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prosinec – leden

OTEVŘENÁ RADNICE
RADA MĚSTA
(z usnesení č. 19 ze dne 7. 10. 2019, č. 20 ze
dne 21. 10. 2019 a č. 21 ze dne 11. 11. 2019)
• schválila přijetí dotace na nákup dopravního
automobilu pro JSDH Žimrovice z programu
Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020
ve výši 450 000 Kč,
• vzala na vědomí cenové nabídky na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č.p.
265 v Hradci nad Moravicí (bývalý hotel Ještěr) a rozhodla pronajmout nebytové prostory
o výměře cca 190 m2,
• schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na úpravy dopravny (přechodu přes koleje ve vlakové stanici) a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi městem a společností MR Design CZ, s.r.o., IČ 25388606,
• schválila v souladu s ustanovením § 6 odst. 6
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti podle ustanovení
§ 24 odst. 1 uvedeného zákona Ing. Martinou
Miklendovou, IČ 74353128, která zajistí Městskému úřadu Hradec nad Moravicí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při posouzení návrhů na změny
územního plánu, které město obdrželo v uplynulém období, pořízení II. Zprávy o uplatňování územního plánu Hradec nad Moravicí a pořízení změny č. 3 Územního plánu Hradec nad
Moravicí; rozhodla nepožadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci posouzení návrhů
na změny územního plánu, pořízení II. Zprávy o uplatňování územního plánu Hradec nad
Moravicí a pořízení změny č. 3 podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Magistrátu
města Opavy; uložila vyhlásit výzvu pro veřejnost, aby do 13. 12. 2019 uplatnila své návrhy
na změny v územním plánu Hradec nad Moravicí; tyto návrhy budou vyhodnoceny a případně
řešeny ve změně č. 3 územního plánu,
• rozhodla uzavřít mezi městem, jakožto kupujícím, a společností SB LOGISTIK TRANSPORT
s.r.o., IČ 25369415, jakožto prodávajícím, kupní smlouvu na vozidlo OPEL VIVARO, verze
COMBI L2H1 2.9t 1.6 CDTI BiTurbo s/s MT6,
za kupní cenu ve výši 313 950 Kč bez DPH,

• schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč společnosti Babybox pro odložené
děti - STATIM, z. s., IČ 27006891, zastoupenou
předsedou spolku panem Ludvíkem Hessem,
na podporu zřízení nového babyboxu v Opavě,
• schválila převod finančních prostředků ve výši
500 000 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu Základní školy Hradec nad Moravicí a jejich čerpání za účelem generální rekonstrukce
výdejny obědů základní školy,
• schválila plán zimní údržby místních komunikací města ze dne 30. 9. 2019,
• schválila užití městského znaku organizátorům
nejstaršího dálkového pochodu v ČR Bezručova Moravice, tj. odboru VHT TJ Opava, z. s.,
IČ 00495948, při příležitosti konání 60. ročníku pochodu dne 11. 4. 2020,
• schválila výplatu finanční kompenzace nákladů
na elektřinu při provozu tlakových splaškových
kanalizačních přípojek za rok 2019 finančními
dary v celkové výši 20 000 Kč, podle předloženého a v podkladech pro 21. schůzi rady města
založeného návrhu,
• určila místa pro uzavírání manželství - Hradec
nad Moravicí, Opavská č.p. 265, obřadní místnost a Hradec nad Moravicí, Zámecká č.p. 313,
obřadní zahrada; rozhodla stanovit dobu pro
uzavírání manželství - každý první pátek v kalendářním měsíci v době od 9:00 do 12:00 hod.;
schválila sazebník provozních poplatků při uzavírání manželství formou občanského sňatku
ve správním obvodu matričního úřadu Hradec
nad Moravicí podle předloženého a v podkladech pro 21. schůzi rady města založeného materiálu, vše s účinností od 1. 1. 2020,
• projednala žádost občanů bydlících v lokalitě ulice Husova v Hradci nad Moravicí ze dne
21. 10. 2019 o opravu povrchu komunikace Husova a zajištění průjezdnosti touto ulicí při sportovních a jiných akcích ve škole a neschválila opravu povrchu místní komunikace Husova
v Hradci nad Moravicí,
• projednala žádost ze dne 21. 10. 2019 o řešení provozu a instalaci silničních retardérů v lokalitě ulic Nádražní – Pod Hanuší v Hradci nad
Moravicí a neschválila umístění silničních retardérů na místních komunikacích v lokalitě
ulic Pod Hanuší – Nádražní,
• projednala cenovou nabídku společnosti Empesort s.r.o., IČ 62362569, na dodání a montáž informačních panelů pro měření rychlosti vozidel

a schválila pořízení 2 ks radaru RMR10, 2 ks přídavného panelu s textem ZPOMAL, 1 ks statistiky průměrné a nejvyšší rychlosti v čase a počtu
projetých vozidel, 2 ks automatického dobíjení
z veřejného osvětlení včetně akumulátorů 40 Ah,
montáž zařízení a přemístění stávajícího radaru
podle předložené a v podkladech pro 21. schůzi
rady města založené cenové kalkulace,
• projednala cenovou nabídku společnosti HV
výtahy s.r.o., IČ 62302418, na vybudování výtahu v budově č.p. 197 v Hradci nad Moravicí,
• rozhodla pronajmout nebytové prostory v 1. NP
budovy č.p. 61 v Žimrovicích o výměře cca
31,5 m2 za cenu 500 Kč měsíčně, od 1. 1. 2020
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
• vzala na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce Dodávka
elektrické energie pro město Hradec nad Moravicí; rozhodla na základě doporučení výběrové
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ČEZ ESO, a.s., IČ 03592880, nabídková cena
449 282 Kč bez DPH a rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie mezi městem
a společností ČEZ ESO, a.s.,
• vzala na vědomí žádost o prodloužení termínu stavby Multifunkční hřiště, ZŠ Hradec nad
Moravicí a schválila prodloužení termínu realizace stavby do 7. 5. 2020,
• schválila úpravu pojištění majetku a odpovědnosti města Hradec nad Moravicí za škodu spočívající v navýšení limitu pojištění u odpovědnosti na 25 000 000 Kč,
• vzala na vědomí informaci o realizaci projektu
Výsadba stromořadí, lokality lomu, místní část
Jakubčovice,
• vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Poznej svůj kraj do Programu
na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok
2020.
Celá znění usnesení ze zasedání rady města a zastupitelstva města najdete na www.muhradec.cz/
město/samospráva.
Poslední zasedání Zastupitelstva města Hradec
nad Moravicí v roce 2019 (zasedání č. 8) se uskuteční dne 16. 12. 2019 v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265. Jednání začíná v 15.00 h a je
veřejné.

Dne 5. října 2019 nás ve věku třiasedmdesáti let opustil Mgr. Karel Churavý, emeritní ředitel Základní školy Hradec nad Moravicí
a bývalý člen zastupitelstva města. Odešel člověk, který nejen svou vstřícností, obětavostí a životním nadhledem velkou měrou zasáhl do života občanů našeho města. Čest jeho památce!
Za město Hradec nad Moravicí Mgr. Patrik Orlík a Mgr. Petr Havrlant
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,
v minulém měsíci jsme si připomněli výročí
osmdesát let od událostí, které vedly k uzavření vysokých škol nacisty, a výročí třicet
let od sametové revoluce, jež nastartovala
změny vedoucí k demokratizaci naší země.
Čas od času zaznamenávám diskuze nad
tím, zda se žilo lépe před revolucí, nebo se
lépe žije teď. Vzhledem k tomu, že nejsem
pamětníkem obou režimů, nemohu srovnávat. Nicméně vypůjčím si
slova T. G. Masaryka zaznamenaná Karlem Čapkem: „Demokracie
má své chyby, protože občané mají své chyby. Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“
Uplynul rok od zvolení nového zastupitelstva a vedení města. Proto
si dovolím ve stručnosti zrekapitulovat, co se za tu dobu podařilo pro
občany vykonat.
V závěru loňského roku byla do zdárného konce dotažena přestavba
hasičské zbrojnice v Jakubčovicích (7 880 000 Kč, z toho 6 400 000 Kč
bylo hrazeno z dotací) a zbudováno veřejné osvětlení k hlavní komunikaci ve Filipovicích (780 000 Kč).
Celkovou rekonstrukcí za 2 170 000 Kč prošla plynová kotelna mateřské školy v Hradci, přičemž více než čtvrtina z této částky byla kryta z dotací.
Jednotkám sboru dobrovolných hasičů z Hradce a Jakubčovic byla pořízena nová technika v celkové hodnotě 812 850 Kč (z toho 772 200 Kč
bylo financováno z dotací).
V průběhu roku bylo komplexně zrekonstruováno 670 délkových metrů
asfaltových cest, 270 délkových metrů chodníků, jeden mostek a jedna
lávka (v Kajlovci). Dále se podařilo odstranit havarijní stav zdi na ulici Zámecká (1 410 000 Kč) a v současné době se dokončuje prodloužení vodovodního řadu na ulici Fučíkova (540 000 Kč).
Revitalizací prošlo hřiště v Bohučovicích. V září letošního roku začala přestavba bývalého antukového hřiště u základní školy v Hradci

na moderní multifunkční hřiště. Vedle položení nového tartanového
povrchu hřiště dojde k úpravě okolních ploch, zbudování nového oplocení a výstavbě kolárny spolu s nezbytným zázemím pro uživatele hřiště. Dokončení přestavby je plánováno v příštím roce, jakmile klimatické podmínky umožní položení finálního povrchu.
Bohužel ne vše, co bylo na tento rok plánováno, se podařilo zrealizovat. Pevně věřím, že tyto rozpracované věci dotáhneme do úspěšného
konce již v první polovině příštího roku. Otazníky však visí nad realizací oplocení hřiště v Domoradovicích a výstavbou chodníku naproti
mateřské škole v Jakubčovicích. Zatímco v prvním případě jsou problémem nedořešené majetkové vztahy, v druhém případě to je výškový
spád kanalizace, která se musí pod chodníkem opravit.
Vedle realizačních činností probíhají přípravné a projekční práce
na jiných investičních akcích. Zároveň se pracuje na přípravě rozpočtu města na rok 2020. Samotný rozpočet bude projednáván na prosincovém zasedání zastupitelstva města. O výsledku, a tedy o tom, co
nás v roce 2020 čeká, budete blíže informováni na webových stránkách města a v příštím vydání Hradeckých novin.
Ke konci roku 2019 děkuji institucím, organizacím a spoluobčanům,
kteří se v tomto roce zapojili do veřejného dění a podíleli se na spoluutváření života v našem městě.
V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům městského úřadu
a příspěvkových organizací našeho města za práci, kterou v tomto
roce odvedli.
Přeji Vám a Vašim blízkým příjemné a bezstarostné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2020.
Závěrem si Vás dovoluji jménem svým i jménem našeho města pozvat
na hradecký vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 14. prosince
2019 na Podolské ulici, a na městský ples konaný dne 1. února 2020
v prostorách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

Vážení spoluobčané,
jak jsem již uvedl v minulých Hradeckých
novinách, pokračujeme v rámci zlepšení informovanosti občanů a zlepšení komunikace veřejné správy s občany města v modernizaci webových stránek www.muhradec.cz,
jejichž grafický styl navazuje na již zmodernizované Hradecké noviny i nový Hradecký
kulturní měsíčník. Nově byla do webových
stránek města zakomponována technologie responzivního designu,
která zaručuje, Vám uživatelům, správné zobrazení www stránek
na Vašich chytrých mobilních telefonech, tabletech i počítačích s různě velkými displeji. Rovněž je již v provozu i nová aplikace „V obraze“,
která Vás bude v případě Vašeho zájmu aktivně upozorňovat na veškeré novinky a zprávy. Můžete si vybrat, zda chcete být informováni
o probíhajících kulturních akcích, nově vložených zprávách města,
nových dokumentech vyvěšených na úřední desce či o nově zveřejněných fotogaleriích.

Dále si dovoluji zmínit, že byl nově zpracován pasport všech sportovišť a dětských hřišť na území města, z něhož vyplynula zásadní informace, a to ta, že město nedisponuje žádnou specializovanou sportovní
plochou pro dospívající mládež ve věku 10-18 let. Tato věková skupina
není rozhodně nijak malá a čítá k dnešnímu dni 456 osob. Jako vhodná pro případnou menší modernizaci byla vytipována plocha asfaltového hřiště v Hradci nad Moravicí nad hřbitovem. Vzhledem k tomu,
že probíhá výstavba multifunkčního hřiště pro míčové sporty u základní školy, byla by plocha hřiště u hřbitova zamýšlena účelově jinak, a to
především jako in-line hřiště, případně v kombinaci s menšími překážkami jako skatepark. Protože nemálo občanů z mladé generace jezdí
se svými skateboardy a koloběžkami do velkého skateparku do Opavy, toto zaměření se nabízí. Proto bych chtěl touto cestou vyzvat Vás
náctileté občany, kteří máte zájem přispět nápadem, radou či pomocí,
jak by mohlo hřiště a jeho provoz nad hřbitovem vypadat, abyste neváhali a oslovili nás. Vaše nápady mohou v budoucích letech výrazně
ovlivnit vzhled této již léta zanedbané sportovně-odpočinkové plochy.
www.muhradec.cz |
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Pokračují rovněž práce na projektové dokumentaci lávky pro pěší
na Pivovarské ulici, jejíž rekonstrukce je plánována v první polovině
příštího roku. Nově také započaly práce na projektu přechodu přes
koleje ve směru městský park - prodejna Hruška. Zde se nám podařilo po mnoha jednáních najít společnou řeč se Správou železniční
dopravní cesty - Oblastním ředitelstvím v Ostravě. Výsledkem oboustranné spolupráce a uzavřené dohody bude v první fázi redukce kolejišť a úprava prostranství před výpravní budovou. Ve fázi druhé proběhne výstavba přechodu přes koleje pro pěší s osvětlením, zábradlím
a přístupovými chodníky.

(42 ks javorů) umístěné na hranici dobývacího prostoru kamenolomu
Bohučovice. Na sazenice těchto stromů se městu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Sponzorsky (bezplatným
vykopáním jam) rovněž pomohla 1. Hradecká zemědělská a. s. Zvláště pak děkuji členům SDH Jakubčovice a členům ZO ČZS Jakubčovice, bez jejichž ochoty a pracovitých rukou by se nedala náročná výsadba stromů zrealizovat.

Rád se rovněž zmiňuji a vyslovuji velké poděkování Vám všem, kteří jste přišli pomoci 23. 11. 2019 při výsadbě nové javorové aleje

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

V tomto předvánočním čase a v závěru letošního roku Vám všem přeji hodně pohody, radosti a klidu v kruhu Vašich nejbližších, a také nezbytné zdraví a štěstí po celý příští rok 2020!

PŘIJÍMÁNÍ BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB
Na pokladně Městského úřadu Hradec nad
Moravicí lze nově provádět úhradu poplatků, stočného pro Žimrovice a dalších plateb
vedle hotovostního způsobu také bezhotovostně prostřednictvím platebních karet.
Toto řešení přinese zvýšení komfortu pro
občany a současně úsporu času, snížení objemu hotovosti a nutnosti jejího následného

zpracování a s tím související zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Platby za stočné pro
část Hradec nad Moravicí se budou i nadále
vybírat pouze hotovostně, a to z důvodu, že
se nejedná o platby ve prospěch města Hradec nad Moravicí, ale jiného subjektu (ČOV
a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy).

OZNÁMENÍ PRO ZÁJEMCE
O KOTLÍKOVÉ PŮJČKY
Reagujeme na zprávu v tisku, že městu Opavě nebyly schváleny finanční prostředky na poskytování tzv. kotlíkových půjček. Uvolnění finančních prostředků pro zájemce z území našeho města je
však na dobré cestě. Žádost města Hradec nad Moravicí o poskytnutí finančních prostředků na zajištění předfinancování výměny
starých nevyhovujících kotlů v rodinných domech prošla ze strany poskytovatele podpory (Státního fondu životního prostředí ČR)
posouzením z hlediska úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti, a žádosti bylo přiřazeno akceptační číslo projektu. Nyní se čeká
na podepsání Registračního listu a Smlouvy o poskytnutí podpory panem ministrem.
Po obdržení podepsané Smlouvy, schválení přijetí podpory zastupitelstvem města a zaslání požadovaných finančních prostředků
na účet města, již nebude nic bránit v proplácení finančních prostředků zájemcům o tuto návratnou finanční výpomoc. Předpokládaný termín zahájení proplácení tzv. kotlíkových půjček občanům
je konec roku 2019, respektive začátek roku 2020, a to na základě
řádně podaných žádostí, které jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci formuláře nebo na podatelně Městského úřadu
Hradec nad Moravicí.
Ivana Hyklová

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upozorňujeme, že Městský úřad Hradec nad Moravicí, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, dnem 9. 10. 2019 prostřednictvím úřední desky a internetových stránek oznámil, že byly zahájeny práce na II. Zprávě o uplatňování územního plánu Hradec nad
Moravicí a změně č. 3 územního plánu Hradec nad Moravicí a vyzývá veřejnost, aby ve lhůtě do 13. 12. 2019 uplatnila své návrhy
na změny v územním plánu Hradec nad Moravicí.
Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné
formě a musí v souladu s § 46 odst. 1 stavebního zákona obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa) včetně
uvedení jeho vlastnických práv k pozemku, nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (popis
toho, oč žadatel žádá včetně výčtu parcelních čísel, kterých se žádost týká, případně zákres do katastrální mapy),
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) odůvodnění návrhu,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu,
f) datum a podpis žadatele.
Adresa pro zasílání a podání návrhů: Městský úřad Hradec nad
Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, Opavská 265,
747 41 Hradec nad Moravicí.
Podané návrhy budou po jejich vyhodnocení projednány zastupitelstvem města v první polovině roku 2020 a v případě jejich schválení budou následně řešeny ve změně č. 3 územního plánu Hradec
nad Moravicí.
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OTEVŘENÁ RADNICE
OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLEM POPISNÝM
Na mnoha nemovitostech v našem městě
chybí označení číslem popisným nebo evidenčním (u rekreačních objektů), v některých případech je číslo nečitelné či zakryté
zahradními dřevinami. To může způsobovat v kritických situacích velké problémy
v orientaci hasičům, záchranářům, policistům, ale i potíže při doručování pošty, složenek za stočné či volebních lístků. Vlast-

ník nemovitosti je povinen podle § 32 odst.
1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích na svůj
náklad označit budovu číslem určeným
městským úřadem a udržovat toto označení v řádném stavu.
Vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí na území města, kteří nemají svou nemovitost označenou, aby tento nedostatek
napravili a svou nemovitost označili, po-

případě zajistili čitelnost a viditelnost stávajícího čísla.
Pro bezproblémové doručování pošty je
také vhodné mít na dostupném místě poštovní schránku přiměřené velikosti. Tato
povinnost ze zákona nevyplývá, ale zaručí
občanům, že písemnosti jim budou doručeny nepokrčené, suché a mnohdy i dříve.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
V měsících prosinec, leden a únor je sběrný dvůr na Žižkově ulici otevřen pouze jednou týdně, a to v pátek
od 10 do 17 hodin. K rozšíření provozní doby dojde opět
v březnu 2020.

Technické služby Hradec nad Moravicí nabízí od 1. 1. 2020 dlouhodobý pronájem nebytových prostor o rozloze 44,80 m² (dvě místnosti) v budově technických služeb, Opavská 228, Hradec nad Moravicí. Prostory jsou vhodné
pro kanceláře. Bližší informace získáte na tel. 725 666 090 (Roman Celta),
607 786 875 (Monika Šneková) nebo osobně v kanceláři technických služeb.
Roman Celta

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – RODINNÁ PORADNA
Bezplatné sociální poradenství pro
občany bude s určitou obměnou pokračovat také v roce
2020. Poradna bude
probíhat 6x ročně
v termínech 8. 1.,
4. 3., 6. 5., 1. 7., 2. 9. a 4. 11. 2020, vždy
od 14 do 17 hodin, v zasedací místnosti v budově městského úřadu (v přízemí). Poradenství zajišťuje Bc. Jana Spustová, sociální
pracovnice Centra sociálních služeb Ostra-

va, o.p.s., která občanům poskytne informace potřebné k řešení nepříznivé životní situace, např. v oblasti systému státní sociální
podpory, sociálních služeb a jejich dostupnosti v regionu, pečovatelské služby, sociálního pojištění apod.
Mimo tento okruh základního sociálního
poradenství bude poradna zaměřena na rodinné poradenství. Rodinná poradna poskytuje edukaci v oblasti rodičovských kompetencí, vývojových potřeb dítěte, pomoc
a podporu v oblasti rodinného práva, v systému dávek, provázení dítěte náročnou si-

tuací, řešení konfliktů a obtížné komunikace mezi rodiči, pomoc při zprostředkování
návazných služeb – lékařská péče, materiální zajištění, státní správa, sociální služby a další.
Pokud se ocitnete v zátěžové životní situaci
a nebudete moci navštívit poradnu ve výše
uvedených termínech nebo bude problém
neodkladný, můžete sociální pracovnici kontaktovat na tel. 605 292 252 nebo
595 054 000. Více informací najdete také
na www.css-ostrava.cz.

ZNĚLKA OBECNÍCH ROZHLASŮ JE VZPOMÍNKOU NA VÁCLAVA KRESU
V každé obci našeho města, kromě části Hradec nad Moravicí, jsou instalovány
obecní rozhlasy. Využívány jsou k hlášení
městského úřadu a ke komerčním i reklamním oznámením. Od prosince 2019 bude
každému hlášení předcházet znělka uvozující samotné sdělení občanům.
Po pečlivém uvážení byla vybrána melodie

z tvorby hudebního skladatele pana Václava Kresy (*1923 – †1999), rodáka z Hradce
nad Moravicí. Jedná se o úryvek ze skladby
Hanuša, z kazety hradeckých písní Moravice zpívá, natočené v červnu 1997 ve studiu
Českého rozhlasu Ostrava. Mnoho z vás si
jistě na pana Václava Kresu a na jeho skladby pamatuje. Texty jeho písní pojednávají

o řece Moravici, o rodném Hradci a o lásce
ke Slezsku. Věříme, že se vám znělka bude
líbit, a že vás vzpomínka na hradeckého hudebníka potěší.
Město Hradec nad Moravicí tímto děkuje
rodině pana Václava Kresy za poskytnutí
skladeb a laskavé svolení s jejich využitím.

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU
Pondělí 23. 12. 2019
24.–26. 12. 2019
27. 12. 2019
Pondělí 30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020

8.00 – 12.00 h (zkrácené úřední hodiny)
zavřeno
zavřeno
8.00 – 12.00 h (zkrácené úřední hodiny)
zavřeno
zavřeno

www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
NOVÁ LÁVKA PŘES
POTOK HRADEČNÁ
V KAJLOVCI
Na základě petice občanů Kajlovce byla již
v minulém roce firmou Zbyňka Řemelky vyrobena dřevěná část lávky určená k přemostění potoka Hradečná v Kajlovci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o mostní
dílo, trvalo poměrně dlouhou dobu vyřízení všech náležitostí a stavebního povolení
na realizaci lávky.
Ve druhé polovině letošního roku bylo osloveno devět firem s žádostí o provedení realizace lávky, ale žádná z nich o výstavbu
neprojevila zájem. V okamžiku, kdy desátá
oslovená stavební firma požadovala za osazení lávky více než 215 000 Kč, rozhodli
jsme se zrealizovat výstavbu lávky vlastními silami - pracovníky technických služeb.
Velké poděkování patří pánům Romanu Celtovi, Jaromíru Stoškovi, Jiřímu Hanákovi, Karlu Šulcovi, Jiřímu Jurečkovi
a Pavlu Duškovi, kteří se zhostili vyhotovení mostních pilířů, přístupových chodníků a celkové realizace lávky s pečlivostí jim
vlastní. Celkové náklady na transport, výstavbu pilířů a osazení lávky dosáhly nakonec 38 000 Kč.
Petr Havrlant

OPRAVA CHODNÍKU
V KAJLOVCI
V září proběhla oprava chodníku v Kajlovci (kolem rybníka). Chodník nebylo možno
v minulosti opravit z dotačních programů,
proto jsme přistoupili k opravě financované
pouze z rozpočtu města. Finance na opravu
chodníku byly vyčleněny již v minulém roce,
a přestože byla vyhlášena dvě výběrová řízení, žádný zhotovitel nepodal cenovou nabídku. V letošním roce bylo výběrové řízení
úspěšné a nabídku podalo sedm stavebních
firem. Vítězem výběrového řízení se stala společnost ROSIS s.r.o. z Opavy. Celková cena, kterou město za opravu chodníku
zaplatilo, byla bezmála 500 000 Kč včetně
DPH. Proti vysoutěžené ceně došlo k úspoře cca 78 000 Kč.
Josef Hennig
Chodník v Kajlovci před a po opravě.
6
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OTEVŘENÁ RADNICE
OPRAVA KAMENNÉ ZDI
V měsících září a říjen proběhla oprava kamenné zdi na ulici Zámecká (před domem
č.p. 9) v Hradci nad Moravicí. Na základě
výběrového řízení se zhotovitelem stavby
stala společnost STAVBY-BALLER s.r.o.
ze Spálova. Stojí za zmínku, že zhotovitel
jako jeden z mála v letošním roce dodržel
termín a stavba byla předána do užívání podle smlouvy. V rámci stavby bylo provedeno
kompletní odstranění vegetace a hloubkové přespárování kamenné zdi. Nejvíce porušené části zdi byly rozebrány a opětovně vyzděny, původní betonová římsa byla
odstraněna a nově vybetonována, zábradlí
bylo očištěno a natřeno. Kamenná zeď byla
zpevněna tlakovou injektáží. Za provedené
práce město zaplatilo částku 1,41 milionu
Kč včetně DPH.
Josef Hennig

Kamenná zeď na Zámecké ulici před a po opravě.

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Údržbu místních komunikací v Hradci nad
Moravicí a jeho částech v průběhu zimní
sezóny 2019/2020 zajišťují Technické služby Hradec nad Moravicí prostřednictvím
svých zaměstnanců a externí firmy Vít
Heinz, Hradec nad Moravicí. Úkolem zimní údržby je zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklých v důsledku počasí. Údržba probíhá podle schváleného plánu zimní údržby, a to v pořadí dle důležitosti (zimní údržbu není možno provádět okamžitě na celém
území města, proto plán zimní údržby stanoví potřebné priority, a to jak místně, tak
i časově). Celé znění plánu zimní údržby najdete na webových stránkách technických
služeb www.tshradec.cz.
Často se setkáváme s tím, že špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu komunální
techniky a znemožňují tak provádění zimní údržby. Traktor s radlicí musí odstave-

ná vozidla v bezpečné vzdálenosti objíždět
nebo mezi nimi složitě kličkovat, části komunikací zůstávají neošetřeny a vzniká zde
zvýšené nebezpečí nehod nebo úrazů. Pokud je silnice kvůli špatně zaparkovaným
autům neprůjezdná, nemůže být prohrnuta ani ošetřena posypovým materiálem vůbec. Z praxe víme, že nedodržením průjezdné šířky riskujete také poškození vašeho
vozidla - zmrzlý sníh může pluhem trhnout
a při úzkém prostoru poškodit vaše vozidlo.
Žádáme tímto řidiče, aby dle možností neparkovali vozidla na komunikacích a nebránili tak průjezdu zimní komunální techniky. Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Pokud
tedy vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát,
musí zůstat volných nejméně 6 metrů (3 me-

try pro každý směr jízdy). Děkujeme tímto
všem zodpovědným občanům, kteří tuto situaci pochopili, parkují na svých pozemcích
a umožňují tak (zvláště při intenzivních sněhových srážkách) provádění zimní údržby.
Upozorňujeme, že není v silách správce komunikací ošetřit všechny komunikace a chodníky města a jeho částí najednou
a zcela odstranit následky povětrnostních
vlivů. Proto prosíme všechny občany, chodce i řidiče, aby v zimním období dbali zvýšené opatrnosti, věnovali pozornost aktuálnímu stavu komunikace, který je v zimním
období předvídatelný a obvyklý, a přizpůsobili tomuto stavu své vybavení, jízdu i chůzi.
Za všechny zaměstnance Technických služeb Hradec nad Moravicí vám přeji příjemně strávenou zimu a hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
Roman Celta

VÁNOČNÍ VÝZDOBA MĚSTA
Naše město ozdobí v adventním a vánočním čase sváteční osvětlení
v ulicích Podolská a Zámecká a šest vánočních stromů. Občanům
Domoradovic, Jakubčovic a Bohučovic zpříjemní Vánoce stromy
živé, jedle ojíněné, které byly vysazeny již v loňském roce; v Kajlovci byl strom (rovněž jedle ojíněná) vysazen teprve letos. Ulici Podolskou ozdobí vánoční strom, který darovali občané našeho města a ulici Hradeckou v Žimrovicích ozdobí strom zakoupený. Všech
šest stromů bude vánočně osvětleno.
Děkujeme tímto rodině Světnických z Hradce nad Moravicí i dalším
občanům, kteří nabídli darování vánočních stromů.
Roman Celta
www.muhradec.cz |

7

OTEVŘENÁ RADNICE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Ve dnech 1.–14. ledna 2020 bude na území našeho města probíhat celostátní Tříkrálová sbírka, kterou
každoročně organizuje Charita ČR. Skupinky koledníků, doprovázeny osobou starší 15 let, navštíví
vaše domovy se zapečetěnými pokladničkami a vyplněnou průkazkou, s přáním Božího požehnání
a všeho dobrého v novém roce, a zároveň vás požádají o příspěvek do sbírky. Výnos z Tříkrálové sbírky 2020 je určen pro vybavení terénních ošetřovatelských služeb, pro nové prostory chráněných dílen, na rekonstrukci chráněného bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením a pro zabezpečení poskytování pomoci lidem nacházejícím se v krizové situaci. Děkujeme všem občanům, kteří
se do charitativní sbírky zapojí a svým darem pomohou tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
HRADEC NAD MORAVICÍ 2020
Na rok 2020 připravilo město Hradec nad Moravicí stolní čtrnáctidenní kalendář, který je tematicky zaměřen na historii našeho města. Prostřednictvím fotografií doprovázených textem tak můžete zavzpomínat na své předky či nahlédnout do doby dávno minulé, kdy
mnoho budov mělo zcela jinou podobu, než ji známe dnes. Kalendář si můžete zakoupit v informačním centru (Podolská ulice) nebo
na podatelně městského úřadu. V prodeji bude také na hradeckém
vánočním jarmarku v sobotu 14. 12. 2019. Kalendář je vhodný také
jako dárek, kterým jistě potěšíte své blízké.

HRADEC NAD MORAVICÍ
>_ijeh_YaÒaWb[dZ¶ĭ

2020

SVATEBNÍ OBŘADY V ROCE 2020
Upozorňujeme snoubence, kteří plánují
svatbu na území města Hradec nad Moravicí, na nový sazebník provozních poplatků za služby spojené se zabezpečením svatebních obřadů, který vstupuje v platnost
1. 1. 2020. I nadále však lze v Hradci nad
Moravicí uzavřít manželství zcela bezplatně.

MÍSTO A DOBA UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
STANOVENÁ RADOU MĚSTA
Manželství ve správním obvodu matričního
úřadu Hradec nad Moravicí se uzavírají každý první pátek v kalendářním měsíci, v době
od 9 do12 hodin, v obřadní místnosti města,
Opavská 265, Hradec nad Moravicí (obřa-

dy jsou zcela bezplatné) a v obřadní zahradě
města, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí (obřady jsou zpoplatněny pouze provozním poplatkem ve výši 1 500 Kč).

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NA JINÝCH
MÍSTECH DLE VÝBĚRU SNOUBENCŮ

matričním úřadem nad rámec bezplatného
sňatečného obřadu). Provozní poplatky jsou
stanoveny ve výši 1 500 Kč, 3 000 Kč nebo
4 000 Kč, dle zvoleného místa, dne a hodiny konání svatebního obřadu. (Výše uvedené se týká občanských obřadů.)

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství
na kterémkoli jiném vhodném místě nebo
v jinou dobu, než je výše uvedeno. Za vydání tohoto povolení hradí snoubenci správní poplatek ve výši 1 000 Kč (dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)
a provozní poplatek (za služby poskytované

Podrobnější informace k průběhu i organizaci svatebních obřadů vám poskytne matrika
Městského úřadu Hradec nad Moravicí, tel.
553 783 923, e-mail: matrika@muhradec.cz
nebo je najdete na webových stránkách
www.muhradec.cz.

té občerstvení a doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupí hradecký dechový
orchestr, kapela L.A.Sunday, pro děti bude
připravena vánoční dílna, interaktivní pro-

gram Poppy a Adélka, pásmo pohádek v kinosále a další. Nebude chybět ani zvonička
pro štěstí a hradecký dřevěný betlém. Jarmark zakončí filmová projekce v kině Orion.

VÁNOČNÍ JARMARK
Město Hradec nad Moravicí vás zve na tradiční vánoční jarmark, který proběhne v sobotu 14. prosince 2019 na Podolské ulici.
Těšit se můžete na stánkový prodej, boha-

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Reprezentační ples města se uskuteční v sobotu 1. února 2020 v prostorách Červeného
zámku. Večerem bude hosty provázet skupina Trio Atrei z Hradce nad Moravicí. Vstu8
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penky zakoupíte od ledna 2020 v předprodeji v budově Městského úřadu Hradec nad
Moravicí, Opavská 265. Rezervace přijímáme na tel. 725 666 073, 725 666 074 nebo

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

553 783 922. Cena vstupenky je 400 Kč,
v ceně je večeře formou rautu a každá vstupenka je slosovatelná v půlnočním losování tomboly.

OTEVŘENÁ RADNICE
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
V sobotu 5. října 2019 jsme v obřadní místnosti města přivítali do života patnáct nových občánků, a to šest holčiček a devět chlapečků.
V úvodu programu přednesly pásmo říkanek a písniček děti z Mateřské školy Hradec nad Moravicí. Poté k hostům promluvil starosta
města Mgr. Patrik Orlík, který všem rodičům poblahopřál k narození dítěte, předal kytičku a drobné dárečky. Nejmladším občánkům
našeho města popřál, aby je celý život provázelo štěstí a pevné zdraví. Následoval podpis zúčastněných do pamětní kroniky a společné fotografování. Děkujeme tímto paní ředitelce, paním učitelkám
i dětem z hradecké mateřské školy za milý kulturní program a všem
hostům za jejich účast.

Foto: Jiří Hajduk

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

VÁCLAV MARHOUL V KINĚ ORION
Ve čtvrtek 3. října 2019 uvedl režisér, scénárista a producent pan
Václav Marhoul v kině Orion svůj snímek Nabarvené ptáče, který
měl světovou premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Snímek byl natočen na 35milimetrový film podle světoznámé knižní předlohy Jerzyho Kosińského. Uvedení filmu v hradeckém kinosále předcházelo slavnostní odhalení plakátu

z prestižního 76. ročníku benátského festivalu, který mohou návštěvníci spatřit v prostorách kinobaru Orion.

TIP NA DÁREK
Udělejte o Vánocích radost svým blízkým a pozvěte je do kina. Kino
Orion nabízí dárkové poukázky na filmové projekce v hodnotě
200 Kč a 500 Kč. Poukázky zakoupíte v pokladně kina.

SILVESTR V KINĚ ORION
Filmoví fanoušci mohou i letos strávit poslední den v roce v kině
Orion. Připravená nabídka je pestrá - v 16 h bude na programu
film Světáci (35mm kopie), následovat bude hudební film Yesterday a v závěru večera, respektive roku 2019, přijde na řadu snímek kultovního režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Po skončení filmových projekcí můžete oslavit příchod nového
roku společně s týmem kina Orion (do kinobaru si lze přinést vlastní jednohubky či chlebíčky). V lednu bude kino po kratičké přestávce promítat od 10. 1. 2020.
Přejeme všem milovníkům kinematografie a příznivcům kina Orion šťastný nový rok!
Tým kina Orion
Foto: Jiří Hajduk
www.muhradec.cz |
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Upozorňujeme uživatele knihovny, že letos
máme naposledy otevřeno v pátek 20. prosince 2019. V novém roce otevíráme pro veřejnost ve čtvrtek 2. ledna 2020.

Knihovna zve:
• Listopad 1989, do 20. 12. 2019, výstavka
k 30. výročí sametové revoluce doplněná
pracemi dětí výtvarného oboru ZUŠ Hradec nad Moravicí.
• Anděl, 3. 12. 2019 - 6. 1. 2020, výstavka
výrobků z vánoční soutěže Anděl, kterou
vyhlásila agentura Tomino.
• Kurt Gebauer - Jak je fajn ve vodě
na Hradcu, 3. 12. 2019 - 28. 2. 2020, kresbomalby.
Výstavy jsou otevřeny souběžně s otevírací
dobou knihovny.

Děkujeme našim čtenářům a příznivcům
knihovny za knižní dary a časopisy, které
v letošním roce knihovně věnovali.

Knihovna a informační centrum budou
mít během hradeckého vánočního jarmar-

INFORMUJE

VÁNOČNÍ JARMARK

ku 14. 12. 2019 otevřeno! Navštívit nás můžete od 9.00 do 15.00 hodin. V knihovně
najdete výstavku soutěžních prací na téma
Anděl, kterou tradičně pořádá Agentura
Tomino, a jejíž slavnostní vyhlášení vítězů bude součástí jarmarku. Své zázemí zde
rovněž nalezne Legie - deskové centrum,
tak se stavte vyzkoušet různé hry a třeba se
nechat inspirovat na dárek pod stromeček.

TIP NA DÁREK
Všem příznivcům knihovny, knih a čtení
nabízíme také letos možnost zakoupit pro
své blízké dárkový poukaz na roční registraci v knihovně. Cena poukazu odpovídá výši registračního poplatku daného
oddělení.

PŘINÁŠÍME MALOU UKÁZKU KNIH, KTERÉ ČEKAJÍ NA SVÉ ČTENÁŘE
Goodwin, Ch.:
Banáš, J.:
Berry, S.:
Caplin, J.:
Cima, A.:
Dán, D.:
Denemarková, R.:
Fučíková, R.:
Galbraith, R.:
Holasová, A. F.:
Jacobs, A.:

Ed Sheeran
Kód 9
Ztracený řád
Pekárna v Brooklynu
Probudím se na Šibuji
Kráska a zvíře
Hodiny z olova
Dobrých 100
Smrtící bílá
Kde domov můj
Venkovské sídlo, Bouřlivé časy

Přejeme našim čtenářům, uživatelům a občanům města klidné prožití svátků vánočních, mnoho pěkných chvil se svými blíz-

Jindra, J.:
Keleová-Vasilková, T.:
Kotouč, J.:
Krejčík, P.:
Lagercrantz, D.:
Nesbö, J.:
Pospíšilová, Z.:
Shriver, L.:
Stingl, M.:
Tlustá, B.:
Vranka, M.:

kými, zdraví a pohodu v roce následujícím.
Naší knihovně a informačnímu centru přejeme v novém roce hladký průběh rekon-

Naplněná proroctví
Tři sestry
Nad českými zeměmi slunce nezapadá
Malej NY
Dívka, která musí zemřít
Nůž
Johanka a malé prasátko
Musíme si promluvit o Kevinovi
Očarovaná Havaj
Bez obalu
Hory byly jejich osudem
strukce Babince, abychom vás mohli co nejdříve přivítat v nových prostorách.
Markéta Beyerová

Po stopách Razumovských
Začátkem října se žimrovičtí senioři vypravili po stopách potomků rodu Razumovských. Cílem cesty byl
kostel Narození P. Marie v Radkově s přilehlým hřbitovem, kde se nachází rodová hrobka a kostel sv. Antonína Paduánského v Melči. Potomci zakladatele
slavného rodu, kteří přišli z Malé Rusi, dnešní Ukrajiny, zanechali nesmazatelné stopy ve Vítkově, Dubové, Radkově, Melči, Jánských Koupelích, Filipovicích,
Dolních Životicích, Opavě a Anině údolí. Zvláště Camillo Razumovský byl štědrým mecenášem při stavbě kostelů, kaplí, školních budov, hasičských zbrojnic, palírny v Dolních Životicích, průmyslových staveb
v údolí řeky Moravice a mnoha dalších úspěšných projektů. Měl také velké sociální cítění vůči svým zaměstnancům. Za zmínku stojí obrovský obraz na jedné ze
stěn v bývalém paláci Razumovských v Opavě s vyobrazením našeho města Hradce. Razumovští odešli z naší vlasti v srpnu 1946 do Vídně, kde se usadili. Dosud žijící
členové rodu dále rozvíjejí téměř třistaletou rodinnou tradici. Stále pokračují v tom, co v první polovině 19. století začal Kiril Razumovský a na co významným způsobem navázal Camillo. Výlet byl
zakončen na faře v Melči. Besedovali jsme a výborně se bavili s duchovním otcem melčské farnosti Mgr. P. Peterem Augustinem Kera10
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kem, který byl naším průvodcem a podrobně nás s tradicí rodu Razumovských seznámil. Za všechno mu moc děkujeme.
Zdeňka Víchová,
jednatelka Klubu seniorů Žimrovice

SPOLEČNOST A KULTURA
Hrací centrum na MČR v Praze
Klub deskových her z Hradce nad Moravicí se letos opět zúčastnil Mistrovství ČR v náročných deskových hrách, které se konalo
v Praze. Hráči ve složení Martin Kozelský, Zdeněk Týn, Libor Pučok
a Lukáš Těšický se nakonec těšili z krásného druhého místa z celkem 22 přítomných týmů. Tímto se kvalifikovali již potřetí na Mistrovství světa, které se bude konat příští rok v Essenu.

Příměstské tábory Legie
V červenci 2019 se konaly první příměstské tábory deskoherního klubu Legie z Hradce. Pořádaly se celkem tři letní turnusy, přičemž první se konal u hotelu Belaria a další dva v kempu v Kajlovci. Všechny turnusy byly plně obsazeny, což nás velice potěšilo.
Děti zažily spoustu zábavy, soutěží, výlety, mohly vyzkoušet zajímavé hry a na konci tábora každý obdržel odměnu v podobě deskové nebo jiné hry. Tábory budeme pořádat také v roce 2020, a to jak
o jarních prázdninách, tak o letních prázdninách. Rodiče, respektive děti, které by se chtěly zúčastnit příměstského tábora, který se
bude konat o jarních prázdninách 2020 se již mohou přihlašovat.
Jarní tábor je určen pro děti od 1. do 9. třídy a kapacita je pouze
20 dětí. Přihlásit se můžete na e-mailu hracicentrum@seznam.cz,
nebo na tel. čísle 702 160 078. Podrobnosti k jarnímu táboru naleznete na webových stránkách hracicentrum.cz. Těšíme se na nová
dobrodružství!
Zdeněk Týn, HRAcí DEskové Centrum Legie z. s.

Poděkování kamarádkám
V pátek 4. října 2019 se v mateřské škole
v Bohučovicích uskutečnilo již třetí setkání
spolužáků a kamarádů. Všichni jsme se velmi dobře pobavili a společně zavzpomínali
na školní a mladá léta. Zábava i pohoštění

bylo úžasné a slíbili jsme si, že se příští rok
ve stejnou dobu opět sejdeme. To celé by asi
nevzniklo, kdyby to mé kamarádky nevzaly
do svých rukou a vše nezařídily. Chtěla bych
proto touto cestou poděkovat kamarádkám

Dáši a Draze Duškovým a Lidce Žídkové.
Holky, vřelý dík, bylo to perfektní!
Za všech 40 kamarádů
Alena Lampová z Opavy

Specializovaný klub chovatelů drůbeže
Vážení spoluobčané,
rád bych vám představil a prezentoval klub
chovatelů zdrobnělé a zakrslé drůbeže se
sídlem v Kajlovci. Lidé mají nejrůznější zájmy a koníčky, a ten náš je chov okrasné drůbeže, především zakrslé, tedy malé. To obohacuje společenský život nás všech.
Jsme jediný specializovaný klub v našem
regionu. Sdružujeme 30 členů a příznivců,
především z řad chovatelů. Naše činnost je
hlavně výstavní. Velkou výstavu, na které představujeme své odchovy veřejnosti,
pořádáme každoročně v Areálu chovatelů v Hradci nad Moravicí, kde organizujeme bohatý program, zejména pro naše nejmenší. Děti jsou našimi nástupci, proto se je
snažíme vést k tomuto ušlechtilému koníčku. Naše motto je „Pro radost, krásu a užitek“. Chovatelství není jen o zvířatech, ale

také o lidech. Setkáváme se a povídáme
si o našich chovech, o přírodě a o radosti,
kterou nám naše záliba přináší. Další velká výstava, které se účastníme, je ve Studénce. Největší a nejprestižnější výstava je
však Moravia Brno, kde vystavujeme cca
80 zvířat. Zúčastňujeme se také řady výstav v rámci okresu i kraje. Se svými mazlíčky najezdíme poměrně dost kilometrů,
protože naše činnost je celoroční a v různých městech a obcích. Předseda místního
klubu Rousné zdrobnělé a zakrslé drůbeže,
Bohumil Byrtus z Kajlovce, je také členem
německého celostátního klubu tohoto plemene Federfuss. Každý rok vyjíždí na schůzi a výroční výstavu, která se koná na různých místech Německa.
Těší nás, že náš klub pracuje a funguje, a že
jsme v rámci České republiky mezi chovatel-

skou veřejností populární. Svědčí o tom i návštěvnost našich webových stránek rousnazakrsla.estranky.cz. Na těchto stránkách
najdete také fotografie i další informace a zajímavosti o chovatelství zakrslé a zdrobnělé drůbeže. Rádi vás mezi námi přivítáme.
S přáním pěkných Vánoc
Bohumil Byrtus,
předseda klubu Rousné zdrobnělé
a zakrslé drůbeže, Kajlovec
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Hledání
Felixe Lichnovského
Felix Maria Vincenz Andreas kníže Lichnovský z Voštic (5. dubna 1814 – 18. září
1848 Frankfurt nad Mohanem). Přesně tohle hlásá wikipedie o jednom z hradeckých
knížat. Tyhle informace si zjišťuji z jednoho důvodu. V den Felixova úmrtí se prý samotný Felixův duch objevuje na hradeckém
zámku. Skvěle. 18. září je zrovna dnes.
Do batohu si sbalím vodu, jídlo, mobil, baterku a kameru a vyrážím směrem k zámku. Než k němu dorazím, přehoupne se
den v noc a já vytáhnu baterku. Když dojdu
k zámku, posadím se k Bílé věži a čekám.
Nic se neděje. Duchové se někdy projevují
závany větru. Ale tady venku vítr fouká stále, tak jak poznám, kdy se jedná o ducha?
Podívám se na hodinky. 22:41. Rozhodnu
se, že zde počkám celou noc. Nebojím se.
Duchové mi nemůžou ublížit a před případnými útočníky se umím bránit. Rozhodnu
se prozkoumat okolí zámku, jestli se Felix
někde neobjeví. Chci dojít až na Bezručovu
vyhlídku, ale po cestě mě přepadne únava.
Uléhám k nejbližšímu stromu a batoh použiju jako polštář. Chvíli pozoruji hvězdy
a hledám v nich svá imaginární souhvěz-

Redakční rada Hradeckých novin vyhlásila na rok 2019 první ročník literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol s názvem Mladí redaktoři v akci. Úkolem žáků bylo napsat literární útvar tematicky zaměřený na naše město. Proběhlo celkem šest soutěžních kol, přičemž v každém kole byla oceněna jedna nejzdařilejší práce, která byla zveřejněna v Hradeckých novinách. Na úspěšné mladé autory
čekala také výhra v podobě poukazů na knihy dle vlastního výběru, které věnovalo město Hradec nad
Moravicí, a věcných cen od sponzora soutěže - projektu Los Křupos. Do soutěže se zapojilo 19 žáků,
kteří do redakce Hradeckých novin zaslali celkem 25 soutěžních příspěvků. Všem soutěžícím děkujeme
za působivé literární práce a originální nápady. Poděkování patří také jejich pedagogům za to, že své
svěřence v literární tvorbě podporují, a hlavnímu sponzoru soutěže – projektu Los Křupos.

dí. Po chvíli zavírám oči a za zvuku letadla,
které mi právě přeletělo nad hlavou, pomalu usínám.
Probouzím se za zvuku odbíjení hodin. Jsou
tři hodiny ráno. Rozhlížím se kolem sebe
ve snaze se zorientovat v prostoru a pak to
uvidím. Přímo přede mnou se rýsuje silueta postavy. Nejdřív mě napadne, že ten obrys patří soše Ludwiga van Beethovena, ale
ta postava se hýbe. Postava najednou zmizí.
Vytáhnu z batohu kameru a začnu natáčet,
jestli se ještě něco bude dít. Čekám. Je ticho. Dokud mi kolem ucha neprofičí kvílivý

vítr. Leknutím mi spadne kamera a s žuchnutím dopadne na zem. Teď se už vážně bojím. Kolem sebe slyším podivné zvuky. Dám
se na útěk. Zvuky se postupně vzdalují a já
už pomalým krokem dokráčím domů. Druhý den se na zámek vracím pro kameru. Najdu ji ležet v trávě. Zůstala více méně nepoškozená, ale paměťová karta s mými záběry
zmizela. Takže mi dodnes zůstává záhadou,
jestli mě navštívil skutečný Felix Lichnovský, nebo si ze mě jen někdo vystřelil.
Tereza Teplanská, žákyně 9.A
ZŠ Hradec nad Moravicí

Autorka vítězného příspěvku ke zvolenému tématu dodává: Na prohlídce zámku jsem se dozvěděla o duchovi Felixe Lichnovského, kterého můžeme každý rok zahlédnout. Taková věc mi připadala fascinující a musela jsem se prostě vydat na zámek, abych onoho ducha zahlédla. Nakonec z toho sice sešlo, ale mě alespoň napadlo, které téma si zvolit pro článek do Hradeckých novin.

VÁNOČNÍ POZDRAV Z OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH DVEŘÍ
Přátelé! Jako každým rokem, tak i letos,
si dovoluji prostřednictvím tohoto časopisu vstoupit do Vaší domácnosti, abych Vás
svým slovem pozdravil, povzbudil, abych
Vám popřál a možná také touto cestou navázal jakousi nit vzájemného porozumění.
Letošní advent je již v plném proudu a vánoční svátky jsou za dveřmi. Když sleduji
tento prosincový děj, který mne obklopuje
a utváří mou každodennost, vždy houževnatě vyhledávám vše, co zvlášť právě o Vánocích spojuje všechny lidi. Pochopitelně je
těch spojitostí hodně. Já bych se však dnes
rád zastavil hlavně u jedné. A tou jsou betlémy. Všichni je známe. A nejenom věřící,
ale asi všichni si najdeme ve vánoční době
chvíli, abychom za těch či jiných okolností strávili nějakou tu minutu u znázornění
příběhu Ježíšova narození. A je docela zajímavé, že ačkoli se všichni díváme, každý vidí něco jiného. Pravdivost tohoto postřehu pak dosvědčuje náš následný postoj
k Tomu, který je hlavním aktérem každého
betléma, každých jesliček. Ovšem to, čeho
bychom si zejména všichni měli všimnout,
je obrovská pokora Boha, se kterou k nám li12
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dem přichází. Dříve než zazní jeho poselství
o pokoji, smíření, lásce, o záchraně a důležitosti každého člověka, je tady znamení veliké pokory. Král králů a Pán pánů se rodí
ve stáji, mezi obyčejnými pastýři, na seně,
ve žlabu a za dohledu zapáchajících zvířat.
Jsou to podmínky, ve kterých by se asi nikdo z nás narodit nechtěl, a ani by to nepřál
svým dětem nebo vnoučatům. Když se nám
tedy objevuje o Vánocích takovéto znamení,
pojďme se na chvíli zamyslet nad pokorou.
Ne vždy totiž úplně chápeme, co to vlastně
pokora je. Často si ji totiž pleteme s ponižováním se, které přece nikdo z nás nemá rád.
Často si myslíme, že být pokorným znamená chodit pořád se skloněnou hlavou, se
vším souhlasit, vzdát se vlastních názorů
a podobně.
Ne, přátelé! Toto je falešně a nesprávně pochopená pokora. Myslím si, že mnohý z nás
často při zpytování svědomí konstatuje, že
je pyšný a příliš hrdý na své dovednosti a životní úspěchy. A tady právě je ta chyba. To
nám jen falešná pokora napovídá, že je to
špatné. Ona od nás chce, abychom přišli
o svou sebejistotu a vlastní přesvědčení. Na-
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opak pravá, autentická pokora poukazuje na nesmírně důležitou věc - že když jsem
skutečně pokorným člověkem, můžu poznat
pravdu o sobě! Pravá pokora dovoluje tedy
uznat naše schopnosti a nadání, to všechno jací jsme, všechny ty pozitivní stránky
naší existence.
A zároveň v pokoře musíme uznat, že nejsme dokonalí, že jsme občas prostě špatní.
Právě ona křesťany naplňuje radostí z toho,
že ve své hříšnosti byli vykoupeni mocí Ježíše. Pokora také vede lidi věřící do zpovědnice. A vůbec všem dává sílu a odvahu smířit
se s Bohem i lidmi. A tím se právě uskutečňuje náš vývoj a růst. Skrze zkoumání našeho života malými krůčky stále něco na sobě
měníme a zdokonalujeme. A to, co je v nás
dobré, můžeme znásobovat. A hlavně pořád setrváváme ve vědomí, že to, co máme
a čím jsme, není jen naše zásluha, ale že je
to dar od Boha. Pravá pokora nám pomáhá pochopit a přijmout skutečnost, že bez
Boha doopravdy nedokážu nic a nic hodnotného ve svém životě nezískám. Pomáhá
nám také pochopit, že On je zdrojem mého
života a strůjcem mého štěstí. To On pře-

SPOLEČNOST A KULTURA
de mnou otevírá všechna tajemství pravdy
o mně samotném a o tom, kdo vlastně jsem.
A za to bychom vždy měli být Bohu vděční.
Asi všichni také víme, že protikladem pokory je pýcha. A právě pokora a pýcha jsou
dva možné postoje člověka vůči Bohu, lidem, životu a světu. Když zaujmeme postoj pokory, tak budeme uznávat působení
Boha ve svém životě. Ovšem když se podíváme na náš současný svět, tak si uvědomíme, že většina lidí si zvolila protiklad pokory
- pýchu. Pýcha staví člověka na první místo
a Bůh, ostatní lidé a celý svět se tak stávají něčím zbytečným. „Já to v životě zvládnu
všechno sám! Jsem přece tak skvělý, všechno se mi daří! Boha, lidi, svět nepotřebuji!“.
Tak velmi často uvažuje současný pyšný člověk. Tak uvažovali také mnozí Ježíšovi současníci, jako třeba král Herodes nebo císař
Augustus. A k čemu je jejich pýcha přivedla, to asi víme.
Jednou do kostela přišli muž a žena. Muž
se modlil: „Pane Bože, pomoz mi, abych
byl úspěšným člověkem, ale také ať jsem

pokorný.“ Jeho manželka se zase modlila:
„Dobrý Bože učiň, ať je můj manžel úspěšným člověkem a já se už postarám o to, aby
byl pokorný.“
Pokora nepřichází zvenčí. Není něčím vynuceným. Ona vzniká v našem srdci. Ona
přitahuje jako magnet opravdovou lásku,
pýcha zas lásku odpuzuje. Přál bych každému z Vás, kteří jste věnovali svůj čas a pozornost těmto mým myšlenkám, aby skrze
tuto naši úvahu o pokoře jí bylo mezi námi,
v našich mezilidských vztazích, o něco víc.
Nechť se nám stane jedním z mnohých, jak
doufám, „dárečků pod vánoční stromeček“.
I když má pokora rozměr duchovní a může
být při hodnocení vánoční nadílky, zvlášť
dětmi a mládeží, brána jako jakýsi hendikep,
dovolme jí aspoň trochu vstoupit do našich
domácností a do našeho života. My dospělí už asi dobře víme, že každý dárek má určitou životnost. Nechť tento duchovní dar
pokory, se kterým k nám přichází děťátko
Ježíš, rozjasní na dlouho všechny lidské problémy a tužby světlem lásky a dobrosrdeč-

nosti. Nechť je tomu tak, jak o letošních Vánocích, tak i rovněž na všech našich cestách
v novém roce. Zároveň, kromě přání, chci
Vám všem moc poděkovat za všechno krásné a hodnotné, co jsme spolu v končícím se
roce prožívali. Za každou bohoslužbu, katechezi či hodinu náboženství, kulturní či
společenskou akci, brigádu, Vaši návštěvu či za každé setkání s Vámi, třeba jenom
po telefonu nebo skrze internet.
Jsem opravdu vděčný za Vaši obětavost, přízeň a podporu naší farní rodině. Toto poděkování patří každému, koho se tato slova
aspoň v nějaké míře týkají. Myslím rovněž
s vděčností na místní samosprávu, na školy,
hasiče a na všechny další složky a organizované skupiny. Vyprošujme si všichni o letošních Vánocích hojnost Božího požehnání,
abychom v tom, co je dobré, s pravou pokorou a láskou v srdci mohli společně pokračovat v novém roce.
S přáním všeho dobra
Váš P. Marcin Kieras, hradecký farář

Pořad bohoslužeb o Vánocích
Neděle 22. 12. 2019
Úterý 24. 12. 2019
Středa 25. 12. 2019
Čtvrtek 26. 12. 2019
Neděle 29. 12. 2019
Úterý 31. 12. 2019
Středa 1. 1. 2020

7.30 h a 9.00 h, mše svatá ze 4. adventní neděle
15.00 h, Vigilie Narození Pána Ježíše - mše svatá pro rodiny a děti
22.00 h, mše svatá „Půlnoční“
7.30 h a 9.00 h, slavnostní mše svatá o narození Páně
7.30 h a 9.00 h, svátek svatého Štěpána - druhý svátek vánoční
7.30 h a 9.00 h, svátek svaté Rodiny
16.00 h, mše svatá na poděkování za uplynulý rok a pobožnost Te Deum
7.30 h a 9.00 h, slavnost Panny Marie - mše svatá s prosbou o požehnání do nového roku

Srdečně také zveme do našeho farního kostela na vánoční koncert Dechového orchestru Hradec nad Moravicí, který se uskuteční
26. 12. 2019 v 15.00 h. Další informace o farnosti najdete také na internetových stránkách www.farnosthradec.majestat.cz.

POZVÁNKA
Základní umělecká škola, Národní památkový ústav, správa státního zámku, SRP při
ZUŠ a město Hradec nad Moravicí vás srdečně zvou na vánoční koncerty:
Tradiční Vánoční koncert se uskuteční
v pátek 13. prosince 2019 v 17 hodin ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí.
Další vánoční koncert můžete navštívit
ve čtvrtek 19. prosince 2019 v 17 hodin
v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Benkovicích.
V programu vystoupí Pěvecký sbor ZUŠ
a sbor pěveckého kurzu pod vedením paní
Olgy Golhové.
www.muhradec.cz |
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
ADAPTAČNÍ DNY
Stalo se již tradicí, že začátek školního roku
patří adaptačním dnům v kolektivech, jejichž součástí se stávají noví žáci nebo ve třídách, které přecházejí na 2. stupeň základní
školy a čeká je seznámení se s novým třídním učitelem, novými starostmi, radostmi a povinnostmi. V letošním školním roce
proběhly za finanční podpory SRPŠ adaptační dny v 6.B a 5.A. třídě. Lektorky Centra
inkluze, které pro naše třídy adaptační dny
připravily, měly nachystány pro obě třídy
program plný seznamovacích aktivit, kontaktních a týmových her, které umožnily dětem vzájemně se hlouběji poznat, nastartovat a urychlit proces vzájemného sbližování.
Doufáme, že v rozjetém procesu budou stejně úspěšně pokračovat také v následujících
školních letech.
Mgr. Markéta Mazurová

MEZINÁRODNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ
SOUTĚŽ
Koncem září se žákyně naší školy opět
účastnily Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech v Ostravě. Tato
soutěž má tři části: vědomostní test, floristika (aranžmá květinové misky) a náročné poznávání rostlin. Můžeme směle
konstatovat, že žákyně naší školy podávají
v této soutěži každoročně výborné výsledky
a v konkurenci asi 40 soutěžících se úspěch
dostavil i tentokrát. Vždyť z možných devíti
medailových umístění si naše soutěžící odvezly celkem čtyři! Konkrétně to byly Zuzana Marošová (celkové 2. místo a 2. místo v poznávání rostlin), Tereza Teplanská
(1. místo ve floristice), Barbora Dočkalová
(3. místo ve floristice) a Alena Kadlubiecová
(celkové 15. místo). S příjemným zjištěním
toho, jak mládež naší obce dokáže v tomto
oboru uspět i v mezinárodní konkurenci,
těmto žákyním děkujeme za zodpovědnou
přípravu a reprezentaci školy.
Mgr. David Šebesta

PO STOPÁCH JANA KUBIŠE

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
V letošním školním roce začal fungovat
na naší škole žákovský parlament. Třídy
na 2. stupni si zvolily své zástupce, kteří se
pokusí jako parlamentáři sbírat informace od svých spolužáků o tom, co by mohli ve škole zlepšit, jak by se dala zpříjemnit
atmosféra pořádáním akcí, besed či soutěží. Členy školního parlamentu jsou: Natálie
Celtová a Martin Sonnek za 6.A, Kristýna
Šustková a Matyáš Chromják za 6.B, Klára
Wolfová, Nikola Slaninová a Antonín Malík
za 7. třídu, Dora Zuvačová a Karolína Volná za 8.A, Viktorie Mazurová a Daniel Škrobánek za 8.B, Alena Kadlubiecová a Denis
Tatarin za 9.A a Štěpán Blatecký a Arnošt
Heibl za 9.B. Členové parlamentu si zvolili
do svého vedení Alenu Kadlubiecovou jako
předsedkyni žákovského parlamentu a Daniela Škrobánka a Viktorii Mazurovou jako
členy užšího vedení. Rádi bychom fungováním žákovského parlamentu zvýšili zájem
dětí o dění ve škole. Doufáme, že žáci přispějí svými nápady a podněty k příjemnému prostředí a dobré náladě na naší škole.
Mgr. Markéta Mazurová
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Dne 1. října připravila Československá
obec legionářská pro nás deváťáky zajímavou exkurzi, která nesla název Po stopách
Jana Kubiše. Jan Kubiš, jeden z atentátníků na Reinharda Heydricha, pobýval od září
1937 do dubna 1938 v Opavě a jejím blízkém
okolí spolu s vojáky 13. strážního praporu.
Zajímavý výklad pana Štencla, člena ČsOL,
začal již v Opavě, kde jsme navštívili prostory bývalých kasáren na Krnovské ulici, neboť se zde nachází pamětní deska věnovaná
právě Janu Kubišovi.
Další zastávka, bunkr v Milostovicích, nadchla nejen kluky, ale řadu zvídavých otázek položila průvodkyni i děvčata. V bunkru jsme si prohlédli střílny, ubytovny pro
vojáky a dozvěděli jsme se mnoho technických údajů o stavbě, o způsobu obrany, zásobování atd.
Naše cesta pak pokračovala na další místa spojená s působením Jana Kubiše, autobus nás zavezl do obcí Hlavnice, Litultovice, Velké Heraltice – Sádek, kde byl Kubiš
v místní hasičské zbrojnici ubytován spolu
s dalšími vojáky 13. strážního praporu československé armády od 7. 4. – 6. 10. 1938.
I přes větrné počasí to bylo skvělé dopoledne. Získali jsme řadu cenných informací o nelehkém životě vojáků v bunkrech
a o československém opevnění, které ohromilo i samotného Hitlera. V neposlední řadě
jsme si doplnili své znalosti o Janu Kubišovi a zamysleli jsme se nad otázkou smyslu
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

Děkujeme Československé obci legionářské
za poutavou akci, kterou pro nás její členové připravili.
Alena Kadlubiecová, žákyně 9.A

NÁVŠTĚVA ÚP A VELETRHU POVOLÁNÍ
Kam dál po základní škole? Který směrem
se bude ubírat moje budoucí kariéra? Naši
deváťáci právě prožívají své období rozhodování. Mnohdy není snadné najít na takové otázky svou odpověď. Právě pro ně byly
zorganizovány v průběhu září a října dvě
akce z oblasti kariérního poradenství. Nejdříve deváťáci navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Opavě.
Při besedě s pracovnicemi úřadu se dozvěděli aktuální informace o tom, které profese nebo řemesla jsou na trhu práce nejvíce
žádány a jak vysoká je v současné době nezaměstnanost v našem okrese. Poté si každý vyzkoušel test profesní orientace, který
mohl ukázat, k jaké profesi má žák předpoklady a na závěr všichni vyhledávali v Profesiogramech odborné popisy dané práce
a rozbory povolání.
Ve dnech 24. a 25. října se v Opavě uskutečnil Veletrh povolání, kterého se zúčastnili
nejen všichni deváťáci, ale také žáci 8. roč.
v rámci předmětu Volba povolání. Akce,
na které se prezentovaly desítky středních
škol a také zaměstnavatelů z našeho okolí,
měla mezi žáky velmi pozitivní ohlas. Každý měl příležitost prohlédnout si prezentace škol, získat důležité informace týkající
se nejen studia, ale také budoucího uplatnění, promluvit si se současnými studenty a rovněž si vyzkoušet některé své dovednosti. Velmi si ceníme toho, že také rodiče
využili příležitost zúčastnit se Veletrhu se
svými dětmi.
Mgr. Jana Divilová

ŠKOLSTVÍ
PROJEKTOVÉ DNY S RODILÝMI
MLUVČÍMI
V rámci zpestření výuky anglického jazyka
a zlepšení komunikačních technik se minulý rok zrodila v hlavách projektového týmu
myšlenka, zprostředkovat žákům naší základní školy možnost setkání a komunikace s rodilými mluvčími. Myšlenku se podařilo zrealizovat, a tak v termínu 24.– 25. září
u příležitosti Evropského dne jazyků se v základní škole v Hradci nad Moravicí mohl
uskutečnit Projektový den s rodilým mluvčím. Tento projekt cílil především na páté až
deváté ročníky základní školy. Jeho účelem
bylo žákům poskytnout možnost vyzkoušet si pravou konverzaci s anglickým rodilým mluvčím. Během probíhajících projektových dnů měli žáci, mimo jiné, možnost
načerpat informace o kultuře anglicky hovořících zemí, odlišnostech v gastronomii
i běžných každodenních situacích provázejících život sám. Mohli rovněž porovnat různorodost svátků slavících se u nás s těmi,
co se slaví v jiných zemích. Tuto možnost
žákům poskytli Eddie a Anita, rodilí mluvčí
z jazykové školy Hello. Ráda bych za projektový tým poděkovala sdružení rodičů a přátel školy, kteří se spolupodíleli na financování tohoto atraktivního projektu. Pevně
věříme, že se nám podobnou akci podaří
znovu brzy zopakovat.
Ing. Katarína Čermáková

PODZIM PROTKANÝ VÝLETY
DO MINULOSTI
Každá příležitost, kdy děti mohou opustit
školní lavice a zakusit výuku prakticky, je
vždy vítána. Začátkem listopadu měli šesťáci možnost hned dvakrát. 8. listopadu žáci
6. A a B vyrazili do Opavy, kde navštívili Slezské zemské muzeum a Zemský archiv. V muzeu si mohli prohlédnout stálou
expozici a zopakovat si, co je to depozitář,
exponát, hmotný pramen. V archivu je pak
přivítalo tradiční badatelské ticho, trochu
neútulno a chladno. Zato na nás ale čekali milí průvodci, kteří vysvětlili, k čemu archiv slouží, jak se archiválie ukládají, co vše
se archivuje apod. Zpestřením pak byly nejen samotné vystavené listiny a knihy, ale
především soudní spis z roku 1925, který
ukrýval nečekané a trochu děsivé tajemství. Dne 11. listopadu jsme si připomněli
Den válečných veteránů. V dopoledních hodinách nás pak čekala další výprava do Opavy, tentokrát do Památníku Petra Bezruče
na workshop o Václavu Havlovi. Akci pro
celý vyšší stupeň zorganizovala Mgr. Helena Czerniková. Interaktivní hodinový program dětem přiblížil Václava Havla - prezidenta, spisovatele, signatáře Charty 77,
účastníka tzv. sametové revoluce. A to bylo

cílem tohoto programu - připomenout si
významné výročí, které připadá na 17. listopad, tedy státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Před odjezdem zpět
do školy jsme si ještě v parku před Obecním domem a na Horním náměstí prohlédli vystavené fotografie věnované průběhu
listopadových událostí roku 1989 v Opavě. U srdce zahřeje, když průvodci zmíní,
že hradecká škola patří mezi stálice se slušně vychovanými a zvídavými dětmi. To se
pak žáčci mohou těšit, že pro ně zase nějakou akci připravíme.
Mgr. Lenka Mainušová

úhelníčky plníme ořechovou náplní (250 g
mletých vlašských ořechů a 100 g cukru
smícháme s deci vařícího mléka), tvarujeme
v podkovičky a po upečení obalíme v cukru.
Všechny děti se těší na Vánoce. Je na každém z nás, uděláme-li jim toto období příjemnější a radostnější, s absencí stresu, komerce a shonu. Člověče, zpomal na chvilku
a usměj se. Takto rozdávat radost nic nestojí
a je to jeden z nejkrásnějších dárků.
Krásné Vánoce přeje
Petra Tomanová, vedoucí ŠD a ŠK

ŠIKULOVÉ A SVATÝ MARTIN
Školní období má za sebou první čtvrtletí. Bylo-li úspěšné, záleží na každém z nás.
S Vánoci přichází naděje v dobro, pocit sounáležitosti a velká dávka očekávání. K těmto
svátkům bezesporu patří dodržování tradic
a zvyků. Letošní předvánoční čas budeme
v rámci volnočasových aktivit více věnovat historii, konkrétně aplikováním zvyků
dětem hned několika smysly. Začali jsme
svatým Martinem. Ve školním klubu máme
pouze jediného jmenovce tohoto světce. Ten
samozřejmě znal legendu o svém předchůdci a bravurně doplňoval prezentaci o své
poznatky. Po důkladném rozboru života
svatého Martina jsme si vyrobili papírové
husičky, namalovali koníky a těšili se, jestli
nás překvapí na bílém koni. Abychom si to
čekání zkrátili, připravili jsme si v kuchyňce chutné a voňavé svatomartinské rohlíčky, které také nesou symboliku očekávání
nejen svým jménem, ale také tvarem podkovy. Kdo by chtěl ochutnat s námi, nechť
si je připraví podle jednoduchého receptu:
Na těsto potřebujeme 400 g hladké mouky,
1 kostku Hery, 1 kelímek zakysané smetany. To vše smísíme v těsto, které necháme
na chviličku odpočinout. Připravené troj-

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA
PO OKOLÍ HRADCE
Turistické informační centrum Hradec nad
Moravicí pozvalo děti ze školního klubu,
u příležitosti 25. výročí Turistických informačních center ČR, na vlastivědnou
vycházku a poznávací hru Hradcem sem
a zase zpátky tam. Pan Jindřich Skařupa
nás provedl po Kalvárii, kde stávaly „šance“
jako opevnění s kanóny, řekl nám o zákeřwww.muhradec.cz |
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ných nemocech u morového sloupu, zastavení bylo i u kapličky, kde jsme debatovali
o husitech. Povídali jsme si o dalších památných budovách a neopomněl ani historii Národního domu, odkud naše vycházka
začínala. Počasí nám přálo a v nádherných
barvách podzimního listí, které nám šustilo pod nohama, jsme obdařeni věcnou odměnou a sladkými perníčky mířili domů.
Za děti školního klubu velmi děkujeme Turistickému informačnímu centru Hradec nad
Moravicí za uspořádání vycházky a panu
Skařupovi za důkladný historický výklad.
Petra Tomanová

NA NÁVŠTĚVĚ U GRAFIKA
Místo úterního výtvarného a grafického
kroužku jsme se s dětmi vydali do opavského Domu umění na pěkný animační program věnovaný grafickým technikám, zejména linorytu. Součástí programu byla
vernisáž prací Michala Cihláře a Pavla Piekara. Žáky zaujala nejen barevná díla, ale

také grafická dílna, kde si mohli vyrobit
vlastnoruční tištěnou pohlednici. Obrázky
se povedly a do Domu umění jistě brzy opět
zavítáme na další zajímavou animaci. Expozici i animační program vřele doporučujeme i veřejnosti.
Petra Tomanová

venství a krásné třetí místo. Jako nejaktivnější hráči byli vyhodnoceni Jonáš Blatecký, Vojtěch Petzuch a z druhé třídy Tomáš
Stiborský. Ve starší kategorii byli žáci paní
učitelky Mgr. Ivety Minářové, Mgr. Moniky Halškové a Mgr. Evy Havlíčkové jasní
favorité už po prvním utkání. Chvílemi si
se soupeřem pohrávali jako kočky s myší.
S elegancí a přesností si přihrávali a byli
velmi aktivní. Nejlepším střelcem byl medailí odměněn Hynek Vícha. Poslední zápas byl velice napínavý. Ačkoliv všechny
týmy hrály stolní tenis s plným nasazením,
panovala obrovská rivalita mezi naší a církevní školou. Síly byly absolutně vyrovnané.
Snad nám trochu více přálo štěstí a získali
jsme další prvenství. Daniel Drozd vévodil
ve stolním tenisu jako král, ale velkým překvapením byl i Adam Liška, který bravurně zvládal vychytání smečů a hrál dvakrát
ve finále. Tři vítězství nám zajistila v součtu
první místo v celém turnaji. Velkou pochvalu mají všichni zúčastnění ať už z řad vítězů,
tak i soupeřů, trenéři a v neposlední řadě Fit
Sports Club jako organizátor turnaje.
Petra Tomanová, vedoucí týmů
ZŠ Hradec nad Moravicí

MEZIŠKOLNÍ TURNAJ
S velkým úspěchem, radostí a nadšením,
se třemi zlatými poháry a medailemi, jsme
se jako vítězové vraceli ve středu 23. října
z Belarie, kde se konal druhý ročník turnaje mezi školami. Toho se zúčastnily naše Základní škola Hradec nad Moravicí, Církevní
základní škola svaté Ludmily v Hradci nad
Moravicí, Základní škola a mateřská škola
Žimrovice a Fit Sports Club jako hlavní pořadatel. Naši školu reprezentovala ve florbalu a stolním tenise celkem čtyři družstva.
Nejmladší kategorií ve florbalu byli druháčci paní učitelky Mgr. Moniky Bryjové
a Mgr. Lenky Hlačíkové. Těm patřilo pr-

HASIČI
Dne 17. října navštívila naše školní družina
místní Sbor dobrovolných hasičů. Hasiči
nám představili svůj vozový park - CAS 15
MAN a Mercedes a ukázali, jak jsou tyto zásahové vozy vybaveny. Dále dětem vysvětlili, kde všude se mohou s hasiči setkat, jak by
se měli zachovat v krizových situacích a zopakovali si telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Návštěva u hasičů se
nám moc líbila, ještě jednou děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
Zuzana Curylová a Dagmar Vavrečková

Další příspěvky o činnosti ZŠ Hradec nad
Moravicí najdete na www.muhradec.cz
(Hradecké noviny/Co se do novin nevešlo).
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ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
ÚKLID ŽIMROVIC
V sobotu 21. září byli
naši školáci přizváni
na krásnou akci, kterou pořádali bývalí
žáci naší školy. Nazvali
ji Šromovy děti uklízejí Žimrovice. Více než název nás potěšil cíl setkání - úklid obce a jejího blízkého okolí. Organizátoři akce rozdělili
účastníky do několika skupin, které prošly obcí a jejím okolím v různých směrech. Po následném setkání všech účastníků u školy si připravila bývalá žákyně školy Kateřina Křížová přednášku o obalech.
Organizátoři připravili ještě další program na hřišti v Žimrovicích.
Jeho výtěžek 4 050 Kč darovali škole. Krásná a smysluplná akce byla
podpořena firmou Smurfit Kappa Žimrovice.

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST – SLAVNOST SVĚTEL
Stejně jako v jiných letech připravila naše organizace v pondělí
11. listopadu lampiónový průvod pro širokou veřejnost, který je
zčásti motivován stínadelskou tradicí, při které Vontové zapalovali
svíce ve svých oknech, zčásti je motivován příběhem sv. Martina,
který se podělil o svůj plášť se žebrákem. Komenského myšlenka,
že „světlo má moc zahnat tmu, ne naopak“, byla naplněna desítkami lampiónů, které si přinesli účastníci naší slavnosti v podvečer ke škole. Průvod světel prošel přes záhumenek ke školce a stočil se opět k budově školy. Každý, kdo došel až před školní budovu,
mohl jít po světýlkách temnou zahradou, kde se pohybovala strašidla a různé pohádkové bytosti. Za odměnu dostali odvážlivci po-

vidly plněné svatomartinské rohlíčky, kterým říkáme podkovy. Ty
byly čerstvě upečené našimi školáky během pondělního dopoledne.

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK SBĚRU PAPÍRU
Začátkem října jsme díky firmě Smurfit Kappa Morava Paper mohli uskutečnit další úspěšný ročník sběru papíru, který proběhl v odpoledních hodinách na naší školní zahradě. Během této doby se nasbíralo úctyhodných 15 tun sběrového papíru, za který nám firma
vyplatila 1,85 Kč za 1 kg. Děkujeme firmě Smurfit Kappa, že nám
stále umožňuje za takto výhodné ceny pořádat sběrovou akci.
David Šrom

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ
Uspávání podzimních skřítků je akce, která
v MŠ Hradec nad Moravicí již tradičně patří
k loučení s podzimem a setkávají se na ní rodiče s dětmi z celé školky. Nejprve jsme před
akcí s dětmi ve třídách vyrobily třídní podzimní skřítky. Vše pak vypuklo ve středu
23. října, kdy si ve svých třídách rodiče s dětmi vydlabali dýně, kterými nám vyzdobili
předzahrádku u MŠ. Poté jsme se se skřítky odebrali před školku, kde už čekal nádherně nazdobený domeček pro uspání podzimních skřítků. Děti zazpívaly ukolébavku
a skřítky přikryly listím a mechem. Nakonec jsme společně vyrazili s dětmi a rodiči
na lampiónový průvod ulicemi Hradce. Bě-

hem akce probíhal prodej výborných dobrot
od maminek ze SRPŠ a ochutnávka skutečně zdravých pomazánek od našich milých
paní kuchařek. Uspávání skřítků probíhalo ve velmi milé a klidné atmosféře. Nyní již
čekáme na první vločky a těšíme se na zimu.
Bc. Silvie Chromjáková,
MŠ Hradec nad Moravicí

SVATOMARTINSKÉ PODKOVIČKY

DÝŇOVÝ DŽUS
V naší mateřské škole jsme měli mnoho dýní,
proto jsme se rozhodli z této plodiny udělat
něco dobrého a zdravého, jako součást pohoštění na naši odpolední Podzimní dílnu,
kterou jsme připravili ve spolupráci se SRPŠ
pro rodiče. Jasnou volbou byl dýňový džus,
jehož chuť jsme zvýraznili čerstvou pomerančovou šťávou. Džus se povedl a výsledek
byl skvělý. Některé děti i dospělí si jej ředi-

U příležitosti svátku svatého Martina jsme
si s dětmi upekli podkovičky z kynutého
těsta. Pomocníkem při práci nám byla domácí pekárna. Děti připravily ingredience,
které odvažovaly pomocí kuchyňské váhy
a pozorovaly, jak si s nimi stroj poradí - zamíchal a zahřál těsto, které nakonec úspěšně vykynulo. Také jsme si udělali malý pokus, při kterém jsme v miskách pozorovali
naběhnutí kvásku ve studené, teplé, vlažné,
osolené či oslazené vodě. Všechny děti chtěly po vykynutí s těstem pracovat. Vytvořily
podkovičky pro sebe i své blízké a posypaly je zdravými semínky, která donesly z domova. Děti použily semínka slunečnicová,
lněná, chia, sezamová, dýňová a také ořechy. Všem jejich výrobky moc chutnaly a to
i přesto, že neobsahovaly skoro žádnou sůl
ani cukr.
Kolektiv MŠ Bohučovice
www.muhradec.cz |
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li vodou, jiní si jej vychutnali v jeho hutnosti
dosyta. Recept na něj najdete na recepty.cz.
Při výrobě džusu si děti vyzkoušely ponorný mixér a manipulace s ním se všem velmi
líbila. Do budoucna se budeme seznamovat
s více spotřebiči a rozvíjet touhu dětí vyzkoušet technologické vymoženosti, které
nám usnadňují práci v kuchyni.
Kolektiv MŠ Bohučovice

JAKO SPRÁVNÍ HOSPODÁŘI
Podzim. Roční období, které pan malíř vymaloval tak nádhernými barvami... Barvy
na stromech, na cestách, na zahrádkách.
Jaké barevné poklady plné vitamínů se povedly vypěstovat dětem a jejich rodinám
jsme se mohli přesvědčit v naší mateřské
škole na výstavce ovoce a zeleniny s názvem
Komu se nelení, tomu se zelení. Děti a ro-

diče přinesli nádherné dýně, cukety, pórky, celery a další. Nechyběl ani černý kořen,
který byl pro mnohé z nás úplnou novinkou. Nejdříve jsem si vše prohlédli, očichali, osahali a… co teď s těmi poklady? Dobře
už víme, že potravinami se neplýtvá a že bio
potraviny jsou velkou vzácností. Proto jsme
se, jako správní hospodáři, rozhodli vše zužitkovat. Jako první pochoutku jsme s dětmi připravili pórkovo-cuketový koláč, poté
dýňové stripsy a následně jsme vyrobili džus
z červené řepy, jablíček a mrkve. Moc jsme
si to užili, a hlavně dětem opravdu chutnalo.
Pro inspiraci vám přinášíme recept na pórkovo-cuketový koláč.
Ingredience a postup: cuketa, pórek, vajíčka,
tvrdý sýr, sýr gervais, 3 ks vajíček (my jsme
použili domácí), česnek, majoránka, drce-

ný kmín, sůl, pepř, prášek do pečiva, hladká
mouka. Cuketu a sýr nastrouhejte na struhadle, pórek nakrájejte. Oddělte žloutky od bílků a z bílků ušlehejte sníh. Všechno s láskou
promíchejte a dejte na pečící papír péct dozlatova. Přejeme dobrou chuť!
Děti a kolektiv MŠ Jakubčovice

ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V úterý 12. listopadu jsme přivítali v MŠ
Kajlovec 16 pedagogických pracovníků
z řad mateřských či základních škol, včetně několika paní ředitelek z okresu Opava.
Naše mateřská škola měla tu čest předvést
opavským kolegyním ukázky činností a práce s dětmi s použitím nových metod a stát
se tak inspirací na cestě za změnou v předškolním vzdělávání. Paní učitelky v MŠ pracují s dětmi dle mezinárodního programu
Step by step, který je v českém překladu
znám jako program Začít spolu. Jde o otevřený metodický model nabízející učitelům
konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ i MŠ. Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje
každé škole i každému učiteli přizpůsobit
si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům
a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu
systému i potřebám konkrétních dětí. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.
Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti. Využívá
projektového učení, integrovanou tematickou výuku, a především podnětné prostředí ve třídě - netradiční členění třídy do tzv.
center aktivit. Pod tímto termínem se skrývají úkoly, které jsou pro děti připravené,
vztahující se k tématu, na kterém v daném
období děti pracují. V centrech aktivit děti
pracují samostatně a volí si je samy podle
daných pravidel.
Jsou zde připravené takové aktivity, které
vedou děti k přemýšlení a praktické činnosti
zároveň, úkoly, při kterých se děti učí spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. V podstatě to ve třídě vypadá
tak, že v každém centru aktivit pracuje sku18
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pina dětí na jiném úkolu. Při práci v centrech
aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se
paralelně vedle sebe (v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. Děti zpravidla pracují
jeden den v jednom centru a další den si volí
centrum jiné. Mezi základní témata center
patří např. knihy a písmena, manipulativní
hry, pokusy a objevy, ateliér, dílna či kostky.
Paní učitelky z MŠ Kajlovec si pro svou
ukázku práce s dětmi zvolily projekt Česká republika. V každém centru děti nalezly úkol vztahující se k naší vlasti. Zároveň
byly úkoly v každém centru odstupňované dle náročnosti, protože MŠ Kajlovec je
třída smíšená, kde se nacházejí děti ve věkovém rozpětí od 2–7 let. V Centru Ateliér
tak mohly např. malé děti splnit úkol „omalovánka české vlajky“ dle předlohy, starší
děti pak malovaly vlajku jako výkres temperovými barvami a děti s odloženou školní docházkou se pokusily vybarvit, vystřihnout a slepit jeden z korunovačních klenotů
– královskou korunu. V Centru Kostky pak
např. mladší děti stavěly hrad z barevných
kostiček pro nejmenší, starší děti stavěly
hrad dle předlohy a děti s odloženou školní
docházkou měly za úkol postavit prostorové
stavby z kostek za použití metody Hejného,
kde si procvičovaly prostorovou orientaci

Zpravodaj Městského úřadu Hradec nad Moravicí

a počty, jakožto přípravu k předmatematickým dovednostem. V podobném duchu
byly orientovány všechny úkoly v ostatních
centrech.
V komunikačním kruhu děti pracovaly s didaktickými obrázky, vztahujícími se ke kultuře, zvykům a tradicím České republiky
s použitím metody Mensy NTC Learning,
kde si děti hravou formou asociovaly např.
barvy české vlajky či znak ČR nebo logo
značky Škoda. Vše doprovázel příběh Včelky Máji, která na své cestě po české zemi doletěla až do hlavního města Prahy. (pozn.
MŠ Kajlovec má vlastní projekt s názvem
Medová školka, který se táhne napříč celým školním rokem.) Ukázková činnost byla
rovněž doprovázena četnými pohybovými
aktivitami dětí, v přímém kontextu s metodou Mensa, a podkreslena hudbou. Zazněla tak např. 2. symfonická báseň Bedřicha
Smetany Vltava z cyklu symfonických básní
Má vlast nebo státní hymna ČR.
Hlavním cílem projektu Česká republika
byla myšlenka probouzet v dětech lásku
k naší zemi, získat povědomí o tradicích,
zvyklostech a symbolech ČR a v neposlední řadě vést děti nenásilnou formou k vlastenectví a k úctě k naší vlasti a kultuře.
Kolektiv MŠ Kajlovec
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Skutečně zdravá škola - Anglický den a Uspávání broučků
V září a říjnu proběhly v naší mateřské škole akce Anglický den a Uspávání broučků.
V souladu s vyprávěním o Anglii jsme udělaly svačinky z jídel, které se tradičně v této
zemi připravují: sandwich s čajem s mlékem
a cupcake. K obědu jsme z kapacitních důvodů zvolily anglickou čočkovou polévku
a královské krůtí maso. Angličané mají řadu
národních jídel, která v rámci školního stravování nemůžeme připravit. Námi vybrané
menu dětem moc chutnalo a díky tomu opět
poznaly i další netradiční kombinace potravin, jako jsou mango, mandle a smetana.
Na Uspávání broučků paní kuchařky upekly vynikající muffiny a připravily ochutnávku pomazánek, které chystáme dětem k svačinkám. Nabízely pomazánku ze zeleného
hrášku, medové máslo a lososovou poma-

zánku. Rovněž ochotně vysvětlovaly, z čeho
a jak tyto dobroty připravují, a že co je zdravé, může být i dobré. Například hráškovou
pomazánku připravíme tak, že si do mixéru vložíme 120 g zeleného hrášku, 32 g lučiny, 4 ml citrónové šťávy a špetku soli. Nejen
že tato pomazánka obsahuje velké množství živin a vitamínů, ale zároveň má i zajímavý vzhled.
Na závěr přidáme ještě recept naší Skutečně
zdravé školy na bulgur se zeleninou:
300 g bulguru propláchneme a cca v 800 ml
vody dáme pomalu vařit asi na 20 minut.
Mezi tím si připravíme zeleninu - například 200 g na kostičky nakrájené kedlubny, 100 g zeleného hrášku, 100 g kukuřice,
150 g na kostičky nakrájené kapie. Takto

připravenou zeleninu uvaříme v mírně osolené vodě. Následně na oleji zpěníme 200 g
nadrobno nakrájené cibule, přidáme uvařenou zeleninu, vše krátce orestujeme, zalijeme zeleninovým vývarem, krátce podusíme, přidáme uvařený bulgur a můžeme
dle vlastní chuti dochutit. Toto jídlo je velice zdravé, protože bulgur je surovina, která stojí za pravidelné zařazení do jídelníčku.
Jedná se o předvařenou nalámanou celozrnnou pšenici s vysokým obsahem vlákniny
a minerálů. Dokáže rozpohybovat metabolismus a obsahuje také důležité bílkoviny.
Věříme, že vám v naší školní jídelně chutná
a budeme se o to snažit i nadále.
Za kolektiv školní jídelny
Jana Procházková, Dis., vedoucí ŠJ

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
ce vody. Vrcholem dne byla pro většinu z nás
možnost svézt se na koni. Byl to příjemně
a zajímavě strávený den.

ORIENTAČNÍ DNY
Také letos vyrazili deváťáci do Staré Vsi
nad Ondřejnicí, kde se nachází centrum
pro mládež naší diecéze. Místní mladí animátoři pod vedením zkušeného kněze Jana
Slavíka připravili pro žáky naší školy třídenní program zaměřený na volbu povolání, poznání svých talentů a vztahy mezi chlapci
a dívkami. Dny ubíhaly v příjemné, veselé
atmosféře. Přednášky střídaly hry a scénky, nechyběla společná modlitba a zklidnění. Akce se zdařila a deváťáci odjížděli plní
informací, myšlenek a dojmů.

NOČNÍ FOCENÍ V OPAVĚ
Noční focení, slíbená závěrečná akce školního prázdninového Foto tábora, proběhla
12. října navečer. Na sraz dorazilo 20 dětí
a dva „zvědaví“ tatínci. Postupně jsme přes
Ptačí vrch a Ostrožnou ulici doputovali
na Dolní náměstí, kde proběhla nezbytná
společná fotka a následný „lov“ světel projíždějících aut a autobusů. Naučili jsme se,
že i za nočních podmínek se dají vyfotit velmi působivé snímky, jen je potřeba vědět jak
na to. Děti se již nyní těší na další prázdninový Foto tábor 2020.
Za tým Foto tábora Jiří Řeháček

spojená se zajímavými a efektními pokusy.
V učebně biologie jsme pak pod moderními mikroskopy mohli sledovat život v kap-

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ LUDMILY PATRONKY CÍRKEVNÍCH ŠKOL
V pondělí 16. září jsme opět oslavili svátek
naší patronky. Po mši v hradeckém kostele
jsme po třídách vystoupali na vrchol místní Kalvárie. Cestou pro nás žáci deváté třídy
připravili úkoly a informace o různých českých světcích a světicích. Počasí nám přálo,
sváteční den se vydařil.

DEN PROFESÍ
V říjnu si žáci deváté třídy užili Den profesí na Masarykově střední škole zemědělské
v Opavě. Všechny nadchla jízda moderními
traktory a maminkám pro radost žáci vytvořili krásnou podzimní vazbu z chryzantém.
Následovala návštěva chemické laboratoře
www.muhradec.cz |
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ŠKOLSTVÍ / INZERCE
CO SE DĚJE V DRUŽINĚ
Co nám přinesly první tři měsíce školy?
Bylo toho docela dost. V září se prvňáčci
museli seznámit s novým prostředím školy, se svými novými spolužáky a s pravidly,
která se musí chtě nechtě ve školní družině
dodržovat. Všichni to zvládli na jedničku.
Celé dva měsíce nás provázelo krásné počasí, proto jsme trávili co nejvíce času venku na školní zahradě. První spadlý kaštan
dal znamení, že se paní vychovatelky společně s dětmi mohou pustit do podzimní-

ho tvoření ze všeho, co děti na svých podzimních procházkách našly. A nebylo toho
málo. Během října proto vznikla spousta
skřítků, zvířátek a podzimních dekorací.
V pátek 20. září se školní družina proměnila v bojiště, kde se žáci utkali v rámci „olympijských her“ v několika soutěžích. Všichni jsme si sportovní odpoledne užili a ti
nejlepší získali sladkou odměnu. Pro žáky
1., 2. a 3. třídy proběhl také vzdělávací program o zdravém životním stylu s názvem
Hravě a s chutí. Žáci si uvědomili, že pro
naše zdraví je důležitý pohyb, dobrá nálada, dostatek spánku, ale především dobře
zvolená strava.

BLAHOPŘEJEME
Dominik Rosenbaum se v krajském kole Logické olympiády, které proběhlo 1. listopadu v Ostravě, umístil na 2. místě a postupuje
do celostátního kola v Praze. Blahopřejeme! Zároveň děkujeme našim žákům Markétě Mejzlíkové a Dominiku Rosenbaumo-

vi (9. třída) a Antonínu Duškovi a Štěpánu
Lazeckému (8. třída) za reprezentaci v soutěži Moravskoslezský matematický šampionát, která proběhla na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Náš tým se v konkurenci
53 týmů umístil na krásném 6. místě.
Připravila Mgr. Lucie Víchová

Vánoční prodej kaprů na Hradci
Prodej ryb bude probíhat 20.– 23. 12. 2019 od 8.00 do 17.00
h v již brzy otevřené prodejně ryb a rybích delikates na adrese Opavská 213, Hradec nad Moravicí (bývalá prodejna Rabbit). V nabídce také amur bílý, pstruh duhový a další druhy
ryb dle aktuální dostupnosti.
Možnost objednávek vánočních ryb na čísle 725 555 857
nebo přímo v prodejně. Vyzvednutí poté v prodejně v rámci otevírací doby.
Mimo vánoční prodeje bude otevřeno každý pátek od 14.00
do 17.00 h. Začínáme již 13. 12. 2019! Těšíme se na vaši návštěvu.

DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ ...
Vánoční dárkový poukaz
na masáž
dle vlastního výběru

Iva Harbichová
tel.: 605 298 864

www.masaze-doterra.kvalitne.cz
ŠŤAST

NÉ A VESELÉ VÁNOCE

Žimrovice 158, Hradec nad Moravicí
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HISTORIE
HRADEC PŘED 100 LETY
PRVNÍ VEŘEJNÉ CVIČENÍ SOKOLA
VE SVOBODNÉM ČESKOSLOVENSKU
Poslední letošní příspěvek ze série novinových výstřižků a fotografií z historie Hradce připomene první cvičení hradeckého Sokola ve svobodné Československé republice.
Vznik samostatného československého státu v říjnu 1918 znamenal mimo jiné prudký rozvoj činnosti mnoha českých spolků
a organizací. Sokolský tělovýchovný spolek (založen zde již v roce 1907) patřil k těm
nejaktivnějším. Spolek přispíval již od prvních dní státu k organizování přechodu pod
českou státní správu, organizoval osvětové
přednášky a besedy apod. Své první veřejné cvičení plánované již na jaro 1919 však
musel kvůli aktuálnímu válečnému stavu
mladé republiky s Maďarskem odložit až
na konec léta.
Tehdejší činovník Sokola a místní učitel Josef Vilkus o tom později do jednoho z pamětních sborníků napsal:
Prvním výsledkem živějšího ruchu a tím zvýšené činnosti bylo – jako náš zahajovací podnik – okrskové cvičení, konané 10. srpna 1919
ve vojenských barácích v Hradci s výsledkem
po každé stránce velmi skvělým. Ochoty správy vojenských baráků si jednota také plným
právem zasloužila. Bylyť baráky po 28. říjnu
v rukou několika německých feldvéblů, kteří hospodařili na svou pěst a nikdo se o to
nestaral. Naše jednota, vidouc mrhání nyní
naším majetkem, zřídila denní i noční sokolské hlídky a zasadila se o brzké jejich převzetí Národní radou. Zachránila takto našemu
státu velkou část cenného majetku, který by
se jinak ztratil.
Podle sokolské kroniky se za hradeckou jednotu zúčastnilo cvičení 14 členů, 12 dorostenců a 24 žáků. Výnos z celé akce 4 296 korun byl tehdy určen na podporu Národního
domu. Několik fotografií z cvičení se dochovalo ve sbírkách hradeckého muzea (přikládáme ty nejzajímavější). Je z nich zřejmé,
že i přes nepřízeň počasí (cvičení probíhalo v blátě a kalužích) celá akce proběhla
za velké účasti diváků a s pestrou skladbou
vystoupení. Pro upřesnění – cvičiště u tzv.
vojenských baráků se nacházelo v místech
přibližně mezi dnešními ulicemi Pod Hanuší a Slezská.
Připravili Karel Hanák a Marek Wolf,
Matice slezská

www.muhradec.cz |
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OKÉNKO DO ZAHRADY
Šlechtitel kosatců (2. díl)
„CHACHAR“ SVĚTOVÝM ŠAMPIONEM
Vážení čtenáři, přinášíme vám pokračování rozhovoru se šlechtitelem kosatců inženýrem Zdeňkem Seidlem.
Zdeňku, v květnu letošního roku se tvůj kosatec Chachar opět
prosadil v tradiční italské kosatcové soutěži Concorso Internazionalle dell’Iris, kde získal nejvyšší ocenění Zlatého Florina
(nutno dodat, že v první desítce skončily další tři tvé kosatce).
V čem spočívá podle tebe kouzlo Chachara, že sbírá první ceny?
Je to kosatec, jehož bradka je zakončena růžkem (říká se tomu typ
„Space Age“, podle mezinárodní klasifikace). Dalším důvodem je
asi to, že splňuje požadavky na všechna další kritéria hodnocení.

Ještě poslední otázka. Kde mohou případní zájemci shlédnout
naživo tvé kosatce?
Při výstavách v Hlučíně, v Parku zahrad Střední zahradnické školy v Ostravě nebo u mne na zahradě.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších šlechtitelských úspěchů.
Jan Melecký, ZO ČZS Jakubčovice

Co tě přimělo pojmenovat svůj kosatec podle ostravského nářečí a jak vůbec vznikají jména nových odrůd?
Vymýšlet jména je zábavné. Jméno by mělo nějak souviset s květem.
Chachar je tmavý a rohatý, je to symbol charakteru lidí z našeho kraje. Ogar je zase vícebarevný, jako moravský kroj.
Zlatého Florina získal český šlechtitel v jednašedesátileté historii soutěže teprve podruhé. Kdo byl tím prvním šampiónem?
Byl to pan Vojtěch Šmíd s kosatcem LIBON. Strávil jsem u něj a jeho
příjemné manželky mnoho večerů u čaje při svých služebních cestách do Prahy. Snažil jsem se od něj něco naučit.
Šlechtění rostlin představuje dlouhodobou, pečlivou a systematickou práci. Co je to za sílu, která žene šlechtitele kupředu?
Těch sil bude asi více: sklony k dobrodružství, chuť vytvořit něco
nového, pokud možno lepšího, a zvědavost. Během vegetační sezóny člověka čeká na zahradě každé ráno nějaké překvapení, někdy
příjemné, ale většinou nepříjemné. Aby se počet těch nepříjemných
snížil, je třeba hledat další řešení. První potomci jsou F1 generaci, ale dosažení cílů bývá patrné nejčastěji až v další generaci (F2).
Proto to někdy trvá déle. Naštěstí životní cyklus u kosatců není tak
dlouhý. Většinou už za 3 roky po křížení na F1 mohu provést křížení na F2 a „už“ za další 3 roky mohu vidět, zda to bylo úspěšné nebo
ne. Takže tou poslední silou bude asi trpělivost.
Můžeš prozradit něco o tvých nejnovějších šlechtitelských výsledcích?
Kosatců je mnoho skupin a jen několika skupinám se šlechtitelé věnují, vysokým a nízkým vousatým. Abych ten dluh trochu korigoval, šlechtím všechny skupiny, které se u nás dají pěstovat. V letošním 6. čísle časopisu Zahradnictví vyšel článek, ve kterém je mnoho
hezkých slov o mých japonských a sibiřských kosatcích (autoři z BZ
ČAV Průhonice).
Jestli se ještě někdy do našeho regionu vrátí normální počasí, bude
možné tyto skupiny více pěstovat. Jsou to totiž vlhkomilné kosatce, které v posledních letech trpí suchem.
Ale abych byl připraven i na variantu nedostatku srážek, začal jsem
šlechtit tzv. Arily a Arilbred kosatce. Ty zas pro změnu potřebují suché léto. Naštěstí jsou skupiny kosatců do jakýchkoliv podmínek.
V letošním roce vyšla tvá kniha KOSATCE děti bohyně duhy
IRIS. Můžeš nám přiblížit, co vše v ní milovníci kosatců mohou najít?
Najdou tam představitele všech skupin zahradních kosatců: které mají rády sucho, které vlhko, které alkalickou půdu, které kyselou, jak se pěstují, jak bojovat s jejich chorobami a škůdci. Něco
jako průvodce a rádce.
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Kosatce Chachar (nahoře) a Hrom a blesk (dole).

SPORT
Mistrovství ČR a SR
v Aerial Sports 2019
Na konci října proběhlo v Praze, pod záštitou European Pole Dance Federation,
první Mistrovství České a Slovenské republiky v Aerial Sports 2019. Jednalo se
o soutěž sportovního charakteru v disciplínách vzdušné akrobacie Aerial Hoop
a Aerial Silk. Soutěž byla dokonalou přehlídkou silově náročných
triků prováděných několik metrů nad zemí na kruhu nebo šálách,
v několika věkových a výkonnostních kategoriích.
V kategorii Aerial Hoop Junioři Amatéři (13–17 let) se podařilo
Vandě Zmijové ze Žimrovic vybojovat nádherné 2. místo a stát se
vicemistryní České a Slovenské republiky pro letošní rok. Přestože
je jednou z nejmladších ve své kategorii, dokázala se na svých prvních závodech prosadit v silné konkurenci již zkušených akrobatek.
Závěsná akrobacie je spojením především silového tréninku, flexibility, balance a tance. Akrobaté viseli bez jištění několik metrů
nad zemí pouze na kruhu nebo šále. Předvedli obdivuhodné kombinace složitých figur i pádů, kdy se zastavili těsně nad zemí. Byla
to doslova dechberoucí podívaná. Výsledný dojem podtrhla i hudba a kostým, které si každý soutěžící vybral sám. Vanda natrénovala svižnou choreografii Muži v černém, která byla nabitá spoustou
náročných a bezchybně předvedených triků. Velký dík patří její trenérce Alžbětě Moravcové z opavského studia Prostě se hýbej, která
s ní strávila hodiny v tělocvičně a předala jí spoustu drahocenných
zkušeností. Oběma přejeme plno sil do dalších aktivit a gratulujeme k senzačnímu úspěchu.
Lucie Zmijová

Zlato z Nagana putuje do Hradce
Na Japan Open Pickleball International Championships, který se
uskutečnil v říjnu, se objevili i zástupci FIT Sports Clubu. Lenka
Mišičková si nejprve zahrála na přípravném turnaji v Tokiu, který organizoval Nagao Hosono, prezident Tokyo Pickleball Clubu.
V dámské čtyřhře nastoupila Lenka s Kanaďankou Catherine Takasugi, postupně vyhrály všechny zápasy a zaslouženě zvítězily. Kromě skvělé akce připravil pořadatel akce pro českou hráčku exkurzi po jednotlivých sportovištích Letních olympijských her v Tokiu
v roce 2020, kde bude působit v roli spoluorganizátora. Následně
se hráčka přesunula do dějiště mezinárodního turnaje, slavného
olympijského Nagana, kde se konal tento svátek pickleballu s účastí mnoha zástupců z různých zemí světa.

Lenka Mišičková a Jason Russo (USA)
při předávání medailí, Nagano, Japonsko.

Po návštěvě olympijského muzea, stadionu a dalších sportovišť
z roku 1998, kde čeští hokejisté získali zlatou olympijskou medaili,
se hráči mohli soustředit na samotné klání. V soutěži smíšené čtyřhry nastoupila Lenka Mišičková společně s Američanem Jasonem
Russo. Od úvodních míčků si herně padli do oka, ve své amatérské kategorii vyhrávali jeden zápas za druhým a výsledkem je zlato
z Nagana, které putuje do České republiky.

Nagao Hosono předává pohár Lence Mišičkové za vítězství
v dámské čtyřhře, Tokio, Japonsko.
Zdroj: FIT Sports Club, z. s.
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. 1. 2020 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. 5/2019: Podzim na strakaté kobyle rajtuje. Vylosovaným výhercem poukázky do knihkupectví se stal pan Karel Ruský, Horoušany.

Hradecký kulturní měsíčník
Přehled společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí, pořádaných v aktuálním měsíci v našem městě, najdete v Hradeckém kulturním měsíčníku, který je občanům distribuován zdarma do poštovních schránek. Příspěvky (anotace akcí) zasílejte do Informačního
centra Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, tel.: 553 783 922,
www.muhradec.cz; evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 16509. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Vychází 6 x ročně, náklad 2 100 výtisků; datum vydání 4. 12. 2019; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk, vánoční strom na Podolské ulici (2017). Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Grafické zpracování a tisk: RETIS GROUP s.r.o.
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