhal v hasičské
zbrojnici v Kajlovci. Pro tento rok jsme zvolili téma klaun a jeho kamarádi a celé odpoledne se neslo v tomto duchu - soutěže, tombola, výzdoba a také celý náš školkový tým.
Karnevalu se zúčastnilo mnoho rodičů s dětmi, tímto jim děkujeme za účast a cenné dary
do tomboly. Velké poděkování patří také hasičům SDH Kajlovec a „holkám z naší školky“, které nás celoročně podporují.
Kolektiv MŠ Kajlovec
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ŠKOLSTVÍ / SPORT
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA
Dne 27. 2. 2019 jsme se odpoledne v ředitelně
MŠ Hradec nad Moravicí setkali s paní Martinou Wilczkeovou, která je koordinátorkou
projektu Skutečně zdravá školka. Paní zástupkyně spolu s učitelkami jednotlivých školek
předvedly způsoby, jakými zapojují děti do plnění projektu, jak jsou děti nadšené z každého
nového podnětu, jak se rády podílí na výrobě
i servírování pokrmů. Děti také během celého
týdne hodnotily, která jídla jim chutnala více
a která méně. Také takto se chystáme na získání bronzového certifikátu. K certifikátu nám
chybí pouze analýza kuchyně, kterou provádí
koordinátorky projektu a na které se v nejbližším termínu budeme domlouvat.
Přikládáme pár ze 115 receptů z různých jídelen, které jsme získali jako bonus při podzimním zdravém vaření v naší školní kuchy-

ni s paní Evou Hruškovou. Máte možnost si
je vyzkoušet a připravit tak své rodině něco
netradičního.

POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ČOČKY
Na 4 porce potřebujete: 200 g červené čočky, 20 g olivového oleje, 5 g česneku, 30 g
cibule nakrájené nadrobno, 40 g nastrouhané mrkve, šťávu z citrónu, sůl, kari nebo
čerstvou bazalku, petrželku. Propláchnutou čočku necháme okapat. Na oleji orestujeme cibuli a přidáme nastrouhanou mrkev,
vše chvíli restujeme. Přidáme česnek, sůl
a kari. Poté přidáme červenou čočku a zalijeme vroucí vodou. Pod pokličkou vaříme
pomalu asi 20 minut, promícháváme, až se
voda odpaří. Do kašovité čočky po vychlazení přidáme citrónovou šťávu, lžíci oleje
a dle fantazie i ostatní zelené bylinky.

TĚSTOVINY ZAPEČENÉ
SE ŠPENÁTEM A BRYNZOU
Na 4 porce potřebujete: 320 g těstovin,
400 g listového mraženého špenátu, 2 vejce, 80 g šlehačky, 40 g oleje, 40 g cibule,
200 g brynzy, sůl, mletý pepř, česnek. Těstoviny uvaříme v osolené vodě a po scezení
je promastíme. Na oleji orestujeme cibuli,
přidáme špenát, sůl, pepř, česnek a chvíli promícháváme. Necháme vychladnout.
Do vymazaného pekáče střídavě vrstvíme
těstoviny a špenát, které 10 minut zapečeme. Poté zalijeme šlehačkou,ve které jsme
rozmíchali brynzu a vejce. Znovu necháme
do zlatova zapéct.
Přejeme dobrou chuť!
Alena Hložková

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis bude probíhat ve dnech 6. a 7. května
2019, vždy od 9 do 16 hodin. Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte vyzvedne ve dnech 8. - 18. dubna 2019: v MŠ
Hradec nad Moravicí od 6.15 do 16.30 h,
v MŠ Kajlovec od 6.15 do 16.00 h, v MŠ Bo-

hučovice od 6.15 do 15.30 h, v MŠ Jakubčovice od 6.15 do 16.00 h. Vyplněnou žádost
a evidenční list potvrzený dětským lékařem odevzdá zákonný zástupce dítěte u zápisu (6. a 7. 5. 2019) na pracovišti MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, Hradec
nad Moravicí. Rodiče si s sebou přinesou

občanský průkaz a rodný list dítěte. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla
pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro
děti od dvou let. Pro děti v posledním roce
před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné.
Bc. Gabriela Lacková, ředitelka MŠ

JUDO NA HRADCI

sále hradecké základní školy. Judisté jsou
rozděleni do třech tréninkových skupin podle věku a učí se základy pohybové průpravy, gymnastiku, pádové techniky, akrobacii, sebeobranu a samozřejmě základy juda
směřované ke komplexnímu rozvoji tělesné
schránky. Nedílnou součástí tréninku juda
je forma morální průpravy - naši svěřenci
musí umět ovládnout své emoce po prohraném souboji, podat ruku soupeři a uklonit
se. Musí se umět starat o své kimono, nosit a ukládat si přezůvky na své místo, dbát
na to, aby byli dochvilní. Na to vše dohlížíme
my, kvalifikovaní trenéři, kteří jsme v judistickém prostředí vyrostli. Druhou aktivitou
naší organizace je kroužek mini judo, který
rovněž funguje druhým rokem a je určen pro
předškolní děti od 4 let. V mini judu, které

probíhá přímo v hradecké školce, se 24 dětí
ve dvou skupinách přednostně baví pohybem, hrají hry, učí se nejen judistické a gymnastické základy, ale hlavně obecně důležité
věci týkající se sportu a pohybu. Dozvídají se, proč je při sportu důležitá rozcvička,
proč se tělo potí, že pravidelné cvičení upevňuje naše zdraví, ale také třeba kde má člověk lopatky nebo proč je fajn si sem tam vyjít naboso. Neřekl bych, že děti jsou dnes líné
a nechtějí se hýbat, jen jsou možná náročnější a hůře je trenér nebo učitel zaujme. Judo je
jeden z nejkomplexnějších sportů na světě proto naše pestré tréninky děti baví a navíc
získají impulzy pro celkové zlepšení pohybové gramotnosti. Pravidelný nábor bude opět
probíhat v září 2019.
Daniel Tatarin, trenér juda

Judo je japonské bojové umění, kterému se
v dnešní době věnuje stále více dětí. Věděli jste, že také v Hradci nad Moravicí pravidelně cvičí a trénuje více než 80 mladých
chlapců a dívek?
Od loňského školního roku působí
v našem městě organizace pro rozvoj pohybu Jemnou
cestou. Pod vedením trenérů Daniela Tatarina (2.dan) a Nicolase Reinekeho
(1.dan) se, v rámci této organizace, věnuje
judu 60 dětí školního věku, které pravidelně cvičí na judistické žíněnce v pohybovém

Mini judo v mateřské škole.
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SPORT
KILPI HEROES RACE 2019
Dne 8. 6. 2019 bude Hradec nad Moravicí opět hostit největší sportovní akci v okrese Opava, již pátý ročník extrémního překážkového
závodu KILPI HEROES RACE 2019. Závod se díky své atmosféře,
krásnému prostředí v okolí zámku i náročné a originální trase zapsal
mezi nejvyhledávanější extrémní překážkové závody v České a Slovenské republice. To letos dokázala i první zimní verze WINTER
KILPI HEROES RACE 2019, které se účastnila „extrémní“ špička
z České a Slovenské republiky. Extrémních závodů je během roku
velké množství a Heroes race je „jen“ jednou (letos resp. dvakrát)
v roce. Organizátoři ale díky jedinečnosti závodu nemusí tříštit své
síly, a všechno své úsilí v podobě přípravy trasy, nových překážek
a celkové organizace soustředí do jednoho závodu. Ostatně skvělá
trasa, dobrá organizace, originální překážky a především skvěle připravení dobrovolníci, kteří tvoří genius loci každého podobného závodu, jsou pravidelně cílem chvály závodníků. I letos si organizátoři
připravili nové rafinované překážky, kde závodníci otestují svou sílu,
výbušnost i koordinaci. Základem je ručkování všeho druhu, nošení
závaží nebo plazení. Nesmí chybět střelba z luku, vzduchových dlouhých zbraní a jiné dovednostní překážky. Samozřejmě základem je
ale běh, běh a zase běh, z kopce nebo do kopce. Bez potřebné síly to
ale také nejde, vždyť na dlouhé 13km trase čeká závodníky 40 překážek, a za každou nesplněnou překážku musí závodník udělat dvacet
obávaných angličáků. Takových 100 nebo 200 angličáků za nesplnění překážky samozřejmě závodníky značně vysílí a zdrží. Pokud běžíte poprvé nebo si na dlouhou trasu netroufáte, případně vám sedí
lépe rychlejší závody, organizátoři nabízejí také možnost běžet 7 km

dlouhou trasu s 30 překážkami. Minulý rok se poprvé v rámci Heroes race konal také dětský závod, který se setkal s obrovským ohlasem. Děti na 2km překážkové trase běžely samy nebo za doprovodu
a povzbuzování rodičů. Chcete děti vytáhnout ven a ukázat, že zábava nejsou jen počítačové hry? Dětský závod na Heroes race je ideální
příležitost. Dělat podobný závod je samozřejmě výzva, ale nadšení
závodníků po závodu je pro nás nejen zadostiučiněním, ale také závazkem dělat závod stále zajímavější a zábavnější. I letos se mají závodníci na co těšit. Tak snad jen popřát pěkné počasí, protože minulé dva ročníky počasí této skvělé akci příliš nepřálo.
Jan Grohmann

LUKOSTŘELBA
Dlouhodobé klání v lukostřelecké disciplíně Pohár města Přerova zná své vítěze. Zúčastnili se ho žáci z různých koutů republiky, aby v průběhu téměř půlročního snažení
zhodnotili své nejlepší výsledky z minimálně třech kol. Na nejvyšším stupínku zaslouženě skončili žáci hradecké základní
školy. Zlatý pohár v kategorii starších žákyň vybojovala Denisa Tomanová. Stříbro patří neméně bojovné Anetě Tomanové.
V kategorii kadetů byl jasným favoritem
Adam Beinhauer a získal cenné prvenství.

Lukostřelba je sport zaměřený na absolutní soustředění, vyrovnanost, pevný postoj a bystré oko. To už ví i děti z našeho
lukostřeleckého kroužku, který je nově založen při základní škole v Hradci nad Moravicí. V tomto kroužku je spousta mladých
talentů, jako třeba Verunka Kolovratová,
která zažila už dva opravdové závody s výborným výsledkem v kategorii baby. Vítězům moc gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Adam Beinhauer (vpravo).

Mistrovství České republiky
Již 27. mistrovství ČR v halové lukostřelbě se konalo 9. – 10. 2. 2019 v Kostelci na Hané. V počtu 106 závodníků z celé České republiky se holky Tomanovy neztratily. V kategorii starších žákyň získaly bronzovou medaili v soutěži
družstev Aneta Tomanová, Denisa Tomanová a Linda Kuličková (z Opavy).
Vyřazovací souboje byly velmi vyrovnané a naše děvčata dokázala udržet pevné nervy, což se vyplatilo.
Na 29. mistrovství ČR dorostu v halové lukostřelbě, které se konalo v Brně,
se neztratil ani Adam Beinhauer. Ten si v kategorii kadetů v kvalifikačním kole
vystřílel 30. pozici. Tímto se probojoval do eliminačních kol a celkově obsadil krásné 17. místo.
Za reprezentaci na MČR všem děkujeme a budeme dále fandit našim sportovcům.
Vlaďka Tomanová
www.muhradec.cz |
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HISTORIE
Hotel a restaurace Babinec (dům č. p. 308 na Podolské ulici)
Datum ani autor přestavby původně dřevěné budovy zemědělského statku ( ještě v r. 1836) v bytelnou kamennou budovu
s hostincem v centru města není znám. Nákladná přestavba v polovině 19. století však
s největší pravděpodobností byla důvodem,
že nově přestavěný hostinec i s 15 ha polností přišel v r. 1868 do nucené dražby. Novým majitelem se stal slovenský žid Josef
Hofmann, který zde zřídil zájezdní hostinec
U bílého kříže. Vzhledem k výhodné poloze
v centru obce u kaple sv. Jana, poskytoval
mladý hostinský formanům na jejich cestách
nejen nocleh, stravu, ale také přípřež na strmé komunikaci na zámecký kopec a polesí
Doubravu, kudy vedla tehdejší hlavní komunikace na Moravu. Mladý hostinský si i přes
své náboženské vyznání časem vydobyl mezi
starousedlíky všeobecnou vážnost. Věnoval
se obchodu s obilím a stal se v r. 1871 jedním
ze zakladatelů Hasičského sboru v Hradci Podolí, od r. 1881 byl i jeho velitelem. Všechny schůze a plesy hasičského sboru se konaly
až do počátku 20. století právě v Hofmannově hostinci, který disponoval jako jediný
hostinec velkým sálem v centru obce.
Josefu Hofmannovi se v Hradci narodilo celkem 6 dětí. Nejstarší syn Eduard se kariérně
vyšvihl až na generálního ředitele tzv. Jižní
dráhy císaře Františka Josefa I., druhý syn
Jakub byl vynikajícím hudebníkem a posléze se stal dirigentem Státní opery v Bostonu v USA. Dědicem zájezdního hostince
U Bílého kříže se po smrti Josefa Hofma-

na v r. 1905 stal jeho nejmladší syn Arnold.
Na rozdíl od svého otce a svých bratrů byl
však zvyklý méně pracovat a více utrácet
a vzhledem k tomu, že se v období národnostních „vášní“ přiklonil na méně početnou německou stranu, přestala velká část
českého obyvatelstva hostinec navštěvovat. Prosperitě hostince jistě nepřispěla ani
dlouhá léta I. světové války.
V roce 1921 odkoupil skomírající živnost
od Arnolda Hofmana rotmistr hradecké vojenské posádky Josef Babinec. Tento podnikavý člověk, vedoucí hradecké Družstevní
záložny (kampeličky) a člen sboru dobrovolných hasičů, provedl po r. 1922 nákladnou přestavbu dosavadního hostince na restauraci, doplněnou několika hotelovými
pokoji. Po přemístění 8. dělostřeleckého pluku československé armády z Hradce do Opavy v r. 1927 požádal Josef Babinec o penzionování a dále se věnoval pouze své živnosti.
Hotel Babinec s restaurací se stal v období
I. republiky vyhledávaným a často navštěvovaným podnikem. Podobně jako Národní
dům se stal střediskem společenského a kulturního života v Hradci. Hrály se zde divadelní představení, pořádaly plesy, taneční zábavy a mnoho osvětových akcí. Hotel Babinec
přečkal v nezměněné podobě i nevlídná léta
druhé světové války. Teprve v roce 1950 byl
přinucen jeho majitel postoupit v rámci státem organizované „socializace“ restauraci
i s hotelem opavskému spotřebnímu družstvu Jednota.

Jednota provozovala restauraci „Babinec“, časem přejmenovanou Na Podolí, až
do roku 1989. Nákladná rekonstrukce budovy proběhla v letech 1980-1982 nákladem
4,2 mil. Kčs, kdy byla kromě moderně vybavené restaurace v přízemí zřízena v I. podlaží na svou dobu velmi honosná vinárna s kavárnou. Po roce 1989 byla budova v rámci
restituce navrácena Babincovým dědicům.
Rodina však na činnost svých předků nenavázala a nemovitost prodala firmě Steel
se sídlem v Krnově. Majitelé se však střídali
i nadále a úroveň poskytovaných služeb časem upadala. V 90. letech byla v I. nadzemním podlaží provozována diskotéka. V roce
1996 oživila stav budovy firma Horský hotel. V posledních letech je majitelem firma
Renewall se sídlem v Praze, která budovu
pronajímala často se střídajícím nájemcům.
V současné době zvažuje zastupitelstvo
města budovu „Babinec“ koupit a rekonstruovat na knihovnu, informační centrum
a velký společenský sál. V něm by se mohly konat společenské akce, menší koncerty, přednášky. Zároveň by bylo možné sál
pronajímat občanům města za účelem konání svateb, rodinných oslav i pro konání
pohřebních hostin, jak tomu bylo v minulosti. V neposlední řadě by tak došlo k oživení dnes nevyužitého a prázdného „srdce
Hradce“, jak je tato budova ještě dnes mnohými starousedlíky nazývána.
S využitím materiálů p. Ladislava Sonnka
připravil Petr Havrlant

Hotel a restaurace Babinec na Podolské ulici na počátku 30. let 20. století (archiv Petr Havrlant).
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HISTORIE
Hradec na stránkách Opavského týdeníku před 110 lety
Přinášíme vám seriál výstřižků příspěvků hradeckých dopisovatelů do Opavského týdeníku, tiskoviny podporující politický program Čechů ve Slezsku na přelomu
19. a 20. století. Ač jsou samozřejmě jednostranně, pročesky orientovány, přinášejí zajímavý pohled na hradecký český společenský život na počátku 20. století. Příspěvky
jsou ponechány v původní podobě, bez zásahů do pravopisu.

OPAVSKÝ TÝDENÍK 24.3.1909
DOPISY
Z Benkovic 20. března (Naše honitba)
Po prohrátém procesu s knížetem Lichnovským pro cestu, po které už od nepaměti naši
pradědové chodívali, kterou si ale nyní osvojil
kníže, usnesli se občané, že, když se věci takto
mají, také více nepronajmou knížeti hon. To se
také skutečně loňského roku stalo a hon pronajat za všeobecného souhlasu všeho občanstva
místním hospodářům. Na smlouvě první podepsán je starosta obce. Nordmarkářům knížete
Lichnovského ale bylo těžko pustit jen tak beze
všeho takovou krásnou honitbu a když to nešlo
v obci, tak začali kutit na Hradci a najednou
začínají v obci už i samé některé hladomřivé

roby, že by bylo lepší, kdyby hon měl pán, že by
dostali „o ,paru‘ krejcarů vicej“ atd. Museli asi
tam na Hradci v kanceláři dosti mnoho naslibovat, že takový obrat se najednou u nás stal.
Ostatně dobře známo, že lakotní lidé za nějakou tu desítku nebo metr dřeva jsou všeho
možného schopni a dozajista nebude ani u nás
jinačí. Ale chvála Bohu, nejsou u nás takoví
všichni, ani naše hospodyně ne. Jsou u nás dosti uvědomělí lidé a nedají k tomu přijít, aby se
u nás roztahovali Lichnovského odrodilí Nordmarci a zapřisáhlí nepřátelé sedláka, obzvláště ten brýláč s červeným šnoblákem, kterému
je každý sedlák tak protivný jako antikrist a on
zas sedlákům tak ošklivý jako zaprté vajco. Každý přece musí uznat, který má v hlavě kousek
mozku, že je vždycky výhodnější, když hon mají
občané, a ne cizák nějaký. Doufáme, že ti, kteří ještě pořád nemají dost, aby už kvůli pokoje
v obci nedali se podplácet a beztak již rozeštvané občanstvo do ještě větších rozporů takovým
nepěkným způsobem nepřiváděli. Mohou být
ujištěni, že na světě nezůstane nic utajeno a že
všechno po čase přijde na světlo boží, a že by
toho kroku pak mohli jednou litovat. Ostatně
smlouva je na 6 let uzavřena, řádně sepsaná
a podepsaná a když chtěli někteří proti tomu

něco namítat, měli se dostavit k pronájmu honitby v říjnu minulého roku. Prozatím jen tolik.
Neustane-li dolézání do kanceláře na Hradci
a na c. k. okresní hejtmanství v Opavě, započneme také jinak, že z toho dostane lecjaký šnobláček pořádné svrbění.

OPAVSKÝ TÝDENÍK 17.2.1909
Úmrtí.
V Opavě zemřel ve věku 63 let cís. rada
dr. Gnändinger, bývalý primář dětské nemocnice ve Vídni; sídlil často na Hradci u Opavy, kde měl villu. Byl to poctivý Němec, který
sice českého slova neznal, ale lidem vykonal
mnoho dobrého, při čemž se v nejmenším nesúčastňoval německých štvanic.

OPAVSKÝ TÝDENÍK 20.2.1909
Z Hradce-Podolí 17. února (Maškarní ples)
Dne 14. února pořádaly děvuchy hradecko-podolské I. maškarní ples v Podolí, z jehož
čistého výnosu odevzdaly 67 K 34 h tamější české matiční škole, 20 K Matici Opavské a 20 K místnímu Sokolu. Mimo to bylo
od pánů Kubánka a Hendricha zvláště ještě pro Matici Opavskou 14 K 33 h vybráno.
Všecka čest a sláva takovým děvuchám!

Hradecká společnost
na historických fotografiích
Navazujeme na úspěšnou výstavu z konce loňského roku Poznej
bábu, poznej dědu a v následujících číslech vám přineseme zajímavé historické fotografie hradeckých občanů, spolků a událostí.

Obecní zastupitelstvo Hradce před rokem 1928 (Podolí bylo samostatnou obcí s vlastním zastupitelstvem). Sedící zleva: Hanák,
Eduard Werdich, Volk, Emanuel Grim (starosta), Schreiber,
Tomáš Klein (farář a děkan hradecký), Alexander Wolf.
Stojící zleva: Josef Philipp, Křesťan, Vlček, Lazecký, Jan Šimeček,
Kubík, Karl Labler (polesný Doubrava), Rudolf Hertel,
Adolf Juchelka (řídící učitel).
Odvedenci Sokola Hradec-Podolí v roce 1910. Zleva: Antonín Brázda (učeň u pilníkáře Weina), Jan Melecký (ze Žimrovic),
Karel Sommer (pozdější starosta Podolí), Jindřich Havlica (náčelník Sokola Hradec-Podolí).
Stranu připravila Matice slezská.
www.muhradec.cz |
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12. – 13. 7.
19. – 20. 7.
26. – 27. 7.
02. – 03. 8.
30. – 31. 8.

Točník – Žebrák
Kunětická hora
Švihov
Rožmberk n. Vltavou
Bezděz

09. – 10. 8. Veveří
16. – 17. 8. Hradec n. Moravicí
23. – 24. 8. Bouzov

Kryštof l Rybičky 48
No Name l Harlej l Jelen l Mirai
Arakain a Lucie Bílá l Anna K. l Dymytry
MARPO & TroubleGang l Wohnout l Trautenberk
Visací zámek l Michal Hrůza l Kamil Střihavka & The Leaders! l Sto zvířat…

www.hradycz.cz
předprodej:

www.facebook.com/CESKEHRADY

www.muhradec.cz |
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12. – 16. června 2019

57. MEZINÁRODNÍ
INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ

ǀǁȡɗǅȡɗȚɗǀǇȡǂƿɗȚɗr¦ËÈɗ¢ĎÙèÒɗ¦èĎ¦Ò§·ÙɗĚÑÈ÷

Beethovenův
Hradec 2019

Ď©ɗ¦Ĕ¦Ë¦ÒôÒ¼ɗºÒô¦èåè¦ôÈĕɗì¦ɗìĎ©ôÙĎĖÑɗè¦ÒÙÑ§

Kristina Fialová & Jitka Čechová
— viola —

— klavír —

VSTUP NA KONCERT JE ZDARM A

HRADEC NAD MORAVICÍ
ČESK Á REPUBLIK A

ǀǅȡɗǅȡɗȚɗǀǄȡƿƿɗȚɗr¦ËÈɗ¢ĎÙèÒɗ¦èĎ¦Ò§·ÙɗĚÑÈ÷

Velké ﬁnále

viola

#ºÒËÒ¼ɗÈÙËÙɗǄǆȡɗèÙÒ¼È÷ɗºÒô¦èåè¦ôÒ¼ɗìÙ÷ô©Ĝ¦ɗĎɗÙÙè÷ɗĎºÙËȡɗ
\ɗ¢¦åôĕɗÒɗĎ¼ô©ĚìôĎ¼ɗ÷¢¦ɗøºÒÈÙĎôɗ8ÒÈÙĎɗĬɗË·èÑÙÒº¦ɗ
IìôèĎȡɗ:ÙÒ¦èôɗÒô¼ɗ¦ìÈĖɗèÙĚ·Ëìȡ

www.beethovenuv-hradec.eu

Z A FINANČNÍ PODPORY

Výjimečný zahajovací koncert

ABONENTNÍ KONCERT, POŘ ÁDÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNER

-$51¨9¸67$9$
13. a 14. 4. 2019
Kulturní dům v Jakubčovicích
K vidění i zakoupení budou velikonoční a jarní dekorace, kraslice, pomlázky,
perníčky, ručně vyráběné oděvní a bytové doplňky a práce školních dětí
Výstava bude zahájena v sobotu v 10 hodin
vernisáží, na které vystoupí žáci ZUŠ Hradec. Zároveň se uskuteční

křest knížky STUDÁNKA VZPOMÍNEK
Autory jsou jakubčovští rodáci Jaroslav Kořený st. (verše)
a Irenka Šmeralová, roz. Melecká (ilustrace)
Otevřeno od 10 do 17 hodin – vstupné dobrovolné

Srdečně zve Klub žen Jakubčovice
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KŘÍŽOVKA

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru
v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 3. 2019 na e-mailovou adresu zpravodaj@muhradec.cz, nebo jej doručte na podatelnu,
popř. do poštovní schránky městského úřadu. Ke správnému znění tajenky připojte své jméno a příjmení, bydliště a kontakt na vás (e-mail
nebo telefon). Jméno výherce uveřejníme v příštím vydání Hradeckých novin. Tajenka z Hradeckých novin č. 1/2019: Honí-li únor mraky, staví březen sněhuláky. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stala paní Anna Víchová z Jakubčovic.
Děkujeme všem za příspěvky do tohoto vydání Hradeckých novin. Uzávěrka podkladů pro další vydání (3/2019) je ve středu 15. května 2019 (distribuce do domácností na začátku měsíce dubna 2019). Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu: Městský
úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Mora-

vicí, e-mail: zpravodaj@muhradec.cz, tel. 553 783 940 nebo
725 666 074. Hradecké noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám do poštovní schránky nedošly, kontaktujte městský
úřad na tel. 553 783 922 (podatelna) nebo se s reklamací obraťte
přímo na pracoviště České pošty na tel. 954 274 907 (depo).

Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922,
www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Vychází 6 x ročně, náklad 2 100 výtisků; datum vydání 4. 4. 2019; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Jiroušek, letecká fotografie, Hradec nad Moravicí. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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