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červen – červenec

Otevřená radnice
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(z usnesení č. 4 ze dne 25. 3. 2019 a č. 5 ze
dne 15. 4. 2019)
• vzalo na vědomí požadavek občanů města ve věci nesouhlasu s usnesením ZM ze
dne 28. 1. 2019 č. 1.3.2019/ZM v bodech b,
c, d, e (Petice za rekonstrukci Národního
domu v Hradci nad Moravicí včetně polyfunkčního komunitního centra), projednalo
tento požadavek a rozhodlo informovat petiční výbor a občany města o dalším postupu
rekonstrukce Národního domu prostřednictvím webových stránek města, zpravodaje
města Hradecké noviny a regionálního tisku (pozn. viz Hradecké noviny č. 2/2019),
• v zalo na vědomí informaci o možnosti
zakoupení pozemku p.č. 903 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 572 m2, jehož
součástí je budova č.p. 308 (stavba občanské vybavenosti, restaurace Na Podolí),
a rozhodlo výše uvedené odkoupit za kupní cenu 7 601 000 Kč (pozn. viz Hradecké
noviny č. 2/2019),
• schválilo informaci o přípravě realizace
projektu Hranice dokořán v rámci česko-polské spolupráce a návratnou finanční
výpomoc ve výši 350 000 Kč ZŠ Hradec
nad Moravicí na předfinancování realizace tohoto projektu,

RADA MĚSTA
(z usnesení č. 8 ze dne 1. 4. 2019, č. 9 ze dne
29. 4. 2019 a č. 10 ze dne 13. 5. 2019)
• rozhodla prodloužit dobu pachtu rybníka v k.ú. Kajlovec mezi městem a spolkem
Český rybářský svaz, z. s. do 31. 12. 2020,
• rozhodla pronajmout Národnímu památkovému ústavu část pozemku p.č. 1322
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Hradec nad Moravicí (Městečko)
o výměře 2 100 m2 za účelem parkování
osobních aut a autobusů na dobu určitou
do 31. 3. 2020 za nájemné rovnající se jedné polovině vybraného parkovného,
• schválila sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů s tím, že náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací budou činit
300 Kč za každou ukončenou hodinu, a to
s účinností od 30. 4. 2019,
• schválila podat žádost o dotaci na reali-
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• vzalo na vědomí informace o možnosti výstavby sběrného dvora v Hradci nad Moravicí s využitím dotace a schválilo umístění nového sběrného dvora v Hradci nad
Moravicí u křižovatky ulic Žimrovická
a Benkovická,
• schválilo realizovat v roce 2019 opravy těchto komunikací: Benkovice - část p.č. 188,
p.č. 189/1 k.ú. Benkovice a k č.p. 43; Bohučovice - k č.p. 21; Hradec nad Moravicí ul. Pod Kalvárií v úseku od ul. Bohučovická k č.p. 809,
• uložilo nechat zpracovat projektovou
dokumentaci na tyto komunikace: Hradec 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 chodníků a veřejného
osvětlení), ulice Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Na Rybníkách po křižovatku
s ul. Pod Hanuší a ul. Slezská; Jakubčovice - ke hřbitovu spolu s parkovacími místy;
Žimrovice - ulice Meleček spolu s úsekem
od hasičské zbrojnice ke kapli; Domoradovice - komunikace p.č. 958/4 k.ú. Domoradovice (komunikace ke kuřínu),
• schválilo realizovat v roce 2020 opravu komunikace v Hradci nad Moravicí, ulice Zahradní v úseku od. č.p.492 po budovu mateřské školy,

zaci projektu Dopravní automobil SDH
Žimrovice do programu Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
• schválila snížení nájemného za užívání nebytových prostor klubu a baru v objektu
Národního domu, ul. Podolská, č.p. 156,
Hradec nad Moravicí od 1. 5. 2019 na částku ve výši 2 750 Kč,
• schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019
na realizaci projektu Festival dechové hudby 2019 ve výši 77 500 Kč,
• vzala na vědomí informace o využívání
sběrného dvora města Hradec nad Moravicí občany obce Branka u Opavy a rozhodla vyzvat obec Branka u Opavy k úhradě příspěvku ve výši 52 250 Kč pro rok
2019 za možnost ukládání odpadů jejími
občany na sběrném dvoře města Hradec
nad Moravicí,
• v ydala souhlasné stanovisko k přerušení provozu v Mateřské škole Hradec
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• schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 300 000 Kč Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí z rozpočtu
města Hradec nad Moravicí,
• vzalo na vědomí cenové srovnání typu výstavby sběrného dvora v Hradci nad Moravicí mezi tzv. klasickým způsobem nebo
pomocí betonových modulů, schválilo řešit výstavbu sběrného dvora klasickým
způsobem a schválilo cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace,
• vzalo na vědomí statické posouzení lávky
pro pěší přes řeku Moravici na ulici Pivovarská v Hradci nad Moravicí,
• uložilo nechat zpracovat (přepracovat)
projektovou dokumentaci na investiční
akce: Domoradovice - rekonstrukce střechy a podhledu, elektroinstalace sálu a sociálního zařízení budovy č.p. 68 (kulturní
dům); Hradec nad Moravicí - rekonstrukce budovy č.p. 308 (restaurace Na Podolí), rekonstrukce budovy č.p. 156 (Národní
dům), rekonstrukce chodníků ul. Bohučovická; Žimrovice - rekonstrukce budovy
č.p. 61 (obecní dům), rekonstrukce (vstup,
venkovní toaleta, elektroinstalace) budovy č.p. 36 (mateřská škola).

nad Moravicí a ve školní jídelně v době
od 1. 7. 2019 do 4. 8. 2019 (včetně),
• v ydala souhlasné stanovisko k přerušení
provozu v Mateřské škole Žimrovice v době
od 1. 7. 2019 do 23. 8. 2019 (včetně),
• r ozhodla zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře
291,6 m2 v 1. NP budovy občanské vybavenosti č.p. 313 Hradec nad Moravicí (Národní škola),
• schválila podání žádosti o dotaci do veřejného grantového řízení Stromy 2019 z rozpočtu Nadace ČEZ na realizaci projektu
Výsadba stromořadí, lokalita lomu, místní část Jakubčovice,
• vzala na vědomí přípravu realizace projektu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol,
• vzala na vědomí hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem za rok 2018.
Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na
www.muhradec.cz /město/samospráva.

Otevřená radnice
Vážení spoluobčané,
v době, kdy čtete tyto řádky, jsou již známa jména nově zvolených členů Evropského parlamentu. Nyní nezbývá než doufat
a věřit, že všech jedenadvacet europoslanců
zvolených za Českou republiku bude po celé
pětileté funkční období skutečně hájit zájmy
naší země a nás občanů.
Druhou dubnovou sobotu se již tradičně
uskutečnila akce s názvem Otevírání jara
a zahájení turistické sezóny, která se však, vzhledem k počasí, nesla
spíše ve znamení loučení se zimním obdobím. Potěšilo mne, že i přes
nepříznivé počasí se akce zúčastnilo mnoho turistů. Touto cestou děkuji všem pořadatelům.
Ještě před konáním otevírání jara jsme byli z preventivních důvodů
nuceni přistoupit k uzavření lávky pro pěší přes řeku Moravici u Pivovarských sklepů v Hradci nad Moravicí. Stalo se tak na základě stanoviska projektanta mostních konstrukcí. Podle tohoto stanoviska by
úmyslné násilné rozkmitání lávky mohlo vést k jejímu zřícení. Přiznám
se, že sám jsem byl nesčetněkrát svědkem takového nezodpovědného
a hazardního jednání chodců. V současné době je zpracováván posudek, který doporučí dílčí úpravy konstrukce lávky tak, aby bylo možno lávku opravit a dále bezpečně užívat.
Na konci dubna jsme si připomněli 74. výročí osvobození našeho města, našich obcí a poté i celé naší vlasti od válečných hrůz a fašismu.
Jménem města i jménem svým ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci oslav spojených s osvobozením, jakož i děkuji všem,
kteří se zúčastnili pietních aktů. Některým se to může jevit jako dávná
minulost, ale je důležité si uvědomit, že život v míru nebyl vždy samozřejmostí a na mnoha místech ve světě není samozřejmostí ani dnes.
Važme si toho, že se naší vlasti vyhýbají nejen válečné konflikty, ale
i různé teroristické agrese.

V posledním čísle Hradeckých novin jste se mohli dočíst o schválených
investicích města pro tento rok. V případě některých investičních akcí
jsou již známi zhotovitelé vzešlí z výběrových řízení, jakož i vysoutěžená cena a termín realizace. Od začátku června do července budou
probíhat opravy komunikací. Připomenu, že se jedná o tyto komunikace: bývalá točna a komunikace k č.p. 43 v Benkovicích, komunikace
k č.p. 21 v Bohučovicích a ulice Pod Kalvárií v Hradci nad Moravicí
v úseku od ulice Bohučovické k č.p. 809. V srpnu a září bude realizována oprava chodníku kolem kajloveckého rybníka. Po skončení hlavní turistické sezóny, tedy v září a říjnu, projde opravou kamenná zeď
na Zámecké ulici v Hradci nad Moravicí. Ve všech případech se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než s kterou se původně počítalo.
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání rozhodlo zpracovat (přepracovat) projektové dokumentace na největší investiční akce,
jež se buď zcela, nebo zčásti plánují realizovat v tomto volebním období. Dojde tak ke zpracování (přepracování) projektových dokumentací
na rekonstrukci budovy restaurace Na Podolí v Hradci nad Moravicí
a budovy Národního domu v Hradci nad Moravicí, opravu chodníku
na ulici Bohučovické v Hradci nad Moravicí, rekonstrukci střechy, podhledu a elektroinstalace sálu a sociálního zařízení kulturního domu
v Domoradovicích, rekonstrukci budovy obecního domu v Žimrovicích a rekonstrukci mateřské školy v Žimrovicích. K tomuto doplňuji,
že v minulém čísle Hradeckých novin jste se mohli dočíst o projektech
připravovaných v případě komunikací.
Blahopřeji naší městské knihovně a informačnímu centru k zisku významného ocenění za knihu s názvem Hradec nad Moravicí Interval
nula až nekonečno, a to první místo v soutěži Touristpropag o nejlepší turistickou informaci 2019 v kategorii Publikace.
Přeji vám všem hezké léto.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení spoluobčané,
s nástupem jara se na území města a v obcích rozběhla další sezóna plná společenských, kulturních a sportovních akcí, které jsou tak různorodé, že si vybere opravdu
každý. Jarní výstava v Jakubčovicích, otevírání jara a turistické sezóny v Hradci,
vynášení Mařeny a vítání jara v Kajlovci,
59. ročník turistického pochodu Bezručova Moravice, pálení čarodějnic u Pivovarských sklepů, mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mnoho dalších aktivit již proběhlo, mnohé další jsou před námi.
Uvědomuji si, že bez vašeho zápalu, energie a aktivity by vše výše uvedené nebylo možné. Zároveň si však dovoluji zdvořile připomenout, že
tyto aktivity a činorodost vás občanů podporuje i samotné město, a to
formou tzv. dotačního systému města. Z něj bylo v letošním roce, dle
návrhu a hodnocení nezávislé dotační komise, na činnost spolků, společenských organizací a klubů rozděleno celkem 950 000 Kč. I přesto
nemohlo být vyhověno všem žadatelům v plném rozsahu. Proti minulému roku se však jedná o navýšení v rozsahu 250 000 Kč, a to jsou finanční prostředky, o které byly naopak poníženy tzv. individuální dotace žadatelům, o kterých v minulém volebním období rozhodovala pouze
a jen rada města. Rada města Hradec nad Moravicí nyní rozhoduje
o prostředcích tzv. individuálních dotací v nižším objemu, a to již jen
o žádostech charitativního či sociálního charakteru, a také o drobnějších žádostech organizací i fyzických osob majících sídlo mimo území
města, tj. těch, které se dotačního systému města účastnit nemohou.

V této souvislosti bych rád zmínil, že město podpořilo z mimohradeckých pořadatelů tyto významné akce konané na území města: nejstarší dálkový pochod České republiky Bezručova Moravice, mezinárodní hudební festival Beethovenův Hradec, adrenalinový závod Heroes
Race a v neposlední řadě i současný nejalternativnější hudební festival
na Moravě a ve Slezsku Hradecký Slunovrat. S pořadateli Hradeckého slunovratu se navíc podařilo uzavřít oboustranně prospěšnou dohodu o spolupráci, která spočívá v termínovém a organizačním propojení hudebního festivalu (28.– 29. 6.) s konáním obnovené tradiční
Hradecké pouti (30. 6.). Náklady na pronájem pódia, ozvučení, elektrorozvodů apod. se tak oboustranně sníží. Zároveň budou moci návštěvníci Hradecké pouti využít gastronomické zázemí Hradeckého
slunovratu, které je v posledních letech na tak vysoké úrovni, že mnozí tvrdí, že se de facto jedná o gastrofestival s hudebním doprovodem.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce slaví hradecký dechový orchestr
125 let od vzniku první „hudby“ v Hradci, bude v letošním roce hlavní část programu Hradecké pouti věnována Festivalu dechové hudby,
na jehož konání získalo město dotaci Moravskoslezského kraje z Programu aktivit v oblasti kultury na rok 2019. Kromě domácího hradeckého dechového orchestru vystoupí na nově opraveném nádvoří Červeného zámku mj. i orchestry z partnerského města Liptovského Hrádku
a polského Razionkowa. V programu pouti na nádvoří vystoupí také
mažoretky Charlie, žáci hradecké ZUŠ, žáci Církevní školy sv. Ludmily a oblíbený Baard´s Band.
Závěrem si dovoluji poděkovat za práci celému kolektivu učitelek MŠ
v Hradci, Bohučovicích, Jakubčovicích a v Kajlovci, pracujících pod
www.muhradec.cz
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Otevřená radnice
vedením paní Bc. Gabriely Lackové, jakož i celému kolektivu kuchařek školní jídelny v čele s vedoucí paní Alenou Hložkovou za jejich činnost a aktivitu, neboť byly dne 17. 5. 2019 oceněny bronzovou medailí
a certifikátem Skutečně zdravá škola. Toto prestižní ocenění za práci
v oblasti zdravého stravování získala MŠ v Hradci nad Moravicí jako
vůbec první školka a jídelna na Opavsku. Blahopřeji rovněž všem hradeckým sportovcům (florbalistům, mažoretkám, stolním tenistům

a šachistům) k dosaženým úspěchům a přeji hradeckým fotbalistům,
aby i oni dosáhli úspěchu v podobě mistrovského titulu v I.B třídě.

Nezapomeňte na poplatky

Otevírací doba sběrného dvora

Upozorňujeme na lhůtu splatnosti místního poplatku ze psů, která
uplynula dnem 31. 5. 2019 a na lhůtu splatnosti místního poplatku
za komunální odpad, která končí 30. 6. 2019. Připomínáme, že nedoplatky budou vymáhány dle daňového řádu a mohou být navýšeny až na trojnásobek.

Sběrný dvůr na Žižkově ulici (v areálu TG Park Ing. Tomáše Gřeška) je otevřen každou středu a pátek, vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Upozorňujeme občany, že po otevírací době se hlavní vstupní
brána do areálu TG Park automaticky uzavírá. Z tohoto důvodu nelze do sběrného dvora vjet po provozní době nebo ve dnech víkendu.
Bližší informace najdete na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz.

Poděkování občanům

V případě, že jste objevili v Hradci nad Moravicí a jeho obcích jakoukoliv závadu či problém, který spadá do kompetence technických
služeb, můžete nám ho prostřednictvím našich webových stránek
oznámit (záložka Hlášení závad).
Roman Celta, TS Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí děkuje občanům ulice Pod Hanuší za to,
že na vlastní náklady provedli zahradnické úpravy městských pozemků před rodinnými domy v ulici Pod Hanuší (směr Branka).

Přeji vám všem hezké jarní a letní dny.
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhradec.cz, +420 553 783 928

Číselné označení hrobových míst
Informujeme nájemce hrobových míst na městském hřbitově v Hradci nad Moravicí (majitele hrobových zařízení, náhrobků či pomníků),
že v letních měsících proběhne číselné označení jednotlivých hrobů a hřbitovních řad. Označení bude provedeno postupně, dle jednotlivých oddělení (pořadí), formou nalepení štítků s číslem hrobu na zadní stranu hrobového zařízení. Číselné označení hrobů musí probíhat
za teplého a suchého počasí, proto budou práce prováděny v závislosti na počasí. Upozorňujeme, že dle platného hřbitovního řádu a nájemních smluv je povinností nájemců číselné označení hrobového místa strpět, toto označení nepřemísťovat a nepoužívat k jiným účelům. Cílem je zkvalitnění vedení evidence hrobových míst a přehlednější orientace na hřbitově.

Slavnostní otevření zbrojnice v Jakubčovicích
V pátek 17. 5. 2019 byla za účasti vedení města, členů SDH a široké
veřejnosti slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Jakubčovicích. Budova zbrojnice byla rozšířena o druhé podlaží, půdní prostory byly zatepleny, došlo k výměně oken a dveří, byly
provedeny nové rozvody zdravotechniky, elektroinstalace a topení.
Vznikla zde také kancelář pro velitele, společenská místnost s kuchyňkou a sociální zařízení. Zázemí pro výjezdy hasičů se nachází
v prvním podlaží, kde jsou dvě garáže pro zásahová vozidla, špinavá
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a čistá šatna a sociální zařízení. Nově byla také vystavěna požární
věž pro sušení hadic. Nechybí ani nové parkoviště pro potřeby hasičů. Celkové náklady rekonstrukce činily cca 7,88 milionů Kč včetně DPH. Město získalo na tuto rekonstrukci dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši cca 6,4 milionů Kč včetně DPH, tedy 90 % z uznatelných nákladů projektu.
Ing. Josef Hennig

Otevřená radnice
Hradecká pouť a Festival dechové hudby
V neděli 30. 6. 2019 můžete na nově otevřeném nádvoří Červeného zámku navštívit
Festival dechové hudby, doplněný dalším
kulturním programem. Festival dechové
hudby probíhá od 13 hodin v rámci programu Hradecké pouti. Na festivalu vystoupí
Dechový orchestr ZUŠ Opava, Parafialna
Orkiestra Dęta Razionkov, Hrádocká kape-

la Liptovský Hrádok, Dechová hudba Slatina a v závěru festivalu místní Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, který si svým
vystoupením zároveň připomene 125. výročí založení. Připravena bude také gastrozóna a atrakce pro děti (Městečko), deskové hry a loutkové divadlo (zahrada u ZUŠ)
a další zajímavý program. Festival dechové

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

ve zaregistrovat a pak si prostřednictvím
svého uživatelského účtu mohou sami rezervovat místa na vybraná představení. Aktuality kina můžete sledovat také na Facebooku či Instagramu.
Kinobar a pokladna jsou otevřeny hodinu
před začátkem každého představení. Telefon
do pokladny je 607 002 072 (číslo je aktivní vždy hodinu před každým představením).

Program kina Orion najdete v Hradeckém kulturním měsíčníku, který je zdarma distribuován do vašich poštovních
schránek. Všechna představení si můžete zarezervovat v rezervačním systému na
www.kino-orion.cz. Diváci se musí nejpr-

Za vysvědčení do kina!

Město Hradec nad Moravicí připravilo pro

hudby je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podrobný program
Hradecké pouti a Festivalu dechové hudby
najdete na str. 11.
všechny školou povinné děti dárek za vysvědčení. V pátek 28. 6. 2019 v 11 hodin
promítá kino Orion rodinný fantasy film
Dumbo. Děti mají vstup zdarma. Místa v kinosále je možno již nyní rezervovat
na www.kino-orion.cz (rezervační systém).

PŘÍBĚH MARIE

V předvečer Hradecké pouti, v sobotu
29. 6. 2019 v 18 hodin, připravilo kino Orion životopisný film Příběh Marie. Vstup
zdarma.

Oslavy osvobození města
74. výročí osvobození a ukončení druhé světové války si město Hradec nad Moravicí připomnělo v pátek 26. 4. 2019 pietními akty
u památníků na městském hřbitově, na ulici
Podolská a na Stránce. Kromě vedení města tu položili kytice také zástupci místních
spolků a organizací. Poté následoval tradiční lampionový průvod, zapálení vatry
a slavnostní ohňostroj na počest válečných
hrdinů. Vedení města děkuje všem občanům, kteří se na oslavách osvobození podíleli a svou účastí uctili památku obětí války.

Setkání jubilantů 2019
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se v hotelu Belaria
uskutečnilo slavnostní setkání letošních jubilantů. Vedení města zde přivítalo téměř 90
oslavenců, přičemž nejstarší účastnice letos
oslaví krásných 98 let! Jsme velmi rádi, že
pozvání přijal také hradecký farář P. Marcin
Stanislaw Kieras. Po přípitku, který pronesl starosta města Mgr. Patrik Orlík, následoval slavnostní oběd a kulturní program,
ve kterém se představili žáci a pedagogové
ZUŠ Hradec nad Moravicí. Celé odpoledne
bylo zakončeno gratulací všem přítomným
jubilantům, kteří obdrželi kytičku, blahopřání a malý dáreček. Vedení města tímto děkuje zaměstnancům Hotelu Belaria
Resort za výbornou kuchyni a paní Olze
Golhové, dalším pedagogům a účinkujícím
žákům hradecké ZUŠ za jejich milé vystoupení, které jistě potěšilo všechny přítomné.
Společného setkání jubilantů se, bohužel,

z různých důvodů nemohli zúčastnit všichni pozvaní hosté. Vedení města proto touto
cestou přeje všem občanům, kteří v letošním roce slaví významné životní jubileum,
hlavně hodně zdraví, životního optimismu
a spokojenosti.

Foto: Jiří Hajduk

www.muhradec.cz
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O zlatý koláč 2019
Dne 28. 4. 2019 proběhla na zámku v Kravařích v rámci otevírání turistické sezóny na Hlučínsku soutěž O zlatý koláč 2019.
Již 8. ročníku soutěže se poprvé zúčastnil i tým hradeckých, pekařského umění znalých seniorek, který reprezentoval město Hradec
nad Moravicí pod názvem Růže z Hradce. Hradecký tým ve složení Oldřiška Heinzová, Marta Churavá a Marie Jaschková dosáhl velkého úspěchu, neboť ve velké konkurenci získal 1. místo v kaPoprvé jsme tady,
úzkostí srdce bije nám,
ale protože jsme bojovnice
svůj osud svěřujeme Vám.
Řekneme to jen krátce,
jsme tři růže z Hradce.
Zámek na kopečku máme
a rádi tam chodíváme.
U knížete Lichnovského
skvělá kuchařka byla
a ta ty koláče péct uměla.
Recept od ní se zachoval.
My koláče podle něho připravily,
abychom porotu i návštěvníky ohromily!
Čtyři druhy koláčů jsme pekly
a na Vás při tom myslely.
Posypkou se nešetřilo,
vždyť i máslo se do ní dalo,
aby nám všem chutnalo.
A co ostatní suroviny?
Múka bílá, však je
z Palhaneckého mlýna,
fajna múka, my to víme,
dobré těsto z ní vyrobíme.

Vajíčka
Slepice po dvorku kdákaly
a všem oznamovaly,
že vejce připraveny máme,
než kuna přiběhne
a vejce pořádně proklepne.
Mléko
Kráva, mléko dač nechčela,
ocasem nás odháněla.
Tak na farmě jsme kúpily,
mléko, tvaroh, máslo
„zaručené kvality“
a tím vše vyřešily.
Mák
Mák, ten jsme na polu
vlastníma tělama bránily,
aby ho ti feťáci neodcizili
a nám oči pro pláč nezůstaly.
Však dobrá zpráva je, že mák
už v koláčách je.
Ořechy
Ořechy střepané, pod stromem sbírané,doma
olúpané a pomleté
a do koláčků přidané.
Ten, kdo je ochutná,
už jiné nechce.

A Vávrovický cukrovar?
Ten nám cukr dodal.
Kúpily jsme ho hned věc,
nebudeme s kilem troškařic přec!

6
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tegorii prezentace týmů a jejich výrobků. Hradecké seniorky byly
opravdu skvěle připraveny a při své premiérové účasti překvapily
všechny přítomné nejen kvalitními koláči, ale také rétorikou, připravenou básní (viz níže) i oděvy, které si speciálně pro tuto soutěž
samy připravily. Hlavní cenu odborné poroty v kategorii o nejlepší
koláč získaly ženy z Bohuslavic.
Petr Havrlant

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Povidla
Švestky zavčas natrhat jsme musely,
aby naši chlapi ze všech slivovicu neudělali
a na koláče my pak neměly.
Povidla byly doma zrobené,
v kotlu celú noc míchané.
Výsledek byl ale skvělý
Ty se podařily!
Do koláčů jsme je zamotaly,
na plech naskládaly
a velikou radost z teho měly!
Rum
Rum, ten sme dva razy kupovaly,
jak jsme to robily,
„horko bylo“
trochu toho rumu se odpařilo!
Včil je ho došč,
však porota to pozná,
jaká chuč a aroma,
lepší už nemože byč!
Fígle, tajnošči též máme,
ale ty Vám prozradit nehodláme.
No možná, kdybychom první byly,
možná, by jsme se obměkčily.
Však nepřišly jsme pro výhru,
všichni by si ji zasloužili,
jen dobrou atmosféru vytvořit chtěly
a ve zdraví si to užily!
Oldřiška Heinzová, Klub seniorů mladších

SPOLEČNOST A KULTURA

INFORMUJE
Prázdninová otevírací doba
v knihovně:

1. 7. – 2. 8. 2019 ZAVŘENO
5. 8. – 30. 8. 2019	úterý, čtvrtek
10.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
Potřebujete knihy pro letní pohodu?
Knihovna bude celý červenec zavřená, tak
si přijďte vypůjčit knihy do zásoby!
Výstava: květen – srpen, Hradecká knihovna ve sto letech. Od prvního knihovního
zákona po současnost.
Připravujeme: 24. 6. 2019 v 9 h, Klubíčko nejmenších čtenářů. Další setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku
(1-3 roky) v doprovodu rodičů nebo prarodičů v knihovně.

ci 15.) proběhla v letošním roce v pátek
29. 3. na 1 775 místech. V Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také ve 21 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi
knížkami 98 853 malých i velkých účastníků. Děti z Hradce nad Moravicí nocovaly s dětmi z Opavy a společně oslavily sedmdesátiny nakladatelství Albatros. Úkoly,
které plnily, se jak jinak týkaly knih. Jednu
takovou samy vyráběly, zvládnout musely
knižní bowling, kdy místo kuželek srážely
vyřazené knihy, další byl závod ve slalomu
s knihou na hlavě atd. Hlavičky musely děti
zapojit i jinak. Sběratel hlavolamů Dušan
Lederer přinesl hlavolam tangram, který
vznikl v Číně před více než 4 000 lety a nejen ten. A tak si děti mohly vyzkoušet svoji
trpělivost a šikovnost.

Pasování prvňáčků

Opět po roce jsme ve čtvrtek 4. 4. 2019 pozvali naše prvňáčky do knihovny na slavnostní pasování. Poté, co jsme seznámili
děti s prostředím knihovny, proběhlo samotné pasování, kterého se také letos ujal
kníže Knihomil XI. Malí čtenáři si na pa-

Proběhlo v knihovně:

Noc s Andersenem

19. pohádková Noc s Andersenem (na Hrad-

mátku odnesli pasovací listinu, roční zápisné do knihovny zdarma, knihu a malou sladkost. Těšíme se na nové čtenáře v knihovně
a přejeme spoustu zážitků s knížkami.

Kniha Hradec nad Moravicí
{Interval nula až nekonečno}
získala ocenění

Za knihu Interval nula až nekonečno jsme
získali 1. místo v soutěži Touristpropag –
o nejlepší turistickou informaci 2019 v kategorii Publikace. Do čtvrtého ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních
materiálů se přihlásilo celkem 278 produktů. Na slavnostním vyhlášení na výstavišti
v Lysé nad Labem, za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové, bylo rozdáno
celkem 45 cen v patnácti kategoriích. Rozhodování poroty tedy nebylo jednoduché.
Poděkování patří všem, kteří se na vzniku
knihy podíleli.

Přinášíme malou ukázku knih,
které čekají na své čtenáře
Braunová, P.:
Ema a kouzelná kniha
Brett, P. V.:
Jádro
Cook, R.:
Šarlatáni
Czendlik, Z.:
Uchem jehly
Dán, D.:
Dopis ze záhrobí
Deaver, J.:
Ostrý řez
Habanec, M.:
Život je skejt
Hunterová, C.: Někdo blízký
Janouchová, K.: Ozbrojená žena
Kingová, S.:
Matčina volba
Liška, V.:	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

Turistické informační centrum má v měsících květen - srpen rozšířenou otevírací dobu.
V květnu a červnu je otevřeno: pondělí - sobota 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 h. V červenci
a srpnu bude otevřeno: pondělí - neděle 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 h.

Turistické vycházky

Kontakty:
Informační centrum, Podolská 156
Hradec nad Moravicí

Od jara do podzimu organizujeme ve spolupráci s Maticí slezskou, pobočným spolkem Hradec nad Moravicí, turistické vycházky po zajímavých místech a příbězích. Termíny a témata jednotlivých výšlapů najdete v Hradeckém kulturním měsíčníku, kalendáři akcí na webu
www.ichradec.cz a na plakátovacích plochách.

(+420) 595 173 043, (+420) 778 700 071
ic@muhradec.cz, www.ichradec.cz
www.muhradec.cz
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Základní umělecká škola
Hradec nad Moravicí
Hradecká ZUŠ byla slyšet
až v Liberci

Koncem března se uskutečnila krajská kola
soutěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tentokráte pod
záštitou ZUŠ Klimkovice ve hře na akordeon
a ZUŠ Orlová-Poruba v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Velkou radost ze hry
a skvělé týmové souznění zažili v Klimkovicích žáci z akordeonové třídy Marty Scholzové, v podobě 10členného Akordeon bandu, který si ve své kategorii orchestrální hry
odnesl 1. místo, tedy nejvyšší ocenění. Porotu také zaujalo akordeonové duo ve složení Alena Kadlubiecová a Karolína Volná, které si po efektně interpretovaném programu
přivezly rovněž 1. místo. Karolína Volná si
v krajském kole zahrála také sólově a získala
krásné 2. místo. Z akordeonové třídy Veroniky Dubnové hradeckou ZUŠ reprezentovala
Marta Binarová a za odvážné skladby soudobého skladatele Jana Meisla s pohádkovými
názvy Kráska a Zvíře, O hloupém Honzovi
a O Koblížkovi získala 3. místo.
V další kategorii, kde hradečtí muzikanti zazářili, byla komorní hra s převahou dechových nástrojů v Orlové. Mimořádný úspěch
zaznamenali svěřenci z flétnové třídy Magdalény Hrudové, kteří porotu svým umem
a pestrými, neotřelými skladbami zaujali natolik, že nakonec flétnové trio ve složení Klára Wolfová, Eliška Víchová a Lucie Hoňková
získalo 1. místo s postupem do celostátního kola. Velké ovace publika sklidilo i flétnové kvarteto ve složení Anna Hrudová, Ludmila Rosenbaumová, Jonáš Slovák a Tereza
Víchová, které posluchače a porotu nadchlo
natolik, že z Orlové odjíždělo s nadšením ze
společné hry a 1. místem s postupem do celostátního kola a navíc s titulem Absolutního
vítěze krajského kola soutěže ZUŠ.
Následné ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
se konalo ve velmi příjemném prostředí liberecké školy. Zde soutěžily dva celky naší
školy, které v celorepublikové konkurenci
zazářily. Naše flétnové trio Klára Wolfová,
Eliška Víchová a Lucie Hoňková soutěžilo
ve II. kategorii. Děvčata zahrála s velkou radostí, energií, muzikalitou a vyhrála si tak
skvělé 1. místo. Naši školu i kraj reprezentovalo také flétnové kvarteto Anna Hrudová, Ludmila Rosenbaumová, Tereza Víchová
a Jonáš Slovák, a to ve IV. kategorii. Tito flétnisté překvapili velmi originálním repertoárem a svou hrou doslova oslnili porotu i po8
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sluchače. Zcela zaslouženě získali 1. místo,
nominaci na Koncert vítězů, titul Absolutní
vítěz soutěže a navíc si odnesli Zvláštní cenu
od Amati Kraslice. Zvláštní ocenění za pedagogickou činnost si ze soutěže zaslouženě odnesla také paní učitelka Magdaléna Hrudová,
která dívčí trio i smíšený kvartet připravila.

Pro Bohemia

V mezinárodní soutěži Pro Bohemia, která se
konala na umělecké půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obsadili hned dva naši začínající zpěváčci ze třídy Olgy Golhové přední
příčky výsledkové listiny. Lukáš Bátor zaujal porotu zpěvem písně Strašidla a vyzpíval
si 1. místo. Hned za ním se umístila mladičká
zpěvačka Anežka Bilerová, která za svůj neotřelý projev písní Koťata a Jako potok stříbrný získala krásné 2. místo.
Vedení školy blahopřeje všem šikovným muzikantům a děkuje učitelům, kteří své žáky
svědomitě na soutěže připravili - Veronice
Dubnové, Olze Golhové, Magdaléně Hrudové a Martě Scholzové. Poděkování si zaslouží i naši korepetitoři - klavírista Petr Okénka
a kytarista Milan Bátor.

Hudební příběhy byly
dovyprávěny

Flétnové trio ve složení Klára Wolfová,
Eliška Víchová a Lucie Hoňková
disti Tereza Teplánská, Simona Žídková a Josef Vícha. Všichni pojali své vystoupení klavírní formou a předvedli populární skladby
z filmů Piráti z Karibiku, James Bond či Bohemian Rhapsody, které slavnostní koncert
jistě zpestřily. Publikum zaujalo i flétnové
trio Klára Wolfová, Eliška Víchová a Lucie
Hoňková, které nechalo posluchače „ochutnat“ pár kopečků zmrzliny japonského skladatele S. Yagisawa. Mezi vystupujícími byly
také dvě žákyně, které byly přijaty na konzervatoř - flétnistka Klára Lesáková a kytaristka Kristýna Hoňková, které si svůj poslední
slavnostní koncert náležitě užily.
Zlatým hřebem celého večera se právem stalo flétnové kvarteto ve složení - Anna Hrudová, Ludmila Rosenbaumová, Jonáš Slovák a Tereza Víchová, které za interpretaci
skladeb Motýlci a Raga Das sklidilo bouřlivý a nekončící potlesk. Závěr koncertu patřil klavíristovi Tomáši Wolfovi, který posluchače v sále jistě dostal do nálady Svatebního
dne v Troldhaugenu podle záměru skladatele
Edvarda Griega. Posluchači jej taktéž odměnili zaslouženým bouřlivým potleskem a odcházeli domů s pohlazením na duši a úsměvem na tváři.

V pondělí 13. 5. se v sále Velké dvorany odehrál slavnostní koncert s příznačným názvem
Příběhy hudebních úspěchů. Hned v úvodu koncertu byli předsedkyní Spolku rodičů
a přátel při ZUŠ, paní Andreou Slovákovou,
oceněni nejúspěšnější žáci, kteří se v letošním roce zúčastnili národních i mezinárodních soutěží. První hudební vystoupení patřilo Akordeon bandu, který příjemně naladil
publikum svěžím repertoárem zakončeným
energickým paso doble - El Matador a tangem Richarda Galliana. Své nadšení pro zpěv
ukázal Lukáš Bátor s písní Masožravá kytka a cvrček, za kytarového doprovodu svého
otce. Dále se na pódiu představili keyboar-

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Flétnové kvarteto ve složení
Anna Hrudová, Ludmila Rosenbaumová,
Tereza Víchová a Jonáš Slovák

S prstem v uchu

Akordeon Band pod vedením
Mgr. Marty Scholzové

V neděli 5. 5. a v úterý 7. 5. proběhla I. a II. premiéra koncertního představení s příznačným názvem S prstem v uchu.
Toto představení vzniklo díky hudebnímu

SPOLEČNOST A KULTURA
nápadu Olgy Golhové, která společně s žáky
hudebního oboru, převážně pěveckého oddělení, toto představení nastudovala. Velké
díky patří také režisérce a kostymérce tohoto představení Gabriele Kaclerové, která přijala roli odborníka z praxe v rámci projektu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. Sama spoluautorka a učitelka Olga Golhová v úvodu obou premiér zdůraznila, že jde především o koncert klasické
hudby, který byl symbolicky nazván S prstem
v uchu, neboť má pocit, že dnes spousta lidí
nechce nic slyšet, včetně klasické hudby, kterou mnozí považují za zastaralou a nehodící
se do 21. století. „S prstem v uchu přicházejí lidé o staleté hudební dědictví, o nejkrásnější díla klasiků, o zážitky, které jim v životě budou chybět. Češi rádi zpívají, tak jsme se vás
rozhodli provést vývojem lidského hlasu od pravěku až po období baroka, kdy se ustálily klasické hudební formy, rozvinula se i lidová forma zpěvu. Významné osobnosti naší doby, jako
česká operní pěvkyně Magdaléna Kožená nebo
budoucí anglický král princ Charles, podporují návrat ke klasické hudbě ve školách. A my se
rádi k nim přidáváme naším koncertním představením S prstem v uchu.“ II. premiéru také
navštívili hosté z ostravských divadel. Jedním z nich byla činoherní, operetní a muzikálová herečka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a vypravěčka celého
představení paní Veronika Forejtová, která si
v závěru koncertního představení vzala slovo a vyznala své nadšení k celému koncertu takto: „Přátelé, téměř 60 let mne živí řeč.
Jsem činoherečka. Ale jsou okamžiky, kdy ta
řeč dojde. Já jsem opravdu oněměla. To je taková krása. Provést staletími, takovými prcky.
Oni uměj, oni dojmou. To je nádhera. Jsem ateista, ale zaplať pánbůh, že existuje Umělecká
škola v Hradci nad Moravicí. Maminky a tatínkové, to vás zavazuje k jednomu - tato škola
musí mít daleko víc žáků...“ Dalším z hostů,
kterého bylo především při koncertě slyšet,
byl operní pěvec Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jan Rychtář. Děkujeme rodičům a Spolku přátel školy za finanční
podporu při realizaci tohoto projektu a také
za organizační výpomoc při premiérách.
Marta Scholzová

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ TVORBA

Dne 11. 4. se ve škole uskutečnilo pro rodiče
žáků školy a hradeckou veřejnost komunitně-osvětové setkání s názvem Velikonoční
výtvarná tvorba s křesťanskými tradicemi a zvyky v Hradci nad Moravicí. Toto setkání se konalo v rámci projektu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II.
Ve výtvarné dílně si mohli návštěvníci vyrobit velikonoční věnec, zápichy, přáníčka, zajíčky z papírového sáčku, nazdobit tradiční
vajíčka nebo si uplést  pomlázku. O křes-

ťanských tradicích v Hradci nad Moravicí
a zvyklostech hovořil k hostům hradecký
kněz Mgr. Marcin Stanislaw Kieras. Všichni účastníci setkání, děti i dospělí, byli velmi
mile překvapeni šíří jeho kulturního rozhledu, poutavým stylem vyprávění a jeho nakažlivým humorem, kterým kořenil zajímavou
historii tohoto původně pohanského svátku. Zvolil přitom svěží metodu dialogu, zapojoval návštěvníky do diskuze a kladl podnětné otázky. Mgr. Marcin Stanislaw Kieras
dokonce zahrál na klavír a ukázal, že ani interpretační umění mu není úplně cizí. S velkým potěšením si spolu s dalšími účastníky
vyslechl doprovodný hudební program, který připravili žáci naší školy. Celý projekt byl
hodnocen jako velice inspirativní. Jednalo se
o obohacující zážitek, který nasvětlil původ,
zvyky a tradice v období Velikonoc nenuceným a svěžím způsobem. Podobné projekty,
které by připomenuly a vysvětlily smysl také
dalších tradic, mají v dnešním proměnlivém
světě velký význam pro zachování kulturní
kontinuity a vědomí vlastních kořenů. Přednáška byla pěkným doplněním a zpestřením
k řemeslným zvyklostem a tradicím Velikonoc a všem zúčastněným se nová akce velice
líbila. Věříme tedy, že se dočkáme pokračování, které může být další příjemnou tradicí.

Populární melodie letos vzdaly
hold kapele Queen

Nejenom filmem živ jest člověk. Hit loňských
kin Bohemian Rhapsody o legendární kapele Queen připomněla Základní umělecká
škola Hradec nad Moravicí Koncertem populárních melodií, na němž zazněly známé
a slavné skladby z celého světa. Nechyběla
starodávná barokní perla M. A. Charpantiera, jazzové standardy Herbieho Hancocka,
písně od slavného Stinga, který letos vystoupí v České republice, ale i oblíbené irské melodie. Koncert připomněl také rockové veterány Deep Purple, jakož i krásné šansonové
melodie s příchutí sladké Francie. Koncert
populárních melodií je tradičně zaměřen
na populární hudební žánry a preferuje početnější hudební seskupení. Představila se
celá plejáda mladých muzikantů od kytarového tria, přes flétnový kvartet, swingový
orchestr Horká jehla až po rockovou kapelu,

Akordeon band a sbor s hudební družinou.
Všichni zahráli s nadšením a v dobré psychické pohodě. Koncert vyvrcholil vystoupením školního sboru s dvěma písněmi kapely
Queen. We are the champions a Bohemian
Rhapsody nastudovali žáci pod vedením paní
učitelky Olgy Golhové s velkou přesvědčivostí, autentickým výrazem a intonační jistotou.
Tento i další výkony byly jasným potvrzením,
že populárním žánrům se meze nekladou, neboť představují ideální motivaci a most k vyspělejším a výrazově bohatším skladbám.
Koncert populárních melodií se setkal s vřelým přijetím široké veřejnosti, která naplnila celý kinosál města Hradec nad Moravicí
mnohokrát bouřlivým aplausem.
Mgr. Milan Bátor, Ph.D.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
Základní umělecká škola, Národní památkový ústav a SRP při ZUŠ v Hradci nad
Moravicí vás srdečně zvou na Absolventské koncerty:
3. června 2019
v 17 h ve Velké dvoraně
• A nna Hrudová, absolventka 4. ročníku
II. stupně hry na příčnou flétnu
• A lena Kadlubiecová, absolventka 7. ročníku I. stupně hry na akordeon
• Tereza Víchová, absolventka 7. ročníku
I. stupně hry na příčnou flétnu
14. června 2019
v 17 h v koncertním sále ZUŠ
• Jan Jelonek, absolvent 4. ročníku II. stupně hry na příčnou flétnu
• Ondřej Mludek, absolvent 7. ročníku
I. stupně hry na příčnou flétnu
• Kamila Bennová, absolventka 7. ročníku
I. stupně hry na klavír
• Kateřina Víchová, absolventka 7. ročníku I. stupně hry na klavír
• Zuzana Marošová, absolventka 7. ročníku I. stupně hry na klavír
17. června 2019
v 17 h ve Velké dvoraně
• Ludmila Rosenbaumová, absolventka
7. ročníku I. stupně hry na příčnou flétnu
• Adéla Kalužová, absolventka 4. ročníku
II. stupně v sólovém zpěvu
• Gabriela Chovancová, absolventka
4. ročníku II. stupně v sólovém zpěvu
• Jonáš Slovák, absolvent 7. ročníku
I. stupně ve hře na příčnou flétnu

Velikonoční výtvarná tvorba v ZUŠ
www.muhradec.cz

|

9

ZVEME VÁS
Mezinárodní festival připomene 125. výročí dechové hudby v Hradci
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den nato, 7. 7. od 10 h v rámci tradičních promenádních koncertů
na Dolním náměstí v Opavě.
Aktuality sledujte na facebooku či našich webových stránkách:
https://www.facebook.com/dechovyorchestrhradec/
www.dechovyorchestrhradec.cz
Lucie Deutsch

M

Jak už jsme psali na začátku roku, dechový orchestr si letos připomíná 125 let od založení prvního českého dechového souboru v Hradci
nad Moravicí. Jeho první kapelník, Petr Kvasnička, tak v roce 1894
započal tradici dechových hudeb v Hradci nad Moravicí, ve které náš orchestr hrdě pokračuje. Oslavit toto úctyhodné výročí jsme
se rozhodli jak jinak, než hudbou, a ve spolupráci s městem Hradec
nad Moravicí uspořádáním mezinárodního festivalu dechových hudeb. Ten se letos stane součástí programu obnovené hradecké pouti.
Na festivalu se můžete těšit na Dechový orchestr ZUŠ z Opavy, Dechovou hudbu Slatina, ale také na dva soubory ze zahraničí. Ty nebyly
vybrány náhodně, nebo jen proto, abychom se mohli chlubit mezinárodní účastí, ale s ohledem na vazby našeho města či orchestru. Z Polska přijede Farní dechový orchestr z Radzionkowa, rodného města
našeho pana faráře otce Marcina, kde náš orchestr loni s úspěchem
vystupoval na místním festivalu dechových hudeb. A naše slovenské
bratry nemůže zastoupit nikdo jiný než Hrádocká kapela z Liptovského Hrádku, nástupce Tesláckej dychovky, se kterou má náš orchestr
přátelskou družbu již od roku 1977. Nadstandardní pouto s touto kapelou dokládá fakt, že byla doba, kdy měly oba soubory dokonce jednoho společného dirigenta. A jelikož naše město a Liptovský Hrádok
jsou partnerskými městy, přijede svou kapelu podpořit i oficiální delegace. Oslavy začnou symbolicky právě společným koncertem našeho a slovenského souboru na fotbalovém hřišti v Žimrovicích v sobotu 29. 6. v 15 h, hlavní část však proběhne v neděli.
Druhý den, v neděli 30. 6., se muzikanti zúčastní slavnostní mše
v 9 h a poté se přesunou na nově otevřené nádvoří Červeného zámku, kde se bude konat hlavní program hradecké pouti. Odpoledne
se předvedou postupně všechny pozvané soubory. Každý je trochu
jiný, a tak se ukážou nejrůznější přístupy k dechové hudbě, které se
projeví také v prezentovaném repertoáru. Ostatně, málokdo ví, že
dechovka není žánr, ale spíše nástrojové složení kapely. Proto zazní
pestrá směs stylů, jako swing, taneční hudba, lidovky a v neposlední
řadě světové a české populární písně. Vystoupení jednotlivých kapel
bude v krátkých vstupech obohaceno o další kulturní program, zajištěný hlavně hradeckými uskupeními. Budeme se moc těšit a přát
si, ať nám přeje počasí a ať to všem kapelám dobře hraje! A kdo by si
chtěl poslechnout více z našeho repertoáru, bude mít možnost tý-
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Festival dechové hudby je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

BEETHOVENŮV HRADEC 2019
Ve dnech 4.-16. 6. 2019 se na zámku v Hradci nad Moravicí uskuteční 57. ročník mezinárodní interpretační soutěže a hudebního
festivalu Beethovenův Hradec.
Srdečně všechny zveme na slavnostní zahajovací koncert festivalu, který se uskuteční
ve středu 12. 6. 2019 v 18.30 hodin ve Velké
dvoraně Červeného zámku. Zahajovací koncert představí dvě excelentní interpretky - violistku Kristinu Fialovou a klavíristku Jitku
Čechovou. Obě mají světové renomé a vystupují na prestižních hudebních scénách v Evropě, Spojených státech i Asii. Rozhodně si
nenechejte ujít jejich společné vystoupení.
Kristina Fialová díky svému ohnivému temperamentu a skvělé technice patří mezi nejvyhledávanější hráče mladé generace u nás.
Jitka Čechová je zase členkou proslulého
Smetanova tria. Vstup na koncert je zdarma.
10
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Letošní ročník Beethovenova Hradce představí 44 soutěžících v oboru viola z 16 zemí
světa. Záštitu nad soutěží převzal 1. náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et
Mgr. Lukáš Curylo. První kolo soutěže, které
začíná ve čtvrtek 13. 6. od 8 h, prověří soutěžící v etudách a ve vybraných suitách J. S. Bacha. V pátek 14. 6. od 9 h pak pokračuje soutěž druhým kolem. V jeho rámci posluchači
uslyší skladby J. Brahmse, B. Martinů, P. Hindemitha, D. Šostakoviče, F. Schuberta, N. Paganiniho a dalších. Vstup na obě soutěžní kola
je volný. Závěr festivalu bude letos netradiční.
V neděli 16. 6. od 15 h můžete být svědky finále soutěže, v přímém přenosu tak sledovat
její třetí kolo, a vsadit si na nejlepšího violistu letošního 57. ročníku Beethovenova Hradce. S finalisty soutěže bude účinkovat Janáčkova filharmonie Ostrava.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Interpretační soutěž se koná za významné
finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Nadace Život
umělce, statutárního města Opavy a města Hradec nad Moravicí. Samotné interpretační soutěži v oboru viola předchází
např. Muziáda - hudební přehlídka talentů
Moravskoslezského kraje k výročí skladatelů, Koncert vítězů - vystoupení laureátů
krajských soutěží ZUŠ, dílna pro nejmladší skladatele, Gabriela Vermelho a Ensemble Marijan - koncert vynikající zpěvačky
a hráčky na kvinton a souboru pro improvizovanou hudbu, nový multimediální projekt Ensemble Marijan s projekcí, vařením
a ochutnáváním na jevišti a další program.
Více o mezinárodní soutěži a podrobný program celého festivalu najdete na
www.beethovenuv-hradec.eu.

ZVEME VÁS

www.muhradec.cz
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Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí
Milí spoluobčané,
zdravím vás všechny z vrcholu Zámecké ulice. Ve chvíli, kdy píši tato
slova, za oknem prší a fouká vítr. Je už polovina května, ale počasí
nám připomíná spíše konec listopadu. Ale nic nenaděláme, možná
jsme si už za poslední roky zvykli, že na Vánoce bývá teplo a o Velikonocích pro změnu nasněží.
Jsem už tady nějaký ten rok s vámi a jsem rád, že se podařilo společně udělat pár dobrých věcí. Naše farnost je docela rozlehlá, přesahuje samotný Hradec, a proto je stále hodně starostí a záležitostí, které
je třeba řešit. Jsem vděčný všem lidem, kterým dobro farnosti a kostela leží na srdci. Jsem vděčný za spolupráci s naším městem, ostatními obcemi, školami a spolky, kterých u nás není málo. Za všechno
dobro z celého srdce děkuji. Během těch několika posledních let se
nám podařilo dát do pořádku farní budovu, která dnes slouží různým způsobem lidem. Setkávají se tu ministranti, maminky s dětmi, sbor, farní schola, lidé si tu mohou zapůjčit knihu nebo se prostě jen tak setkat a popovídat si. Kromě toho je pro mě velkou radostí
hojná účast na bohoslužbách, i když jako farář budu v této oblasti
vždy trochu nespokojen, neboť vždy to chce ještě více lidí, kteří by
se chtěli setkat s Bohem a možná by si díky tomu zlepšili svůj osobní život a poznali něco nového. Musíme vždy pamatovat, že kostel
navštěvujeme proto, abychom se setkali především s Bohem, a teprve pak s člověkem. Kostel je tím konkrétním místem, které zvolili naši předkové, aby se tu konaly bohoslužby, abychom tu prožívali své radostné a bolestné životní okamžiky. Abychom na tomto
místě svěřovali Bohu i ty starosti, se kterými si nevíme rady. Mrzí
mě, že se v naší vlasti tak často o víře a církvi mluví špatně, jako by
měla na svědomí všechna neštěstí této země. Tak málo pozornosti se věnuje těm dobrým věcem, které se přece stále dějí, např. v oblasti charity, církevních škol, služby nemocným v domácnostech
i v nemocnicích, obětavost kněží věnujících svůj čas lidem, farnosti,
ve kterých to prostě žije. Přál bych si, aby naše město a farnost byly
místem, kde budeme uskutečňovat jen to nejlepší, a po těch několika letech společného soužití s vámi vím, že to jde. Jak říkají v mém
rodišti - „my si to tady uděláme krásné“.

Co s naším kostelem?
Tuto otázku si kladu s velkou nejistotou už delší dobu. Náš kostel je
už hodně starý. Každá generace před námi se snažila tento chrám
udržovat a zvelebovat. A je to vidět. Dnes jsme na něj hrdí a je pro
nás velmi vzácným pokladem. Přichází čas, abychom se o něj opět
trochu více postarali, aby mohl sloužit dalším pokolením. Od čeho
začít? Od toho, co je nejnutnější. Tam, kde se scházejí lidé, je na prvním místě nutná bezpečnost, aby se nikomu nic nestalo. Nejnutnější záležitostí, kterou je třeba dát do pořádku, je stav elektroinstalace. Je už velmi stará, hodně přes 50 let. Rozvaděče nesplňují dnešní
normy, většina kabelového vedení je hliníková, osvětlení pomalu vypovídá službu a z ekonomického hlediska je provoz velmi nákladný. Dnes existuje celá řada moderních možností, které usnadní provoz a zároveň budou v souladu s bezpečnostními požadavky.
Tyto práce chceme zahájit o letošních letních prázdninách. Kromě
nové elektroinstalace v celém kostele a nových rozvaděčů proběhne také výměna ozvučení, instalace nového topení a zabezpečení
kostela kamerovým systémem. Rozpočet na tyto práce přesáhne
částku 1 milion Kč. Věřím, že společnými silami se nám podaří nejenom tyto opravy zahájit, ale také zdárně ukončit. Po zmíněných
opravách pak přijde na řadu i výmalba kostela a celkové uspořádání interiéru včetně presbytáře, ale to už bude další etapa prací.
Chtěl bych u této příležitosti poděkovat všem za veškerou pomoc,
ochotu a vstřícnost. Děkuji zastupitelstvu našeho města za schválení příspěvku ve výši 300 tisíc Kč. Děkuji také všem dalším dárcům
a dobrodincům kostela. V nejbližších týdnech bude také vyhlášena veřejná sbírka na opravy kostela, podrobné informace obdržíte do svých poštovních schránek. Pokud se už dnes chce někdo
podílet na opravách, může tak učinit zasláním daru na farní účet
184 634 1399 / 0800 nebo přímo na farním úřadě, kde také můžete obdržet potvrzení o daru kvůli daňovým odpočtům.
Zdravím všechny.

P. Marcin Kieras, hradecký farář

Pozvání na farní pouť
Pouť ve farním kostele budeme prožívat v neděli 30. června, kdy zároveň budeme děkovat Pánu Bohu za všechno, co se podařilo uskutečnit
v naší farnosti od poslední slavnosti. Mše svaté v neděli 30. 6. 2019 budou v 7.30 h a hlavní mše svatá bude v 9.00 h. Ve 14.30 h budou nešpory
a svátostné požehnání. Všechny srdečně zveme. Ostatní informace najdete vždy na internetových stránkách www.farnosthradec.majestat.cz.

Junák – český skaut informuje
Po zimních měsících se plně probudilo jaro a lidé a příroda ožili. Náš
oddíl v tomto období ožívá rovněž. Letos, jak je již dlouholetou tradicí, vystoupili členové oddílu na Ivančenu, místo pod Lysou horou,
kde se nachází kamenná mohyla k uctění všech, zejména junáků,
kteří bojovali a stali se oběťmi nacistického a komunistického teroru. V tomto roce bylo hlavním tématem třicetiletí demokracie v našem státě a rovněž nejdelší období trvání skautského hnutí v českých, resp. československých dějinách. Proto se skautské středisko
Zvon Opava, do něhož náleží i místní skautský oddíl, spolupodílelo na organizaci letošního výstupu, jehož se zúčastnilo velké množství skautů nejen z tuzemska, ale také ze Slovenska, Polska a dalších
států. Mimo slavnostní ceremoniál byla na Ivančeně sloužena mše
svatá, kterou celebroval Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavské diecéze, který je rovněž ústředním
duchovním rádcem Junáka. V nadcházejících měsících se náš oddíl začne připravovat na letní tábor, který i letos proběhne na pů12
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vabném místě nedaleko Rejvízu, a na který se všichni, děti, mládež,
i my dospělí, těšíme.

Svojsíkův závod 2019

Dne 18. 5. 2019 hostilo naše město okresní kolo Svojsíkova závodu. Tento skautský závod, pojmenovaný po zakladateli skautského
hnutí v Československu, proběhl v areálu CZŠ sv. Ludmily v Hradci
nad Moravicí. Jeho motivem se, s ohledem na životní jubileum slavného cestovatele Miroslava Zikmunda, stalo cestování Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Závodu se zúčastnilo cca 100 soutěžících, kteří závodili v dívčí a chlapecké kategorii, za účasti hlídek
z našeho i dalších okresů. Závod se skládá ze dvou částí - z modulu Brány (stanoviště umístěná v areálu církevní školy), a z modulu
Závod (klasický závod, kdy soutěžící projdou trasu dle mapy a společně plní úkoly). Trasa závodu vedla kolem hradeckého ostrohu
a soutěžící tak museli několikrát překonávat také únavu ze stoupá-

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
ní. Po splnění obou modulů byl pro účastníky připravený doprovodný program a občerstvení.
Vítězem závodu v chlapecké kategorii se stala družina Rysů
z 5. chlapeckého oddílu sv. Jiří (Opava) a v dívčí kategorii družina
Poštolek z 3. dívčího oddílu (Opava). Náš oddíl výborně reprezentovaly družiny Ježečků a Duhovek, když obě hlídky obsadily (skvělá!) 2. místa a postoupily do krajského kola ve Zlatých Horách,
k čemuž jim upřímně gratulujeme. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci okresního
kola, zvláště veliteli závodu Ing. Pavlu Víchovi, našim podporovatelům, zejména Církevní základní škole sv. Ludmily za možnost konání akce v prostorách školního areálu, Národnímu památkovému
ústavu za umožnění vedení soutěžní trasy zámeckým parkem, dále
těm, kdo hmotným nebo finančním darem podpořili realizaci této
soutěže, a to městu Hradec nad Moravicí, Technickému muzeu Tatra Kopřivnice, společnostem Lanex a.s., Pila Hertice s.r.o., Kofola
ČeskoSlovensko a.s. a dalším. Věřím, že i díky slunečnému počasí
si soutěžící i organizátoři závod užili a že nás naše družiny budou
v krajském kole reprezentovat co nejlépe.
Za 2. oddíl Domoradovice Mgr. Radim Dulava

Termín příští uzávěrky je 15. 7. 2019 (do Hradeckých novin č. 4/2019).

Jak vzniká básnička
Vlak zastavil na konečné stanici,
za okny nádraží Hradce nad Moravicí.
Vykročím na perón z vlaku
a začnu skládat novou sloku.

Slova a písmena hlavou mi běží
a nohy v teniskách nahoru kráčí.
Nahoře na kopci park s bílou věží
myšlenkám mým mé nohy snad stačí.

Uprostřed parku zámek tam stojí
a zdobí další verš básně mojí.
Na město hledím z dřevěné vyhlídky
a píši do bloku všechny své vzpomínky...
Ester Svrčková, žákyně 9. ročníku
CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému tématu dodává: „Chtěla jsem zkusit něco jiného. A tak jsem se pustila do skládání básničky.
Chtělo to téma a tak jsem si vzpomněla na soutěž o Hradci, o které nám říkala naše češtinářka a začala skládat...“
www.muhradec.cz

|

13

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A KLUBŮ
Pálení čarodějnic

Ukliďme Česko

V úterý 30. dubna 2019 proběhlo u pivovarských sklepů tradiční pálení čarodějnic.
Malí účastníci si mohli zasoutěžit na čarodějnických stanovištích, pro dospělé hrála k poslechu kapela T.R.B. I přes větrné
počasí byla nakonec čarodějnice zapálena
(na snímku) a všichni si mohli opéct špekáčky. Spolek Přátelé pivovarských sklepů děkují za spolupráci při přípravě akce paním
vychovatelkám Zuzaně Curylové a Dagmar
Vavrečkové a malým pomocníkům na stanovištích.
Přátelé pivovarských sklepů, z. s.

V sobotu 6. 4. 2019 proběhla akce Ukliďme svět - ukliďme Česko. V celé republice se konalo 2 273 úklidových akcí, do kterých se zapojilo 65 000 dobrovolníků. V našem městě den
předem, v pátek 5. 4. 2019, jako předvoj uklízela školní družina v počtu dvaceti dětí pod vedením Zuzany Curylové a Dagmar Vavrečkové. V sobotu ráno se před hasičskou zbrojnicí
v Hradci nad Moravicí sešlo 11 dobrovolníků (s ohledem na počasí bez dětí). Na pěti trasách o celkové délce cca 20 km nasbírali 37 pytlů odpadu o celkové hmotnosti cca 600 kg.
SDH Hradec nad Moravicí

Oslava Dne matek v Jakubčovicích

Foto: Vojtěch Adam

V sobotu 11. 5. 2019 vykouzlily děti místní mateřské školy a žáci ZŠ Skřipov úsměv
na tváři všem maminkám, babičkám, tetám
a dalším hostům, kteří zavítali do kulturního domu v Jakubčovicích na oslavu Dne matek. Každoročně si děti pod vedením svých
učitelek připraví pásmo básniček a písniček či pohádek. Všechny účinkující děti byly
v závěru odměněny potleskem svých blízkých a domů si maminky a babičky odnesly květinu jako drobný dárek pro potěšení.
Všem děkujeme a těšíme se na další hezky
strávené odpoledne.
Klub žen Jakubčovice

Úklid v Jakubčovicích
Jakubčovice jsou opět o něco čistější. Postarali se o to místní mladí hasiči, kteří se
zapojili do celorepublikové akce Ukliďme
svět - ukliďme Česko. V celkovém počtu 18
dobrovolníků sesbírali odhadem 90 kg odpadu podél okraje lesa směrem od hřbitova
k obci. Stejnou trasu čistili již v roce 2016,
ale i letos bylo co uklízet. Převážně se jednalo o plastový odpad a pneumatiky. S likvidací odpadu pomohly Technické služby
Hradec nad Moravicí, za což jim děkujeme.
V průběhu akce bylo počasí nestálé, nicméně před polednem se vyjasnilo a všichni zúčastnění si užili i společné grilování.
Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili
a pomohli tak zvelebit své okolí.
Kamila Orlíková
14 |
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A KLUBŮ / NAPSALI NÁM
Jarní výstava v Jakubčovicích
Jaro v Jakubčovicích je už po dlouhá léta spjato s tradiční Jarní výstavou, která se letos uskutečnila 13. – 14. 4. 2019 v prostorách kulturního domu. Výstava byla zahájena vernisáží. Po uvítání hostů
paní Marií Žídkovou a místostarostou panem Mgr. Petrem Havrlantem představili svůj program místní žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí pod vedením učitelů Mgr. Milana Bátora, Ph.D., a Bc. Romana Vaňka. Letošní výstava byla obohacena o křest básnické sbírky
Studánka vzpomínek. Autory knížky jsou jakubčovičtí rodáci Jaroslav Kořený st. a Irenka Šmeralová, rozená Melecká (ilustrace).
Poté si už mohli hosté prohlédnout a zakoupit velikonoční a jarní dekorace, kraslice, pomlázky, perníčky, ručně vyráběné oděvní a bytové doplňky. Výstavu zhlédlo přibližně 600 návštěvníků. Věříme,
že i v příštím roce se můžeme těšit na vaši návštěvu.
Klub žen Jakubčovice

Narodil se 14. května 1929 v Brně. Tamtéž
vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu,
obor malba a grafika v ateliéru profesora
Brucknera.
V roce 1964 přijal místo výtvarníka a vedoucího výstavní síně zámku Hradec nad
Moravicí. Z jeho iniciativy hostil zdejší zámek řadu osobností: Wielgus, Zoubek,
Lacina, Matal, Janeček, Bocian, Preclík
a mnoho dalších.
Od roku 1969 spolupracoval Zdeněk Beneš s opavským divadlem jako jevištní výtvarník v oblasti opery. Stal se autorem scénických návrhů mnoha inscenací: Hubička,
Liška Bystrouška, Ruslan a Ludmila, Rusalka.
Po roce 1970 byl postižen zákazem veřejné
činnosti. Múzy mu zůstaly věrné, pramen
inspirace nevyschl ani v uzavřených pro-

storách výtvarné dílny hradeckého zámku
a domácího opavského ateliéru.
V roce 1989 odešel do důchodu. Soustředil svůj zájem kromě jednotlivých obrazů
a grafik také na větší soubory inspirované
celoživotní fascinací hudbou a přírodou.
Uzamčen ve svém světě hudby a tvůrčí fantazie nechával vzniknout ojedinělým výtvarným dílům za použití rozmanitých
technik. Při diskuzích je velmi přemýšlivý,
obdivuhodně noblesní v názorech na život
a umění. Návštěva v jeho světě je tichý, harmonický sen uzavřený jako nitro člověka.
Zdeňku Beneši, vše nejlepší k devadesátinám. Ať Tvé dílo potěší nejen současné milovníky umění, ale i generace příští.
S úctou Zbyněk Řemelka, 14. května 2019

Kovářské sonáty
Kováři Moravskoslezského kraje vás srdečně zvou na akci Kovářské sonáty, která se
uskuteční ve dnech 3. a 4. srpna 2019 v areálu TJ Hradec nad Moravicí (Gudrichova
ulice). U kovadlin se postupně vystřídá téměř 70 mistrů kovářů z celé České republiky,
Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Německa
a Polska. Na letošním 6. ročníku budou kovářům při kování na téma Z lásky k řemeslu opět nápomocny čtyři elementy - železo,
oheň, vzduch a voda. Pro děti bude připravený bohatý program, kdy si pod vedením mistrů kovářů mohou vyzkoušet kovářské řemeslo, vykovat si hřebík, vytepat si měděnou
misku nebo okovat kopýtka koníčkovi. Navíc dostanou spoustu dobrot a dárečků. Nebude chybět ani výstava kovaných výrobků.
Akce je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019. Více informací najdete na www.kovarskesonaty.cz
nebo www.kovarimsk.cz.
Těšíme se na vás!
www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
PROČ?

Naše nejstarší a nejzkušenější žáky 8. a 9.
ročníku jsem poprosila o samostatné zamyšlení a následné vyslovení dotazů na téma
Škola a život žáků v ní. Otázky měly začínat
slovem „proč“. Shromáždila jsem tak pestrou paletu dotazů. Na šest nejčastěji kladených napříč oslovenými třídami si můžete
přečíst odpovědi.
Proč nemáme výběr ze dvou jídel? TOP
dotaz: zajímalo se 20 žáků.
Asi všichni víte, že škola nemá vlastní kuchyň. Obědy se vaří v místní mateřské škole,
která má k přípravě jídel určitou kapacitu.
Má-li být tato kapacita nějakým způsobem
změněna, vyvolává tato změna nutné úpravy nejen v provozu kuchyně (kuchyňská
technika a vybavení, personální náklady),
ale také v provozu školní výdejny (transportní vybavení, výdejní okno a výdejní pulty, personální náklady). V nejbližší době sice
není v plánu zabezpečit žákům v naší škole výběr ze dvou jídel, avšak kroky k možné
budoucí volbě mezi dvěma jídly činíme jak
ve školce (pořízení čipového systému a jeho
spuštění od 1. 9. 2019), tak v základce (instalace čipového systému, přestavba výdejního okna a pultu během léta). Vše další je
na jednáních mezi školami a zřizovatelem.
Proč nemůžeme o přestávkách používat
mobily? Dotaz položilo 15 žáků.
Každá škola má svůj školní řád, ve kterém
je chování žáků ve škole specifikováno. Při
tvorbě školního řádu se pedagogové naší

Ruku v ruce

Každoročně se žáci 7. ročníku účastní projektu Ruku v ruce, jehož cílem je seznámit
děti s životem lidí s fyzickým nebo mentál-

školy shodli, že používání mobilů o přestávkách nepatří mezi vhodné formy komunikace mezi žáky. Přináší také potíže
s nahráváním různě „poťouchlých“ videí
a jejich následným sdílením na sociálních
sítích (nebezpečí kyberšikany). Tento názor schválila také školská rada složená ze
zástupců pedagogů, rodičů i zřizovatele.
Proč máme šatny a ne skříňky na zámek?
Dotaz položilo 7 žáků.
Naše šatny plně vyhovují potřebám a provozu školy. Pouze vzhledově pěknější šatnové skříňky pro více než 300 žáků by přinesly náklady přesahující milionovou částku
(nutná součinnost se zřizovatelem). Kromě bourání klecí by se totiž musela položit
také nová dlažba a samotný nákup skříněk
s kódy, vhodnou velikostí, ať se vleze i delší bunda a větráním spodní části pro obuv,
není záležitost zrovna levná. V tomto ohledu je provozně určitě důležitější budování nového výdejního okna, podpora vzniku multifunkčního hřiště, oprava střechy
či nová dlažba na schodišti. Pro výuku je
pak vhodnější vynaložit finance na obnovu
IT techniky a nákup iPadů (již brzy začneme používat).
Proč nemáme možnost chodit po chodbách
o malé přestávce? Dotaz položilo 7 žáků.
Malá přestávka trvá jen deset minut. Za tuto
krátkou dobu si lze odskočit na WC, připravit si věci na další hodinu a třeba si i něco
rychle zopakovat, přestěhovat se do speciálních učeben, krátce si ve třídě popovídat…

ním postižením. Po návštěvě zařízení, která
se těmto lidem věnují, si žáci uvědomili, že
v naší společnosti nejsou jen krásní, mladí
a úspěšní lidé, ale také ti, kterým osud nadě-

Proč je malý počet ředitelského volna?
Dotaz položilo 5 žáků.
Na jeden školní rok má ředitel každé školy
k dispozici 5 dnů tzv. ředitelského volna pro
žáky. Může být vyhlášeno na základě doložitelných organizačních (např. chybí učitelé),
technických (např. havárie, stavba) a hygienických (chybí mnoho žáků – chřipka) potíží. Tento druh volna nelze uměle a bez důvodu vyhlašovat jen proto, že by vznikl tzv.
prodloužený víkend.
Proč se neschvalují všechny školní výlety? Dotaz položilo 5 žáků.
Na výlety jezdí třídní kolektivy za odměnu
za celoroční školní práci. Doba jejich konání
je proto soustředěna do třetího červnového
týdne, kdy je již učivo probráno a rozhodnuto o závěrečném hodnocení na vysvědčení.
Se schválením výletů v tomto období žádné problémy nevznikají. Obtíže mohou nastat mimo určenou dobu, protože pak žáci
chybí v době výuky a zkoušení, za doprovázející učitele se musí suplovat. Tato pravidla se však netýkají exkurzí (např. do Prahy) nebo projektů (např. ozdravný pobyt),
které se uskutečňují v rámci výuky a jsou
součástí ŠVP.
Ostatní dotazy jsem zodpověděla osobně
v jednotlivých třídách.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

lil do vínku mnoho těžkostí. A právě tito lidé
potřebují naši pozornost a pomoc, za kterou
jsou velmi vděční.
Mgr. Anna Víchová

Dne 25. 4. 2019 navštívili žáci 7. ročníku Charitu v Opavě - Jaktaři a ve Vlaštovičkách
16
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ŠKOLSTVÍ
Absolutním vítězem pěvecké
a výtvarné soutěže je žák z naší
školy

Jonáš Slovák se stal ve středu 27. 3. 2019 absolutním vítězem vítkovské soutěže. Naši
školu reprezentoval s italskou skladbou
Se florindo e fedele. Jeho zpěv neměl konkurenci a tělocvična základní školy ve Vítkově se na chvíli stala tichým hledištěm plným překvapujícího obdivu. Úspěšný byl
i Vojtěch Kupec, který ve výtvarné části modeloval miniatury nových chemických prvků. Jeho precizní práce s pořádnou dávkou
trpělivosti si zasloužila krásné druhé místo.
Dalšími soutěžícími byli Klára Vrbická, Tereza Víchová, Antonín Malík a Zuzana Rožanská. I oni se vší snahou čelili soutěžnímu klání. Výhercům gratulujeme a přejeme
spoustu dalších úspěchů.
Petra Tomanová

Turnaj v deskových hrách

Turnaj pro žáky základních škol v deskových hrách uspořádala MAS Opavsko spolu s Hracím deskovým centrem Legie. Jednotlivé týmy se utkaly ve čtyřech deskových
hrách, které jsou nyní populární. Abbaku
prověřilo u dětí matematické schopnosti,
Krycí jména zase vyjadřování, Patchwork
logiku a King domino představivost. Náš
desetičlenný tým se na turnaj připravoval
ve školním klubu a trénink rozhodně nepodcenil. Souboje byly mnohdy velmi vyrovnané. Otický sál kulturního domu byl plný dětí
a naše škola vybojovala krásné šesté místo.
Petra Tomanová a Katarína Čermáková

uprostřed místnosti a také bohatě zdobený vláček, který svými vagony symbolizuje poselství: zdraví, štěstí, lásku a penízky.

V krajské soutěži Svět slova 2019, které
organizovalo Městské kulturní centrum
Fulnek, p. o., jsme obsadili krásná místa.
Výtvarnou kategorii mladších žáků vyhrála Nikol Hesse (z první třídy ZŠ Hradec)
za kombinovanou techniku s obrázkem nazvaným Skřítek a časová skříňka, druhé
místo v literární kategorii patří Víťovi Tomanovi (z páté třídy ZŠ Branka) za pohádku O princezně Terezce a ztraceném střevíčku a cenu poroty získala za svou povídku
Katka Janečková (ze šesté třídy ZŠ Hradec).
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice každým rokem pořádá soutěž, které
se účastní děti z celého světa. Letošním tématem byla chemie. I přes obrovskou účast
na této prestižní soutěži (15 336 prací)
získaly hradecké děti hned šest význam-

Výlet do Světa techniky

O velikonočních prázdninách se školní družina se školním klubem vydaly prozkoumávat Svět techniky v Ostravě. Nejdříve jsme
navštívili Malý svět techniky. Tady děti bádaly po stopách vynálezců. Některé zaujaly
parní stroje, jiné obydlená ponorka. Ve tvořivé části si mohly vyzkoušet řezání polystyrenových tvarů nebo soustružit dřevěné kolíky. Ve Velkém světě techniky děti
zaujala virtuální realita, strom života, hlavolamy i výroba kovové lžičky. Navštívili
jsme i tamější 3D kino a chemické divadlo.
Domů jsme se vraceli po celodenním bádání s mnoha zajímavými poznatky a zážitky.
Petra Tomanová, Dagmar Vavrečková,
Zuzana Curylová

ných ocenění. Víťa Toman jako individuální účastník získal hned dvě čestná uznání za dobře zhotovené fotografie (plamen
svíčky a prskavka), ostatní děti ze školního
klubu pracovaly pečlivě na technice suché
jehly. Mezinárodní porota ocenila Nelu Beinhauerovou (zkumavky s lektvary), Daniela Drozda (zkumavka v držáku a varná baňka), Martina Rychlého (chemický pokus)
a Katku Janečkovou (mikroskop).
Do další soutěže mezinárodního charakteru s názvem Krásná jako kvítka, konané
v Havířově, které se v rámci školní družiny a školního klubu účastníme, jsme zaslali grafické zpracování zvířat. Také jsme se
zúčastnili krajské literární soutěže, vyhlášené městským obvodem Mariánské Hory
a Hulváky, se šesti pohádkami na téma Čerti na zahrádce. Nejen tyto, ale mnohé další
soutěže motivují děti, které svou pílí a nadšením rozvíjí tvořivé dovednosti a fantazii.
Držte nám pěsti! Dětem ještě jednou velká gratulace a pochvala za trpělivost, kreativitu a snahu.
Petra Tomanová

Den mláďat

Naše nejmenší žáčky přilákal na školní statek v sousedství Masarykovy střední školy
v Opavě Den mláďat. K vidění byla mláďata hospodářských zvířat, jako například telata, kůzlata, jehňata, selata, housata a další. Pro návštěvníky byly připraveny různé
aktivity s environmentální tematikou. Děti
si mohly zasadit bylinky a soutěžily v poznávání rostlin. Některá děvčata obdivovala dravce, chlapce zase zajímala vojenská a policejní auta. Výlet se nám vydařil
i díky krásnému počasí. Doprava byla hrazena z projektu Hradečtí Šikulové podpořeného dotačním programem města Hradec nad Moravicí.
Petra Tomanová, DiS.,
Mgr. Lenka Hlačíková,
Mgr. Monika Bryjová

Úspěch hradeckých dětí
na soutěžích

Práce hradeckých dětí mohou obdivovat návštěvníci Bredy Weinstein Opava, kde jsou
vystaveny dopravní prostředky žáků školní družiny a školního klubu. Nepřehlédnutelný je především krásný žlutý autobus

Nikol Hesse, Katka Janečková a Víťa Toman
na předávání cen soutěže Svět slova 2019
www.muhradec.cz
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
Naši školu navštívili kolegové
ze Zlínského kraje

MAS Vizovicko a Slušovicko, spolu s řediteli, pedagogy a zástupci zřizovatelů, navštívila ve dnech 25. a 26. 3. 2019 v rámci implementačních aktivit projektu MAP II. Naše
škola – naše radost několik škol na Opavsku, které si vybrala jako zdroj inspirace.
Naše malotřídní škola byla jednou z těchto
škol, kterou kolegové ze Zlínského kraje navštívili. Byli jsme potěšeni, že jsme se mohli
pochlubit nejen prostředím školy, školní zahradou a novou polytechnickou učebnou,
ale též projekty, které ve škole realizujeme.
Prožili jsme pěkné dopoledne, které bylo
obohacením pro vzácnou návštěvu i pro nás
samotné.

Úspěšné vystoupení ve finálovém
kole Opavského skřivánka

V pátek 22. 3. 2019 nás v pěvecké soutěži Opavský skřivánek reprezentoval žák
3. ročníku Michal Groda. Z tohoto kola Michal postoupil do finálového kola soutěže,
které se uskutečnilo v pátek 12. 4. 2019 formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle v Opavě. Za doprovodu cimbálové muziky si Michal vyzpíval pěkné 3. místo.

Den Země aneb Ukliďme si
kolem sebe

Děti z naší školy i školky se připojily v rámci Dne Země k úklidu svého okolí. Podtitul naší sběrové akce byl Ukliďme si kolem
sebe. 24. 4. 2019 jsme prošli obec Žimrovi-

ce a blízké okolí a několik nasbíraných pytlů odpadků nás utvrdilo v tom, že pořádat
tuto akci má smysl.

Prodejní jarmark završil
projekt našich dětí

V pondělí 13. 5. 2019 ve 14 hodin zahájili
chlapci a děvčata z 3. a 4. ročníku prodejní jarmark před pobočkou České spořitelny
v Hradci nad Moravicí, kterým završili své
snažení v rámci projektu banky Abeceda peněz. Tomu však předcházelo mnoho drobné
práce. Během předchozích dvou měsíců děti
založily svou firmu Lanýži. Se svou firmou
si pak naplánovaly, co budou vyrábět, zvolily si strategii prodeje, marketingu a promýšlely další kroky fungování svého podniku. Z banky děti dostaly částku 3 000 Kč
na nákup materiálu pro výrobu. Při výrobě
pomáhali i spolužáci z 1. a 2. ročníku. Maminky dětí, paní Grodová, Zmijová a Skalíková, věnovaly svůj volný čas a vyráběly
za asistence školáků krásné výrobky pro jarmark. Další rodiče nám pomohli se samot-

nou realizací trhu. I přes nepříznivé počasí
se dětem podařilo prodat většinu výrobků
a jejich čistý zisk činil 10 400 Kč. Prostředky
děti využijí na školní výlet, část prostředků
věnují na adopci černého čápa v Záchranné
stanici v Bartošovicích. Tím největším přínosem celé akce však není peněžní zisk, ale
nové poznatky z oblasti finanční gramotnosti i zkušenosti získané ze vzájemné spolupráce a respektu. Za možnost být součástí tohoto projektu České spořitelny vděčíme
panu Pavlu Grodovi.
David Šrom, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
Flautoškolka

Od února probíhá v hradecké mateřské škole a jejích pobočkách úspěšný projekt nazvaný Flautoškolka. Jedná se o metodický
koncept flétnové výuky předškolních dětí.
Jeho propagátorem a současně lektorem je
dlouholetý učitel místní ZUŠ pan Roman
Vaněk. Projekt využívá osvědčené postupy
rozvoje hudebních dovedností nejmladších
dětí. Zvolená metoda nevyžaduje znalost
not a ani noty nevyučuje. Je určena pro dět-
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skou celodřevěnou pětidírkovou flétničku,
se kterou jsou děti seznamovány ve skupinové výuce. Pokud máte zájem, aby se i vaše
děti do projektu zapojily, nahlaste se u paní
zástupkyně, popřípadě přímo paní ředitelce
MŠ, a to nejpozději do 15. 6. 2019.

Klubíčko Duháček

Již od roku 2015 probíhá v MŠ Hradec nad
Moravicí projekt Klubíčko Duháček, který je určen pro rodiče s dětmi, které v dalším školním roce nastoupí do MŠ. V rámci
něj mohou rodiče i děti prožít jednou v měsíci běžný den v mateřské škole, zapojit se
do řízených činností nebo si spontánně pohrát v prostředí třídy, kterou v dalším školním roce budou navštěvovat. Rodič získá povědomí o režimu dne v MŠ a může
tak své dítě na vstup do MŠ lépe připravit.
Dubnový Duháček se nesl v čarodějném
duchu. Hned při vstupu do třídy Kuřátek
se museli děti i rodiče proplést sítí pavučin

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

a projít tajemným vchodem do chaloupky
čarodějnice. Když se všichni usadili na svá
místa, mohlo se začít. Děti ze třídy Kuřátek společně s novými kamarády nejdříve
hledaly předměty, které čarodějnice ztratila. Když se podařilo vše najít, zkusila čarodějnice, zdali její kouzelná hůlka funguje
a děti postupně začarovávala do nejrůznějších zvířat. Jelikož děti začaly vydávat
zvířecí zvuky, bylo jasné, že hůlka funguje, a proto se všichni mohli pustit také

ŠKOLSTVÍ
do náročnějších kouzel. Nakonec si všechny děti zasloužily sladkou odměnu a dáreček na památku.
MŠ Hradec nad Moravicí

Folklorní besídka v Kajlovci

Dne 9. 5. jsme společně s dětmi připravili pro maminky besídku v duchu folkloru.
Besídka se uskutečnila v hasičské zbrojnici v Kajlovci a sešlo se na ní velké množství
rodinných příslušníků. Celý program začal
podáváním domácího pečeného chleba se
solí, kterým děti vítaly rodiče a další hosty
u vchodu. Poté následovalo pásmo folklorních tanečků, lidových písní a básní. Děti
byly šikovné, celá besídka se nám moc povedla a maminky byly nadšeny a dojaty z výkonů svých dětí a z dárečků. Děkujeme paní
ředitelce za její účast, velké poděkování patří také paní Štěpánové za krásné účesy pro
naše holčičky a paní Magurové za darované
karafiáty pro maminky.
Kolektiv MŠ Kajlovec

PODĚKOVÁNÍ MAMINKÁM

Ve dnech 13. a 14. 4. 2019 se konala Jarní výstava v kulturním domě v Jakubčovicích, kterou pořádal Klub žen Jakubčovice,
a na které se mohla podílet i naše mateřská
škola. Výtvarné práce dětí přispěly k výzdobě sálu a maminky našich dětí se zapojily výrobou a prodejem krásných velikonočních a jarních dekorací. Touto cestou
chceme vyjádřit všem maminkám poděkování za jejich výrobky a čas tomu věnovaný.

Lesní zvířátka na dosah ruky

Dne 29. 3. 2019 k nám přišli na besedu členové Mysliveckého spolku Skřipov pan Libor Kuděla a pan Tomáš Kubánek. Děti se
seznámily s životem zvířat žijících v lese.
Dozvěděly se, jak se v lese chovat nebo co
potřebuje zvěř do krmelce v zimním období, aby přežila zimu a měla dostatek vitamínů. Děti si uvědomily, jaký význam má
sběr lesních plodů pro volně žijící zvěř. Také
jsme poznávali a hádali zvuky zvířat a ptáků
v přírodě. Pro děti to nebylo pouze pasivní
naslouchání, ale myslivci s nimi diskutovali, vyprávěli a ukazovali lovecké trofeje, které s sebou přinesli. Povídání bylo zajímavé a děti získaly spoustu nových vědomostí

z naší přírody. Na závěr si vyzkoušely, jak
jim sluší myslivecký klobouk. Na rozloučenou pro nás myslivci připravili jako dárek
omalovánky lesních zvířat a časopisy o myslivosti. Děkujeme za velmi hezkou a poučnou besedu a za dárky, které určitě ve školce využijeme.
Kolektiv MŠ Jakubčovice

mohli vyzkoušet tradiční pletení pomlázky
z 8 prutů nebo také pletení košíku. Pro děti
bylo připraveno tradiční malování a zdobení vaječných skořápek. Práce nám šla pěkně
od ruky. Pro většinu rodičů bylo pletení pomlázek a košíků z pedigu jejich první zkušeností a odměnou pak bylo, že si vlastnoručně vyrobený košík či pomlázku mohli odnést
domů. A protože při práci také náramně vyhládne, paní provozní nám nakonec připravila vynikající smaženici, na které si všichni
zúčastnění opravdu pochutnali.
Bc. Martina Stoklasová, MŠ Bohučovice

V DUBNU JSME PEKLY
VOŇAVÉ DOBROTY

Velikonoční zvyky a tradice

V průběhu měsíce dubna jsme se připravovali na oslavu velikonočních svátků. Společně jsme si vyrobili „letečka“ - pučící vrbové větvičky, ozdobené barevnými stuhami
a kraslicemi. Z papírových kapesníků a slámy jsme vytvořili malé Moranky a vyháněli
paní zimu ze školky. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na tradiční říkadla a písničky.
Spolu s kolegyní jsme přemýšlely nad tím,
jak bychom dětem ještě více dokázaly Velikonoce přiblížit. Současně jsme si přály do pašijového týdne zapojit také rodiče dětí. Jak
známo, Velikonoce jsou povětšinou vnímány
jako svátky jara, ale současně jsou Velikonoce největším křesťanským svátkem, a proto
jsme oslovily jednu z maminek, zda by nám
nepřišla do školky něco o Velikonocích povědět. Maminka velmi ráda souhlasila a hned
zkraje pašijového týdne, tedy v pondělí ráno,
zavítala k nám do třídy. Pro děti byla návštěva maminky, která se na chvíli zhostila role
paní učitelky, výrazné a milé zpestření. Odpoledne jsme pak ve spolupráci se SRPŠ pořádali velikonoční dílny s názvem Návrat
k tradicím a smažení vajec. K Velikonocům
neodmyslitelně patří pletená pomlázka z vrbového proutí, proto jsme se zaměřili právě
na tuto činnost. Vrbové proutí jsme však nepoužili, ale nahradili jsme ho pedigem, což
je přírodní materiál, který se dováží z tropů jihovýchodní Asie. Rodiče i děti si tak

Jako každý rok i letos paní kuchařky ze školní jídelny napekly voňavé koláče na tradiční akci Vynášení Mařeny, která se konala 8. 4. 2019 v Kajlovci. Všichni strávníci si
před velikonočními svátky pochutnali na lineckých vajíčkách. Poslední dubnový den
upekly paní kuchařky pro děti jemné „čarodějnické“ pečivo, jako občerstvení k setkání nazvanému Strašidlácké dopoledne.
V rámci projektu Afrika si děti měly možnost vyzkoušet výrobu špízů z čerstvého
tropického ovoce.
V nejbližších dnech nám bude předán bronzový certifikát „Skutečně zdravá škola“,
z čehož máme velkou radost. Pokud máte
chuť vyzkoušet si opět pár našich zdravých
receptů, tady jsou:
Vločkový koláč a jablky
200 g ovesných vloček, 600 g nastrouhaných jablek, 80 g smetany, 24 g třtinového
cukru, mořská sůl, skořice. Ovesné vločky namočíme na 30 minut do vody. Okapané vločky rozprostřeme na vymazaný plech
a jemně posolíme. Na vločky poklademe nastrouhaná jablka a posypeme skořicí, pokapeme smetanou a pocukrujeme (místo cukru můžeme pokapat medem). Pečeme při
150 stupních asi 30 minut.
Karbenátek z celeru s kuřecím masem.
100 g celeru, 1 vejce, 40 g strouhanky, 360 g
kuřecího masa, 20 g oleje, sůl, majoránka,
sladká paprika. Kuřecí maso umeleme spolu
s očištěným celerem, přidáme strouhanku,
vejce, sůl a majoránku. Z této směsi tvoříme malé karbenátky, které potřeme olejem
se sladkou paprikou, uložíme na vymazaný
plech a pečeme dozlatova.
Přejeme dobrou chuť!
Alena Hložková

www.muhradec.cz
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Školství
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
Tajemná noc ve škole aneb kam
všude nás zavedou knižní příběhy

V pátek 29. 3. odpoledne začala v naší škole Tajemná noc. Děti se díky různým knižním příběhům dostávaly na tajemná místa, kde je čekalo několik tajemných úkolů.
Protože zlá královna začarovala naši školu, musely děti najít kouzelnou flétnu, aby
hrou na ni královnu vyhnaly. Všichni mohli
projít skříní do země Narnie, aby našli ukrytá zvířata, s kocourem Mikešem tahali trakaře, s broučkem hledali nevěstu, vyráběli
jarní ozdoby a v noci se vydali najít kouzelnou flétnu. Nakonec všechno dobře dopadlo
a děti se mohly uložit ke klidnému spánku.

Osvětim

První jarní den strávili žáci 8. a 9. třídy
v Polsku prohlídkou koncentračních táborů Auschwitz a Auschwitz-Birkenau - světových symbolů teroru, hromadné vraždy
a holokaustu. Návštěva této památky snad
v každém vyvolá smutek, pocit hrůzy a beznaděje. Pohled na vězeňské zdi, plynové
komory, děsivé pohledy na to, v čem tam
lidé žili, co po nich zbylo, dobové fotografie
a příběhy konkrétních lidí, nelidská krutost
strážců - vše vyvolává v člověku jistotu, že
se to nesmí již nikdy opakovat a my nesmíme nikdy zapomenout.

Dnes jím jako Angolan

V úterý 23. 4. jsme se připojili k celostátnímu projektu Jím jako Angolan. Děti se
na několika stanovištích dozvěděly informace o Angole, o přírodě a přírodních památkách, o umění této země, sportech, zábavě
a také ochutnaly angolské jídlo. Prožili jsme
společně velice pěkný den, kterým se nám
otevřel další svět, o kterém teď už něco víme.
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Úspěchy našich žáků

Také v tomto školním roce jsme se mohli radovat z úspěchů našich žáků. Letos dosáhli
vynikajících výsledků v okresním kole matematické olympiády Dominik Rosenbaum
a Štěpán Lazecký, kteří obsadili ve svých
kategoriích 1. místo. Štěpán navíc exceloval i v okresním kole biologické olympiády,
kde byl taktéž první. V soutěži Matematický
klokan získal Antonín Dušek ve své kategorii 3. místo a Kristýna Hoňková místo první.
Dařilo se také v literárních soutěžích. Kristýna Hoňková obsadila se svými prózami 1. místo a Ester Svrčková 2. místo v celostátní soutěži Kolik tváří má svoboda?
Kristýna zvítězila ve své kategorii i v soutěži
Svět slova 2019. Kristýně Hoňkové můžeme
poděkovat též za krásné 4. místo v okresním
kole olympiády v českém jazyce. V recitační
přehlídce Dětská scéna slavila úspěch Anastázie Kupčíková, která v okresním kole obsadila ve své kategorii 2. místo.

Duchovní příprava na Velikonoce

Po celou postní dobu jsme se ve škole připravovali na Velikonoce. Probíhala peněžní
sbírka pro neziskovou organizaci Likvidace lepry, jejímž primárním cílem je pomáhat léčit infekční choroby (lepra, tuberkulóza) v Africe, Asii a Jižní Americe. Také
jsme každé postní páteční ráno procházeli
a rozjímali křížovou cestu po chodbách školy. Krásným zážitkem byla společná křížová
cesta na kopci Kalvárie.

PŘÍSTAVBA DOKONČENA

Děti z naší školy si vedly skvěle také v pěvecké soutěži Opavský skřivánek. 1. místo
si vyzpívala Anastázie Kupčíková ze 3. třídy,
2. místo patří Dominikovi Holoubkovi ze
4. třídy. Pomyslnou bronzovou medaili získala Johana Larischová z 8. třídy. V duetech
nás reprezentovaly Jindra Tereza Závorková s Johanou Larischovou a získaly 3. místo.
Také školní oddíl taekwonda byl letos
úspěšný. Z pražského Hirundo cupu přivezl 3. místo a 1. místem byli naši reprezentanti oceněni v soutěži Havířovský pohár.
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Tak konečně jsme se dočkali, přístavba je
otevřena a začal v ní nový provoz. Škola se
tímto rozrostla o dvě kmenové třídy a dvě
odborné učebny. Také se výrazně zlepšila
konektivita, byl vybudován bezbariérový
přístup do školy a nové parkoviště. Celková
kapacita vzrostla na 180 žáků. Stalo se tak
v nejvyšší čas, od září se zde bude vzdělávat 178 žáků. Stavba včetně vybavení stála
27,5 milionů, z toho 23 milionů je uhrazeno
z operačního programu IROP a 4,5 milionů
uhradil zřizovatel školy Biskupství ostravsko-opavské. Město neposkytlo na přístavbu bohužel vůbec nic, což nás velmi mrzí
(údaj z doby psaní příspěvku).
Mgr. Lucie Víchová

OKÉNKO DO ZAHRADY
Milí čtenáři, přátelé zahrádkáři,
jsem rád, že vás mohu oslovit prostřednictvím Hradeckých novin v rubrice, kterou
jsem nazval Okénko do zahrady. Na tomto místě bych se chtěl s vámi postupně dělit
o různé zajímavosti z našich zahrad a přiblížit tak zahrádkářskou činnost širší veřejnosti. Na úvod si uděláme krátkou exkurzi
do historie zahrad. Povíme si, jakou funkci
plnily zahrady v historii a jakou úlohu plní
zahrada v našich životech dnes.
Funkce zahrady se během historie výrazně
měnila spolu se změnou hospodářské a společenské situace. Řecké a římské zahrady se
objevovaly u antických vil a byly výsadou
pouze toho nejbohatšího obyvatelstva. Často se zde kombinovala reprezentativní část
zahrady s užitkovou, která zajišťovala obživu majiteli a lidem, kteří se starali o samotný chod hospodářství.
Pokud se přeneseme v čase do středověku,
zjistíme, že sídla vládců spíše plnila funkci
obranou a zahradní umění tak trochu upadlo
nebo ustoupilo do pozadí. Setkáváme se tak
se zahradami lékárenskými a zahradami
u klášterů, kde se mniši zabývali pěstováním
zeleniny a bylin, které představovaly první
funkční léčiva. Situace se mění až s příchodem renesance, která udělala se zahradním
uměním opravdové divy. Zahrady se začaly
plošně zvětšovat, začaly se objevovat vodní
prvky a pomocí různých plastik tvůrci vyprávěli mystické příběhy. Postupem času se

renesanční zahrady přeformovaly do barokního stylu, který opět dával najevo moc svých
majitelů. Zvláště ve Francii zahrady sloužily
jako vizitky svých pánů a poukazovaly na nebývalé bohatství. Dokladem toho je jedno
z největších děl zahradní architektury, francouzské Versailles. Typickým znakem barokních zahrad je jejich napojení na volnou přírodu. Koncept je stále pravidelný a většinou
jej tvořily na sebe navazující, tematicky odlišně zaměřené zahradní celky. Barokní zahradní architekti se rádi inspirovali antickými božstvy a hrdiny, jejichž sochy se pak
v těchto zahradách objevovaly. Velký zlom
pak přichází s anglickou zahradou, která již
úplně ztrácí hranice a napojuje se na okolní
krajinu. Mohutné zdi nahrazují příkopy, které nebrání průhledu do dáli.
Zcela odlišný směr při tvorbě zahrad spolu
s vědeckým pokrokem a rozšířenými možnostmi cestování přináší 19. století. Nastupuje nová éra zahradního sběratelství.
Šlechtické rody si z dalekých cest přivážely v té době neznámé rostliny z Ameriky
a Asie. Některým druhům se v našich podmínkách velice dobře dařilo a dnes je považujeme za obtížné plevely. Typickým příkladem může být bolševník velkolepý, který
byl přivezen z oblasti Kavkazu a pěstoval se
jako nenáročná okrasná rostlina. V dnešní
době je nejen v České republice řazen k nejrizikovějším invazivním plevelům. Ve šlechtických zahradách mnohdy vznikly neuvěřitelně bohaté sbírky, které dnes plní funkci
arboret a botanických zahrad.

Ve 20. století byly zahrady pojaty více prakticky, centrem dění byl hospodářský dvůr.
Ten sloužil pro chov hospodářských zvířat
a pro uskladnění různých materiálů. Pokud
se budeme bavit o zahradě přiléhající k zemědělské usedlosti, pak na dvůr navazovala zeleninová zahrada. Za ní pak sad, louka
a polnosti. Okrasná zahrada byla soustředěna do tzv. předzahrádek. V devadesátých letech jsme užitkové zahrady vyměnili za stálezelené jehličnany a velké travnaté plochy
s okrasnými záhony. V té době začala být zelenina a ovoce dostupná v obchodech, takže pěstování vlastní sklizně většině zahrádkářů nedávalo smysl. V posledních letech
jsme ovšem svědky znovuobjeveného kouzla podomácku vypěstované zeleniny a ovoce, protože si lidé stále více uvědomují chuťový a kvalitativní rozdíl mezi dováženým
ovocem a vlastními výpěstky.
Z předchozího je vidět, že ve všech dobách
a kulturách lidé své zahrady milovali, žili
v nich a utvářeli je. Vztah člověka k jeho zahradě prozrazuje jeho individuální vkus,
náhled na život. Už několik let se ukazuje,
že se zahrady pro člověka stávají stále důležitější součástí jeho domova a lidé jsou
stále ochotnější se o ně starat a hospodařit
na nich, prostě v zahradách žít. Cesta do zahrady je tedy do jisté míry protipólem digitalizaci a globalizaci, je reakcí na rostoucí
odcizení člověka od přírody.
Ing. Radim Sonnek
předseda ZO ČZS Jakubčovice

Zveme vás na městské koupaliště
Městské koupaliště v Hradci nad Moravicí zahájí letošní koupací
sezónu během prvního červnového týdne (přesné datum otevření
bude upřesněno). Důvodem je probíhající reklamace nátěru bazénového dna a probíhající práce na jeho opravě. Z důvodu nepříznivého
počasí v druhé polovině května nebylo možno tyto práce realizovat
a technici museli vyčkat na teplé a hlavně suché počasí. Otevírací
doba i výše vstupného zůstává stejná jako v loňském roce. Koupaliště bude otevřeno denně od 9 do 19 hodin. V případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno (provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu).
Vstupné: dospělí - celodenní 50 Kč, vstup po 16. hodině 30 Kč, permanentka 20 vstupů 600 Kč; děti do 15 let - celodenní 30 Kč, vstup
po 16. hodině 20 Kč, permanentka 20 vstupů 400 Kč.
S  otevřením koupaliště bude v  jeho areálu opět uvedena do provozu webová kamera s přímým přenosem na webové stránky. Můžete tak aktuálně zjistit, zda je koupaliště otevřeno a jaká je jeho
momentální obsazenost. Cílem je poskytnout informační servis
o provozu areálu.
Provozovatel městského koupaliště: Technické služby Hradec nad
Moravicí, Opavská 228, Hradec nad Moravicí, tel.: 725 666 090,
553 650 791, www.tshradec.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme příjemné chvíle na hradeckém koupališti!
www.muhradec.cz
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HISTORIE
Hradec na stránkách Opavského týdeníku - 1889
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 konci 19. a počátku 20. století. Příspěvky jsou ponechány v původní podobě, bez zásahů do pravopisu.
Z Hradce 3. června. (Bouře)
Když lidé v neděli ubírali se z kostela, toužebně pohlíželi k nebesům,
zdali by nespatřili nějakého mráčku. V srdci jejich ozývalo se přání,
aby Pán Bůh hojným deštěm ovlažil pole i louky. Přání toto se brzy
splnilo. Po poledni okolo hodiny jedné pokrylo se nebe šedými mraky,
počalo se ozývati temné dunění hromu a najednou spustily se hojné
proudy vody z oblohy nebeské. Na věži se ještě vyzvánělo. V tom udeří blesk do věže, po drátě, vedoucím od hodin sveze se dolů, a dveřmi,
kterými se vchází na věž, vyletí. Zvoníci poděšeni utíkali z věže. Škoda se nestala žádná. Jenom omítka ze stěny byla sražena. Po hodině
třetí povstal velký vítr, jenž ohromnou lípu, stojící při silnici blízko kostela vyvrátil. Při pádu protrhla lípa telefonický drát a jízdu po silnici na několik hodin, než byla odstraněna, úplně zabránila. Běda každému, kdo by v tu chvíli byl býval na silnici.
27.7.1889
Bezmezné surovosti stala se včera svědkem část výletníků z Opavy
na Hradec se ubírající před obcí Podolskou u řeky pod mostem. Tam
na kamenici rozbila tábor rodina komediantova, sestávající z muže,
ženy a sedmi dětí. Bylo to ke třetí hodině, když mezi podnapilým mužem a ochmelenou ženou vypukla hádka, která skončila rvačkou, v níž
roztomilý muž zasadil ženušce své ránu kamenem do hlavy, že hned
k zemi se skácela a v bezvědomí ležeti zůstala. Rána na hlavě ženy

byla hluboká, kosť lebeční na levé straně byla proražena a krev ssedlá činila na ránu pohled ještě děsnější. Strhl se hrozný povyk. Surový muž maje za to, že ženu usmrtil, dal se do zaječích, avšak byl tesaři poblíž pracujícími chycen, spoután a ke kládě přivázán, by utéci
nemohl. Lid se sbíhal a byl tak rozzuřen, že mnoho nescházelo ke kamenování zločince, který krví potřísněn jsa ke kládě se tulil. Srdcejímající obrázek skytala však omráčená žena kvílejícími dětmi u vozu
jsouc obklopena. Několik žen ruce spínajících a s dětmi hořekujících
sestoupilo se kolem domnělé mrtvé, žádná však rukou ku pomoci nehnula. Ve výše vzpomenuté společnosti výletní nacházel se náhodou
velitel druhého oddělení četnictva Slezského, poručík hrabě B., který
ubohé oběti se ujal a vlastnoručně hořejší část těla jí obnaživ, studenou
vodou jí políval, obvázav jí ránu na hlavě kapesním šátkem. Po chvíli
začala omráčená žena dýchati a asi po půl hodině otevřela oči a ohlížejíc se po dětech začala mluviti prosíc, aby muž její nebyl uvězněn,
ale dětem zachován. Mezitím sešlo se na místě samém mnoho obecenstva a z podnětu některého lidumila učiněna pro nebohé děti sbírka,
jejíž výnos starostovi obce odevzdán. Po celé hodině dostavil se také
lékař Hradecký, který ránu prohlednuv a obvázav, vyslovil hraběti B.
své uznání, jenž dle jeho výpovědi rychlým zakročením a pomocí svou
ženě těžce raněné život a dětem matku zachoval. Muž surový byl mezitím do vazby odveden; když však těžce raněná žena neustále plačíc prosila, aby ho k ní dovedli, propuštěn z vazby a ponechán u ní. Lékař vyslovil se původně, že rána jest smrtelná, později však prohlásil,
když očekávaná horečka se nedostavila, že raněná bude při životě zachována. Rabiátnímu muži bude se nicméně před soudem zodpovídati z nepředloženého činu svého, než může Pánu Bohu děkovati, že věc
hůře nedopadla. Nad ubohými dětmi zajisté Všemocný se slitoval, ponechav jim roditelku. Jak výše udáno, jest dětí těch sedm, nejstarší asi
11-12leté, nejmladší 6 neděl staré.

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.

Skautský oddíl Hradce-Podolí
v roce 1937
V první řadě zleva: Zdeněk Stodůlka, Mirek Hon, Josef Fajkus, před
nimi Marie Schindlerová.
Foto: archiv Jindřicha Skařupy
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HISTORIE
Vedení Českého svazu požární
ochrany na Hradci kolem roku 1965
V první řadě zleva: František Škrobánek – předseda MNV, Oldřich
Schuppler, Schindler, G. Štencel,
Kostruh, Hubert Hanák, František
Mazur.
Foto:
archiv SDH Hradec nad Moravicí

Připravili Karel Hanák a Marek Wolf, Matice slezská

Dům, kde žila slezská básnířka Emílie Gudrichová (dům č. p. 14 na ulici Kolonie)
Vznik Kozího Hradce a Kolonie

Při příležitosti budování knížecího parku v Hradci nad Moravicí
v roce 1795 byla přemístěna dosavadní zásobní, okrasná a užitková zahrada ze severního svahu zámeckého kopce do prostoru panského dvora Stránka u řeky Moravice. Uvolněný pozemek původní
zásobní zahrady byl v roce 1795 knížetem Karlem Aloisem Lichnovským (1761–1814) kolonizován a vznikla zde kolonie řemeslníků zvaná Ziegenburg (Kozí Hradec). Každý z nových kolonistů
obdržel již v roce 1795 pozemkovou parcelu o velkosti 200 čtverečních sáhů (cca 640 m2) a na výstavbu nových domů bylo možno použít kameny, resp. trámy z demolovaných fortifikačních prvků, věží
a palisád. Celkem bylo v prostoru Ziegenburgu do r. 1836 vybudováno na 24 domů, a to včetně nejjižněji vybudovaného domu, dnes
č. p. 14, který byl již zbudován z kamene. Vzhledem k blízkosti k zámeckým budovám existuje předpoklad, že tento dům vlastnil některý z panských úředníků nebo zaměstnanců zámku. Současný dům
č. p. 14 na ulici Kolonie je zajímavý zejména tím, že v něm v letech
1948–1955 bydlela slezská básnířka, učitelka a inspektorka mateřských škol Slezska a Ostravska Emílie Gudrichová (1888–1970), rodačka z blízké Raduně.
Emílie Gudrichová měla k Hradci nad Moravicí velmi blízko. Po dokončení studií na Státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
v roce 1907 nastoupila v témže roce do funkce 1. pěstounky mateřské školy v Hradci-Podolí. Ve spolupráci s dětmi obecné školy
uspořádala v Hradci první české divadelní představení a zahájila
ochotnickou činnost v Hradci-Podolí hrou Dráteníček. Jako výborná varhanice vedla v novém působišti dětský pěvecký kroužek a aktivně se spolupodílela na vybudování Národního domu v roce 1909.
Od roku 1915 začala učit ve své rodné obci Raduň a pomáhala svému otci v redakci Opavského věstníku. Svůj život zcela obětovala
pedagogické práci, vzdala se i domu v Opavě na Černé ulici č. p. 25,
zděděném po otci ve prospěch své sestry Drahomíry, provdané
za hudebního skladatele Arnošta Rychlého. Sama zůstala svobodná.

telkyně Boženy Weichslové, rovněž penzionované učitelky mateřské školy v domě č. p. 14 v Hradci na Kolonii. S nimi bydlela i starší
sestra Boženy, Marie Weichslová.
Láska k Hradci, přítomnost nádherné přírody a v neposlední řadě
i bohatá historie takřka „na dosah ruky“ nabízející se při pohledu
z domu na Kolonii byly intenzivními podněty, které daly vzniknout
v letech 1948–1955 patnácti veršovaných vyprávěním o historii
a pamětihodnostech Hradecka. Tyto básnicky ztvárněné povídky,
z nichž k nejvíce známým patří Čert a kokot, Jak kozy zachránily
Hradec či Slezská Kalvárie, nebyly nikdy knižně samostatně vydány.
Jejich obdivovatelé si je pouze opisovali pro svoji potěchu a po dlouhá léta předávali v ústní rovině z generace na generaci. V roce 1955
se Emílie Gudrichová z domu č. p. 14 na Kolonii odstěhovala do domova důchodců v Opavě.
V roce 2003 vydal Odbor Matice Slezské v Hradci nad Moravicí básně Emílie Gudrichové vztahující se k Hradci tiskem pod názvem Slezsky Hraděc.
S využitím materiálů p. Ladislava Sonnka připravil Petr Havrlant

Když v roce 1948 odcházela ze svého pracoviště inspektorky mateřských škol v Ostravě do důchodu, našla útulný domov u své příwww.muhradec.cz
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SPORT
KAROLÍNA HEIDEROVÁ NOMINOVÁNA NA OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ve dnech 23. – 28. 6. 2019 se uskuteční v Liberci Olympiáda dětí a mládeže České republiky. Karolína Heiderová, žákyně 6. třídy
Církevní základní školy sv. Ludmily, si svými
výkony v tenisové halové sezóně vybojovala
nominaci a již podruhé se zúčastní této prestižní sportovní akce pro mládež, na které
bude reprezentovat Moravskoslezský kraj.
Ve své první sezoně mezi staršími žačkami
(2019) se už stala vítězkou severomoravských přeborů starších žákyň, čímž si zajistila účast na Mistrovství ČR starších žaček
v tenisu, kde postoupila mezi šestnáct nejlepších ve dvouhře a osm nejlepších ve čtyřhře. Mezi další úspěchy patří finálová účast
na turnaji B kategorie v Táboře ve dvouhře
a vítězství ve čtyřhře, semifinále Na Dolině
a vítězství v Přerově. V konečném republikovém žebříčku mladších žaček skončila
na pěkném devátém místě. V nové teniso-

vé sezóně bude Karolína reprezentovat tým
Precheza Přerov, kam přestoupila, a i nadále se pod vedením svého trenéra Jiřího Heidera ml. bude připravovat na svých domovských kurtech JC Sport Opava.
Hradecká rodačka se věnuje tenisu od svých
čtyř let a pomalu začíná nakukovat i do tenisové Evropy, na mezinárodní turnaje, kde
zatím sbírá zkušenosti. V loňském roce strávila jeden týden v tenisové akademii Patricka Mouratogloua ve Francii, kde měla možnost poznat trénink Andyho Murrayho nebo
francouzského tenisty Lucase Pouilleho,
i práci trenéra Sereny Williamsové. Přejme
Karolíně, aby i nadále dobře reprezentovala Hradec nad Moravicí a aby jí tenis přinášel radost.
Karolína a slavný tenista
Andy Murray

26. ročník Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Poslední březnovou neděli, 30. 3. 2019, proběhlo ve sportovní hale
ZŠ v Hradci nad Moravicí 4. kvalifikační kolo (z celkových devíti)
v rámci 26. ročníku MČR v mažoretkovém sportu. Sportovní halu
zaplnilo bezmála 600 mažoretek, představilo se 163 formací a rozdáno bylo 926 medailí. Jako každým rokem se soutěžilo ve dvou výkonnostních třídách, A a B.
Soutěž zahájil starosta Hradce nad Moravicí pan Mgr. Patrik Orlík společně s předsedou soutěže panem Tomášem Hozou. Českou
hymnu již tradičně zazpíval sólista Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pan Peter Svetlík. Řízení kvalifikačního kola
bylo plně v kompetenci České federace mažoretkového sportu pod
vedením prezidentky paní Marty Pavelkové. Soutěžící hodnotila erudovaná šestičlenná porota, které předsedala hlavní rozhodčí paní Monika Bergerová. Kvalifikační kolo probíhalo po celý den
a všechny mažoretky předvedly své umění jak nejlépe dokázaly.
Ty nejlepší mažoretky se probojovaly do samotných finálových kol
MČR, které se dle druhu náčiní a výkonnostní třídy konaly v Náchodě, Ostravě a Hranicích. Odtud se úspěšní nominovali až na mistrovství Evropy do Chorvatska a na mistrovství světa, které se koná
předposlední týden v srpnu ve sportovní hale Královka v Praze.
Domácí mažoretkový tým Charlie pořádal kvalifikační kolo, pod záštitou města Hradce nad Moravicí, již pošesté. Jsme velmi rádi, že
náš tým vrátil mažoretkový sport zpět do našeho města. Od roku
1997, kdy proběhlo první kvalifikační kolo, se letos v našem městě konala kvalifikace již podevatenácté, a každým rokem se sem

sjedou mažoretky z různých koutů republiky. Příští rok 2020 bude
významný dvacátým výročím pořádání kvalifikačního kola mistrovství ČR v Hradci nad Moravicí. Všechna kvalifikační a finálová kola byla vysílána živě on-line přenosem. Přístup pro národní
mistrovství (MČR) je na www.majoretsport.cz a pro mezinárodní soutěže na www.ifms-majorettes.com. V tyto dny je MČR v mažoretkovém sportu již ukončeno a mažoretky Charlie se mohou
pochlubit výborným umístěním a nominací na MS a ME. Všechna umístění si můžete přečíst na našich webových stránkách
www.mazoretky-charlie.cz.
Všem příznivcům mažoretkového sportu přejeme i nadále pěkné
zážitky plné krásy a elegance.
Mažoretky Charlie

Další úspěch šachového oddílu
Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí vyhrál okresní soutěž Opava
2018/2019 a má právo postoupit do okresního přeboru. Nejspíš ale zůstane ve stejné soutěži, protože ve vyšší soutěži jsou náročnější podmínky, musí se hrát na více šachovnicích
a je třeba mít k dispozici více hráčů.
V posledních letech se šachovému oddílu velmi dařilo. Je to především zásluhou našeho trenéra, pana Adolfa Tesárka, který šachový oddíl vede velmi svědomitě, dbá na pečlivé organizování zápasů, ale také získal pro tuto královskou hru děti ve školním věku. Z některých
z nich se stali úspěšní členové šachového oddílu, jako například Hynek Moravec, který se
stal okresním přeborníkem v turnaji mládeže do 18 let v rapid šachu Grand Prix 2018/2019.
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Hynek Moravec s pohárem (vlevo),
trenér pan Adolf Tesárek (vpravo)

SPORT
Ostatní hráči si vedli také velmi dobře a zaslouží si pochvalu.
Šachový oddíl má 20 registrovaných hráčů, z toho 8 dětí do 15 let. Scházíme se na trénincích
každý čtvrtek – od 16 do 17 hodin mají trénink děti a od 17 hodin ostatní. Zájemci o hru se
mohou přijít podívat, případně si i zahrát s členy oddílu. Tímto bych chtěl zároveň poděkovat panu Petru Lamichovi, který nám v zimním období umožnil pravidelně trénovat i hrát
nedělní mistrovská utkání v recepci SK Lama, a to zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků.
Závěrem bych chtěl popřát našemu šachovému oddílu mnoho dalších úspěchů v následujícím ročníku 2019/2020. Děkuji našim hráčům za vzornou přípravu a našemu vedoucímu panu Adolfu Tesárkovi za výbornou trenérskou a organizační práci. Přeji všem pevné
zdraví a hodně elánu do příštích let.
Petr Smuda, kronikář šachového oddílu

Okresní přeborníci
ve stolním tenise
Na okresním přeboru nejmladšího žactva ve stolním tenise v Darkovicích uspěli
hráči FIT Sports Clubu Daniel Drozd a Tadeáš Sedláček, kteří získali zlatou medaili ve čtyřhře. K tomuto cennému vítězství
přidal Daniel Drozd další zlato ve dvouhře,
čímž se kvalifikoval jako jediný zástupce
okresu v této kategorii na krajské přebory.

Trénink šachového oddílu

Rebelové na mezinárodním turnaji v Polsku
Na florbalovém turnaji v Polsku hráči Fit
Sports Clubu neztratili. Soutěže se účastnily dva týmy - žáci a mix tým chlapci s dívkami. V kategorii žáci-chlapci byli velmi
úspěšní a po velkém boji získali stříbrnou
medaili. Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Tomáš Schreier. Mix tým hrál
také houževnatě a od začátku to vypadalo na bronzovou medaili. Pak bohužel rozhodlo závěrečné klání a družstvo skončilo
na čtvrté bramborové pozici.

Rebelové v opavské lize zlatí i stříbrní
Florbalisté FSC Rebels se zaskvěli ve finále opavské ligy, do kterého postoupili z druhého
místa v kvalifikaci. Nejprve hráli ve skupině, kde zápasy byly tak vyrovnané, že rozhodovaly nájezdy. Napínavé utkání však zvládli hradečtí lépe a z prvního místa postoupili do závěrečného dějství, kde se utkali s týmem SVČ Opava o zlaté medaile. V brance zazářila Nikol Curylová, která pochytala, co se dalo. K tomu se přidal skvělý útočný tandem Drozd se
Skřečkem, kteří rozhodli o zaslouženém vítězství Hradce. Ke skvělému úspěchu se přidal
i tým přípravky Špuntíci, který získal stříbrné medaile.

Stříbro ze soutěže TOP 8 nejlepších hráčů
Družstvo stolních tenistů FIT Sports Clubu skončilo pouhé dva body před branami
play off okresní ligy žáků družstev sk. B. Nejlepší stolní tenisté této soutěže pak byli pozváni na klání o nejlepšího hráče s názvem

TOP 8. Jan Hejhal a Daniel Drozd z FIT
Sports Clubu se umístili mezi nejlepšími
osmi hráči, a proto obdrželi pozvání na toto
klání, které nabídlo jak soutěž dvouher, tak
čtyřher. Daniel Drozd se nezalekl starších

hráčů a po bojovném výkonu se umístil na
2.–3. místě (z důvodu stejného počtu bodů
s dalším hráčem). Další cenný kov pak přidal
Jan Hejhal, který dosáhl stejného umístění
i v kategorii čtyřher. Hráčům blahopřejeme!

Dvojnásobná vítězka MČR
v mažoretkovém sportu
V polovině dubna se ve sportovní hale v Hranicích na Moravě konalo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. Erika Hendrychová z Hradce nad Moravicí (z týmu Ještěrky Branka u Opavy), svěřenkyně Hanky Vavrečkové, se účastnila šampionátu skupiny B ve dvou kategoriích.
Nejprve nastoupila v soutěži Sólo baton, kde mezi devatenácti soutěžícími zvítězila a získala zlatou medaili. Ve druhé soutěži Duo baton nastoupila se svou oddílovou kolegyní Karolínou Cucovou z Branky u Opavy. Od počátku bylo jasné, že obě mažoretky jdou za vítězstvím velmi cílevědomě a odměnou
jim byla opět zlatá medaile. K těmto zlatým radostem získala děvčata také postup na evropský i světový šampionát - v červnu se představí na mistrovství Evropy v Chorvatsku a v srpnu budou bojovat
o medaile na mistrovství světa v Praze. Blahopřejeme!

www.muhradec.cz
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Úspěšné krajské přebory
Na krajském přeboru nejmladšího žactva
ve stolním tenise v Karviné uspěli hráči reprezentující okres Opava. V konkurenci nejlepších hráčů Moravskoslezského kraje zabodovali i hráči FIT Sports Clubu. Největším
„skokanem“ a velkým překvapením celého
šampionátu v kategorii nejmladších žáků byl

Daniel Drozd, o kterém se nepředpokládalo,
že by v nabité konkurenci přeborníků z celého
Moravskoslezského kraje mohl uspět. První
zápas, s následným vítězem celé soutěže, díky
nervozitě prohrál, ale pak se začal zlepšovat
a přidávat jedno vítězství za druhým. A tak téměř ze šedesátého místa v žebříčku porážel

hráče z první pětky i desítky v kraji. Nakonec
z toho bylo krásné čtvrté místo, kdy Daniela
dělila od bronzové příčky pouze jedna výhra,
a za sebou nechal okresní přeborníky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a další.
Ing. Lenka Mišičková, FIT Sports Club z.s.

MISTŘI!
V sezóně 2018/2019 se stali hradečtí florbalisté v kategorii starších
žáků mistry Moravskoslezského krajského přeboru. Florbalisté podávali po celou sezónu vyrovnané výkony a své soupeře převyšovali
zejména svou dovedností s florbalkou, technikou, sehraností, nadšením a schopností dodržovat stanovenou taktiku.
Dvě kola před koncem, v rozhodujícím zápase na palubovce v Bruntále s druhým týmem soutěže TJ Olympií Bruntál, nepřipustili naši
florbalisté pochybnosti o tom, do kterých rukou pohár náleží a v přímém souboji o první místo porazili domácí celek 11:2. Se 17 vítězstvími, 1 remízou, 2 prohrami, celkovým skóre 172:72 a s 5bodovým náskokem se tak, v konkurenci týmů z Ostravy, Opavy, Krnova,
Bruntálu, Bolatic a dalších, stali mistry tohoto ročníku. Na posledním turnaji v Krnově pak hráči zvedli nad hlavu zasloužený pohár.
Poděkování za perfektní sezónu si zaslouží nejen ti hráči, kteří se
na úspěchu podíleli, ale také ostatní hráči a hráčky hradeckého florbalu, spolu s trenéry všech věkových kategorií, kteří pomáhají v rozvoji sportovních a florbalových dovedností dětí a mládeže. V neposlední řadě patří velké díky rodičům, příznivcům florbalu a městu

Hradec nad Moravicí. Děkujeme všem, kteří s týmem spolupracovali, pomáhali mu a fandili.
René Kufa

Florbaloví elévové v sezóně 2018/19
Sezóna 2018/2019 byla úspěšná i pro naše nejmladší hráče. V kategorii elévů se turnajovým způsobem pěti týmů potkávají s nejlepšími hráči dané věkové skupiny Moravskoslezského kraje. Florbalisti
z Hradce se neztratili a během sezóny dosahovali skvělých výkonů.
Většina našich umístění byla na bedně a taky jsme dokázali nejeden
turnaj vyhrát. Vzhledem k věku našich hráčů se ve stejné kategorii elévů budeme prát i příští sezónu a slibujeme podobně dobré výsledky.
Pro příští sezónu 2019/2020 otevíráme také družstvo přípravky
(ročníky 2011 a mladší), abychom nové zájemce o náš krásný sport
připravili na souboje s dětmi jejich věku, které začínají v jiných oddílech. Všichni dostanou možnost ukázat rodičům, co se i za krátký čas pravidelných tréninků naučili. Jednou na sebe budou pyšní
jako jejich starší spoluhráči, kteří letos dosáhli řady vynikajících
výsledků. Přijďte se podívat s vašimi dětmi na trénink a my vám je
na pár let zabavíme.
Marek Přibyl

26

|

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

INZERCE

Hradec nad Moravicí
kostel sv. Petra a Pavla
víkendové prohlídky
do konce října 2019
soboty 9 – 16 h
neděle 10 – 16 h

Odstavné parkoviště
pod zámkem
Plánujete návštěvu hradeckého zámku? Zaparkujte pohodlně na odstavném parkovišti u komunikace I/57 mezi obcemi Hradec
nad Moravicí a Kajlovec (naproti čerpací
stanice). Z parkoviště vede k zámku pěší
stezka, která ústí na ulici Zámecká u kostela sv. Petra a Pavla. Parkoviště je určeno
pouze pro osobní automobily a jeho kapacita je 90 míst. Parkování je zdarma a vzhledem k časté vysoké obsazenosti parkoviště
na Městečku je i velmi pohodlné.

www.muhradec.cz
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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. 7. 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. 2/2019: Jarní čas do přírody volá
nás. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stala paní Věra Žůrková z Hradce nad Moravicí.
Děkujeme všem za příspěvky do tohoto vydání Hradeckých novin. Uzávěrka podkladů pro další vydání (4/2019) je v pondělí 15. 7. 2019 (distribuce do domácností na začátku měsíce srpna 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,
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