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OTEVŘENÁ RADNICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(vybraná usnesení ze zasedání č. 20 ze dne
25. října 2021)
• bere na vědomí informaci o institutu
s názvem Milostivé léto, podle zákona
č. 286/2021 Sb., podle kterého zaplatí-li
povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022
z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se

mu zbytek dluhu a zároveň vyzývá občany města Hradec nad Moravicí k využití tohoto institutu (bližší informace
na str. 11),

• schvaluje dohody o zajištění provozování
veřejného pohřebiště mezi městem Hradec nad Moravicí a obcí Branka u Opavy
a obcí Chvalíkovice,

• schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Výročí 540 let města Hradec nad Moravicí z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 115 400 Kč, tj. 50 % z uznatelných
nákladů projektu,

• schvaluje poskytnutí individuální dotace
ve výši 126 000 Kč z rozpočtu města Hradec nad Moravicí spolku Tělovýchovná
jednota U plus U Žimrovice, z.s., formou
veřejnoprávní smlouvy na zajištění činnosti spolku v roce 2021.

• schvaluje přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro JSDH Kajlovec z Programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro
rok 2022 v max. výši 450 000 Kč,

určeného na provoz sociální služby poskytované Oblastní pobočkou Opava,

RADA MĚSTA
(vybraná usnesení ze schůze č. 58 ze dne
4. října 2021, č. 59 ze dne 18. října 2021
a č. 60 ze dne 1. listopadu 2021)
• schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem - Moravskoslezský kraj a obdarovaným - město Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem je poskytnutí věcného
daru - dopravního automobilu určeného
pro jednotku požární ochrany - v hodnotě 3 843 020,50 Kč za účelem dovybavení
jednotky SDH speciálním zásahovým požárním automobilem, potřebným pro činnost složek integrovaného záchranného
systému při ochraně obyvatel; a poskytnutí věcného daru - osvětlovací soupravy v LED provedení včetně teleskopického stativu a kotevní sady - v hodnotě
108 505 Kč, za účelem dovybavení jednotky SDH speciální technikou a materiálním
vybavením potřebným pro činnost složek
integrovaného záchranného systému při
ochraně obyvatel,
• schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a nabyvatelem - město
Hradec nad Moravicí, jejímž předmětem
je bezúplatný převod majetku v hodnotě
231 738,81 Kč (1 ks radiostanice vozidlová, 2 ks radiostanice ruční EASY+, 2 ks
nabíječ jednonásobný) za účelem jeho využití JSDH Žimrovice k zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného systému na území obce Hradec nad
Moravicí a na území Moravskoslezského kraje,
• schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Doplnění infrastruktury pěších a cyklistických tras v okolí
partnerských měst Hradec nad Moravicí a Baborów do Programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia,
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• bere na vědomí žádost společnosti EMBEFOR, s. r. o., ve věci prodloužení termínu dodání vozidla pro JSDH Bohučovice a schvaluje prodloužení termínu dodání
vozidla do 12. 5. 2022,
• rozhoduje ve veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy KD
Domoradovice na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SLEZSKÉ STAVBY OPAVA, s. r. o., nabídková cena
7 770 747 Kč bez DPH,
• schvaluje plán zimní údržby místních komunikací města Hradec nad Moravicí ze
dne 5. 10. 2021,
• rozhoduje stanovit rozšíření úředních
hodin Městského úřadu Hradec nad
Moravicí pro veřejnost s účinností od
1. 11. 2021,
• rozhoduje vypůjčit nebytové prostory –
obřadní síň v budově Městského úřadu
Hradec nad Moravicí – Dechovému orchestru Hradec nad Moravicí spolek na
dobu neurčitou od 2. 11. 2021, v době
každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin
a jednu středu v měsíci v době od 18.00 do
21.00 hodin,
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 3 000 Kč organizaci Slezská diakonie,
určeného na provoz Poradny rané péče
Matana, která poskytuje terénní sociální
službu občanu města Hradec nad Moravicí,
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 1 500 Kč organizaci SONS ČR, z. s.,

• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 1 500 Kč organizaci Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
z.s., Klub Stonožka Ostrava, určeného na
provoz sociálních služeb stacionáře Stonožka,
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 2 000 Kč organizaci Linka bezpečí,
z.s., určeného na provoz dětské telefonické krizové linky,
• schvaluje cenovou nabídku Ing. Lenky
Vašíčkové na osazení mobilních nádob
v Hradci nad Moravicí na Městečku ve výši
149 853,88 Kč (včetně DPH).
Celá znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na
webových stránkách města v záložce Samospráva.
Termín zasedání zastupitelstva města:
13. 12. 2021 (č. 21). Zasedání zastupitelstva
města jsou veřejná a probíhají zpravidla od
15 h v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.
Termín schůze rady města:
20. 12. 2021 (č. 62). Schůze rady města
jsou neveřejné a probíhají zpravidla od
15 h v pracovně starosty města v budově
Městského úřadu Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.
Pořadová čísla zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města se mohou měnit v závislosti na konání zasedání či schůzí mimo
výše uvedený roční plán. Změna termínu
a místa zasedání zastupitelstva města a rady
města je v působnosti starosty města.

OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
řádky, které právě čtete, píšu v podvečer
17. listopadu. Dne, kdy si připomínáme výročí od uzavření škol nacisty a začátek sametové revoluce. S oběma událostmi se neodmyslitelně pojí slovo SVOBODA. Té se
nám však již více než rok a půl kvůli situaci
s onemocněním koronavirem zcela nedostává. Bohužel, i letošní adventní atmosféra
bude touto situací poznamenána. Navzdory tomu snažme se i v této nelehké době myslet optimisticky, zachovat
si vnitřní sílu a užít si sváteční atmosféru blížících se Vánoc.
Vedle tradičních akcí, jako rozsvícení vánočního stromu na Podolské
ulici, mikulášské nadílky a vánočního jarmarku, jsme připravili v předvečer vánočního jarmarku koncert popové písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Vedle toho připravili tradiční, ale i nové akce, také
další organizátoři, ať už ve spolupráci s městem nebo sami. K vánoční atmosféře jistě přispěje i rozšíření světelné výzdoby. Po loňských
kladných ohlasech na osvětlení budovy městského úřadu jsme se rozhodli vylepšit koncept světelné výzdoby na Podolské ulici, jehož součástí je i osvětlení budovy Babince. Světelné dekorace byly instalovány
i na sloupy veřejného osvětlení u obecního domu v Žimrovicích. Díky
sponzorskému daru místního občana bude vánočně osvětlen i více než
15 metrů vysoký strom na zahradě mateřské školy v Kajlovci.
Jako každoročně je toto období ve znamení příprav rozpočtu na příští rok. Jeho projednání na prosincovém zasedání zastupitelstva města předchází několikakolové projednávání rozpočtu na různých úrovních. Stejně jako v minulých letech je naším cílem město nezadlužovat,
ale naopak zadlužení snižovat. Příjmovou stránku města se snažíme
vylepšit zhodnocováním aktuálně volných finančních prostředků ter-

mínovanými bankovními vklady. O konečné podobě rozpočtu, a tedy
i o tom, jaké investice budou v plánu pro rok 2022, se dozvíte na webových stránkách města, facebookovém profilu města a v příštím vydání Hradeckých novin.
A co si můžete přečíst v tomto čísle Hradeckých novin? Hned několik
příspěvků je věnováno ukončeným nebo probíhajícím investičním akcím města. V listopadu jsme rozšířili úřední hodiny městského úřadu
pro veřejnost. Nové úřední hodiny pro veřejnost, spolu s informací o jejich omezení na konci roku, naleznete na straně 9. V pátek 22. října
si desítka manželských párů připomenula výročí zlaté, nebo dokonce
diamantové svatby. Hned následující den jsme po více než roce přivítali nové občánky našeho města. Během podzimu pokračovala i příhraniční spolupráce s polským Baborowem. Můžete se seznámit také
s tím, jak se hlasovalo v našem městě při volbách do Poslanecké sněmovny. Hleďme však dopředu. Ať už jste volili Andreje, Petra, Tomia,
nebo kohokoli jiného, přiznejme si, že vláda se v současné době nachází v jakémsi vzduchoprázdnu, což není dobré, zvláště když je třeba smysluplně řešit hned několik důležitých věcí, jako koronavirovou
situaci, energetickou krizi a státní rozpočet na příští rok. Je smutné,
že zatím jedním z mála počinů v době po volbách je „rozmrazení“ platů vrcholných politiků.
Na samotný závěr tohoto úvodníku si dovolím poděkovat za letošní
spolupráci kolegům zastupitelům, členům výborů a komisí, zaměstnancům městského úřadu a příspěvkových organizací.
Přeji všem občanům našeho města co nejkrásnější advent a mnoho
štěstí, zdraví a pohody v roce 2022!
Mgr. Patrik Orlík, starosta
starosta@muhradec.cz, +420 553 783 920

HRADEC – MĚSTO ŠIKOVNÝCH RUKOU
Pro rok 2022 jsme pro vás připravili stolní dvoutýdenní kalendář s názvem Hradec – město šikovných rukou. Vydáním tohoto kalendáře chceme poukázat na um, zručnost a talent lidí, kteří žijí mezi námi, ale často se o jejich dovednostech téměř neví. Přitom právě jejich
umění, řemeslo a píle by se mohly stát inspirací pro mladou generaci. Kalendář provází jedinečné fotografie hradecké fotografky Mgr. Lucie Deutsch. Zakoupíte jej na podatelně městského úřadu (Opavská 265) a v informačním centru (Podolská 308) a jeho cena je 130 Kč.

2022
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OTEVŘENÁ RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je před námi závěr letošního, na události velmi bohatého
roku. Ještě před vyhlášením nouzového stavu a příchodem, v posledních letech poněkud nečekané, sněhové nadílky se stihly dokončit důležité investiční akce města. Byla
vyasfaltována nová cyklostezka Hradec –
Branka – Otice, která navazuje na již hotovou cyklostezku Otice – Opava (Školní
statek, Opava). Dokončena byla rovněž oprava chodníků na ulici Zámecká a v lokalitě u koupaliště (mezi mostem pro pěší a restaurací
Sport). Dále byla dokončena 1. etapa rekonstrukcí autobusových přístřešků v Hradci, Kajlovci a Domoradovicích a na sběrném dvoře již
vyrostla nová montovaná hala. Na dlouho očekávanou rekonstrukci
Národního domu, kde jsou nyní řešeny technické detaily v rámci realizační dokumentace, bylo již vydáno platné stavební povolení.
V oblasti sportu bylo dokončeno, a na začátku listopadu zpřístupněno veřejnosti, nové sportoviště – fitpark – v městském parku u nádraží. Věřím, že jej ocení všechny generace našich občanů a bude hojně využíváno. Na náměstí u Červeného zámku byl, po téměř dvou
letech příprav a získání potřebných povolení, umístěn nový mobiliář (truhlíky, lavičky, stojany na kola) a provedena nová výsadba. Nově byla zrestaurována další boží muka
v centru Benkovic, a do užívání veřejnosti byly
23. října slavnostně předány, za účasti přátel z polského Baborowa, i nové atraktivity
u rozhledny Šance v Jakubčovicích. Ke všem
výše uvedeným investicím naleznete podrobné
články na stranách 5–9 tohoto vydání Hradeckých novin.
Samozřejmě nejen mě, ale i celý kolektiv zaměstnanců městského úřadu velmi mrzí, že
se již druhý rok po sobě, vzhledem k vyhlášení
nouzového stavu, neuskutečnilo rozsvícení vánočního stromu na Podolské ulici, a stejně tak
se neuskuteční ani tradiční Vánoční jarmark.
Přípravy nás stály nemálo úsilí, nově opravená budova Babinec i Podolská ulice byly, nejen pro tyto příležitosti, vyzdobeny novými
světelnými dekoracemi. Vládní opatření nám
však dovolila uskutečnit mikulášskou nadílku
pro naše nejmenší občánky a slavnostní křest
nového kalendáře města nazvaného Hradec
nad Moravicí – město šikovných rukou, který se v příjemné komorní atmosféře uskutečnil v neděli 28. listopadu. Na jeho stranách
naleznete celkem 27 zajímavých osobností
našeho města, jejichž talent, um a píle Vám
mohou být inspirací v dnešní nelehké době.
Dne 10. prosince se také uskuteční plánovaný koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché
a skupiny Bandjeez, na který si Vás VŠECHNY dovoluji co nejsrdečněji pozvat.
Rád bych touto cestou pogratuloval kolektivu
Mateřské školy Hradec nad Moravicí k získání stříbrného certifikátu v mezinárodně oce4
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ňovaném programu Skutečně zdravá škola a kolektivu zaměstnankyň
Městské knihovny a informačního centra za čestné uznání udělené vedením Moravskoslezského kraje v rámci soutěže o nejlepší knihovnu
kraje „za udržování povědomí o lokální historii a osobnostech a aktivní zapojení do přestavby knihovny“.
V neposlední řadě chci osobně poděkovat všem spolkům, klubům a organizacím na území města za celoroční plodnou spolupráci, jakož
i všem spolupracovníkům z městského úřadu. Mé závěrečné poděkování pak patří zaměstnancům Technických služeb Hradec nad Moravicí za jejich celoroční práci, kdy se nad rámec svých povinností podíleli na mnoha městských investičních akcích, a zároveň za to, že při
mimořádné situaci na konci listopadu, kdy byla více než polovina zaměstnanců technických služeb nemocná, dokázali ostatní napnout síly
a udělat maximum pro to, aby místní komunikace a chodníky byly co
nejvíce sjízdné a schůdné.
Vám, všem občanům našeho města, chci alespoň touto formou dodat
hodně síly a odvahy čelit všem životním těžkostem, a zároveň Vám popřát co nejvíce zdraví, štěstí a pohody do následujícího roku 2022!
Mgr. Petr Havrlant, místostarosta
mstarosta@muhrade.cz; +420 553 783 928

Klub vojenské historie při Matici Slezské zrealizoval vojenské ležení
při otevření nových atraktivit u rozhledny Šance v Jakubčovicích

Účastníci slavnostního křtu nového městského kalendáře
Hradec nad Moravicí – město šikovných rukou

OTEVŘENÁ RADNICE
STAVBA CYKLISTICKÉ STEZKY MÍŘÍ DO FINÁLE
V současné době probíhají na stavbě cyklistické stezky „Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava - 1. etapa“ terénní a dokončovací práce a čekáme na vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
Připomeňme, že tato stavba je realizována
na základě spolupráce čtyř jmenovaných samospráv a je z větší části financována dotací
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V Hradci nad Moravicí, v lokalitě Pod Hanuší (kolem bývalého areálu JZD), byl v rámci cyklistické stezky vybudován úsek v délce
210 m a šířce 2 m, tvořený zpevněnou plochou ze zámkové dlažby. Souběžně se stavbou tohoto úseku cyklostezky byla zpevněna místní komunikace, na kterou byl
položen nový asfaltový povrch. Místní komunikace bude v této části zjednosměrněna, a to ve směru ul. Žižkova - ul. Slezská.
Náklady na zpevnění komunikace a položení nového asfaltového povrchu ve výši
476 000 Kč (včetně DPH) hradilo město
Hradec nad Moravicí, neboť se nevázaly
přímo k výstavbě cyklistické stezky.

V úseku mezi Brankou u Opavy a Oticemi
byla odtěžena původní zemina a provedena
vápenná stabilizace podloží. Následně byla
položena geotextilie a navezeny nové vrstvy
ze štěrkodrti. Oproti původnímu plánu však
bylo nutné, z důvodu nestability a vysokého obsahu návozu (cihel, kamení), odtěžit
více materiálu. Na vrstvu štěrkodrti byl položen penetrační makadam a finální vrstva
asfaltového povrchu. Nová cyklistická stez-

ka má šířku 3 m. Na hranici katastru Branky u Opavy a Otic byl vystavěn nový rámový
propustek, a z důvodu špatného technického stavu byl také vybudován nový trubní
propustek za areálem společnosti 1. Hradecká zemědělská, a. s.
Cyklisté a chodci budou moci cyklistickou
stezku začít využívat po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
Ing. Josef Hennig, Mgr. Patrik Orlík

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA POKRAČUJE
Během podzimu neustaly ani práce na výstavbě areálu nového
sběrného dvora v lokalitě Benkovská. Stavební firma ELORA
GROUP, s. r. o., z Paskova kompletně dokončila odvodnění dešťové vody a uprostřed areálu byla vybetonována plocha pro budoucí umístění kontejnerů. Proběhla montáž ocelové konstrukce haly
a v současné době probíhá její opláštění. Dále byly dokončeny návozy a hutnění štěrkových vrstev. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude ještě letos položena alespoň jedna podkladní vrstva asfaltu v celém areálu sběrného dvora. Vedle skladové haly je dokončena
tzv. rezervní plocha z asfaltového recyklátu. Na konci října byly osazeny sloupy areálového osvětlení včetně výložníků a LED svítidel
a osazena je již také mostová váha.
Připomeňme, že na realizaci projektu Sběrný dvůr Hradec nad
Moravicí, č. CZ.05. 3. 29/0.0/0.0/19_126/0012157, získalo naše
město dotaci v max. výši 12 369 005 Kč z Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020. Výše dotace představuje 85 % z uznatelných nákladů projektu.
Sběrný dvůr bude sloužit občanům města pro dočasné ukládání
sběrného tříděného komunálního odpadu - jedná se o sklo, papír,
plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, velkoobjemový odpad,
stavební suť, elektroodpad a odpady kategorie N. Součástí sběrného dvora bude rovněž kontejner pro zpětný odběr elektrozařízení a místo pro skladování vyřazené bílé techniky (ledničky, pračky apod.). Realizací projektu by mělo dojít ke snížení produkce
odpadu o cca 668 tun/rok.
Díky vybudování nového sběrného dvora budou mít občané našeho
města dostupnější a komfortnější možnost ukládat odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí. S ohledem na nové umístění sběrného dvora a možnosti ukládání více druhů odpadů je zpracováván nový provozní řád, který musí
být před zahájením provozu schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Ing. Josef Hennig, Ivana Hyklová
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZREKONSTRUOVÁNY
V říjnu byla dokončena 1. etapa rekonstrukce původních autobusových přístřešků ze 70. let 20. století na území města a jeho částí.
Rekonstrukce byla provedena podle návrhu a studie pana Jiřího Januškeho ml. a paní Kristýny Adamčíkové. Zrekonstruované autobusové přístřešky v Hradci nad Moravicí, Domoradovicích a Kajlovci, kromě stavebních úprav, získaly nový vzhled fasád, nové
lavičky, odpadkové koše a také informační panely s názvy zastávek v novém grafickém designu. Zednické práce prováděla firma
pana Igora Stetsyuka z Hrabství, klempířské práce firma pana Libora Machače z Vítkova a tesařské práce firma Tesaři Kajlovec pod
vedením pana Romana Vavryse. Informační panely z tzv. dibondu
(hliníkový sendvič s potiskem), o délce 5 m, vyrobila společnost
RETIS, s. r. o. Krnov, designové lavičky a odpadkové koše firma
Kovofit, s. r. o. Praha.
V příštím roce budou v jednotném stylu zrekonstruovány i zbývající autobusové zastávky – Hradec nad Moravicí - železniční stanice,
Hradec nad Moravicí - Benkovská, Bohučovice, Benkovice a vzhledem k dohodě vedení města s paní Vlastou Mrůzkovou i přilehlá
prodejna pečiva a hospoda u Rezavého rytíře.

REKONSTRUKCE
CHODNÍKU NA ULICI
ZÁMECKÁ
V měsíci září a říjnu proběhla rekonstrukce chodníku na ulici Zámecká v Hradci nad
Moravicí. Na základě výběrového řízení se
zhotovitelem stavby stala společnost STAVBY-BALLER, s. r. o. ze Spálova, která již na
této ulici realizovala v roce 2019 opravu kamenné zdi. V rámci stavby došlo k výměně
silničních a chodníkových obrub v celkové délce 480 m, bylo kompletně vyměněno podloží chodníku a položena nová zámková dlažba. Ve vjezdech je výška obruby
z důvodu přejezdu vozidel snížena a doplněna o červenou slepeckou dlažbu. Celkové náklady činí 1,68 mil. Kč (včetně DPH).
Ing. Josef Hennig
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Věříme, že opravené autobusové přístřešky vám zpříjemní cestování a budou vám dobře sloužit.
Petr Havrlant

NOVÝ MOBILIÁŘ NA MĚSTEČKU
Na konci listopadu začaly postupné kroky
vedoucí k realizaci 1. etapy revitalizace zámeckého náměstí u Červeného zámku. Po
vypracování studie rozmístění mobiliáře
(Ing. arch. Petr Mlýnek), a po získání příslušných povolení Magistrátu města Opavy, odboru památkové péče, byl na Městečku rozmístěn nový mobiliář – 18 mobilních
nádob na zeleň, 8 laviček, 6 stojanů na kola
a 4 odpadkové koše. Část nového mobiliáře
má chránit prostor před obytnými domy,
aby zde nedocházelo k parkování vozidel,
část prvků umístěných na náměstí dává prostor vzniku nových zelených a stinných zákoutí, která zde doposud chyběla. Výroby
mobilních nádob a stojanů na kola se zhostil umělecký kovář pan David Sekula z Benkovic, lavičky a odpadkové koše dodaly firmy REX, s.r.o., Brno a Kovofit, s.r o., Praha.
Výsadbu z vícekmenů (muchovník lamarckův), keřů (brslen křídlatý), drobných cibulovin (bledule jarní, puškinie modrá, ladoňka dvoulistá) a okrasných travin (metlice

trsnatá, kostřava ovčí, břečťan popínavý)
navrhla a zrealizovala renomovaná firma
paní Ing. Lenky Vašíčkové, která stojí za
prestižními výsadbami ve statutárním městě Ostrava, např. na Prokešově náměstí či
v Komenského sadech. Výsadby na Městečku byly navrženy tak, aby hmotově a designově zkrášlily prostor náměstí a zvýšily
jeho pobytovou hodnotu. Květy rostlin byly
zvoleny ve škále bílá, podzimní zbarvení do
šarlatova, červena. Zvláštní důraz byl kladen na odolnost nových výsadeb proti suchu, aby s minimální údržbou přečkaly i letní vysoké teploty.
Petr Havrlant

OTEVŘENÁ RADNICE
OPRAVA CHODNÍKU U KOUPALIŠTĚ
V měsíci říjnu proběhla oprava chodníku mezi tenisovým kurtem Tělovýchovné jednoty Hradec nad Moravicí a městským koupalištěm. Touto opravou došlo k jeho rozšíření
a k vyrovnání výšky mezi vstupem na koupaliště a lávkou přes řeku. Ze strany tenisového kurtu byla po celé délce chodníku dostavěna zeď ze ztraceného bednění a zabetonovány nové sloupky pro nové oplocení. Osazení pletiva zajistí tělovýchovná jednota. Práce realizovala firma PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s. r. o. a celkové náklady byly
390 391,40 Kč (včetně DPH).
Jan Grygar

SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Na začátku listopadu byl v městském parku
u nádraží otevřen nový fitpark – sportoviště pro všechny generace s osmi cvičebními
stanovišti. Hlavním cílem je umožnit občanům pobyt na čerstvém vzduchu, nabídnout
možnost zacvičit si zcela zdarma a navodit
tím i lepší stav mysli v dnešní uspěchané
a zjitřené době. Fitpark je umístěn v centru
města, aby byl pro všechny dostupný, a zároveň aby se z něj nestala sociálně vyloučená lokalita, kam byste měli strach vkročit.
Nad rámec původního projektu je povrch
fitparku je vybaven protihlukovými a dopad tlumícími dlaždicemi z gumového recyklátu. V budoucnu je v rámci revitalizace celého parku již počítáno s vybudováním
návodného chodníku v rámci okružní komunikace parkem.
U příležitosti otevření nového fitparku
proběhly v pátek 5. 11. 2021, pod vedením

Mgr. Drahomíra Hlačíka, dopolední a odpolední ukázkové hodiny cvičení na posilovacích strojích. Přihlížející se dozvěděli, že na
jednotlivých stanovištích si mohou zacvičit
jak dospívající, tak senioři. Instalovaná zařízení (celkem 8 pro 11 současně cvičících
osob) jsou vybrána tak, aby prověřila všechny svalové skupiny lidského těla a umožnila cvičení nenáročná i intenzivnější. Jednotlivá stanoviště jsou určena zájemcům
od 13 do 100 let, mladší děti by měly fitpark
využívat pouze v přítomnosti rodičů. Ve fitparku si lze zacvičit, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, celoročně. Upozorňujeme, že vstup je na vlastní nebezpečí.
Výstavbu fitparku – prvního sportoviště
v levobřežní části města – podpořil Moravskoslezský kraj dotací ve výši 100 000 Kč
z Programu na podporu zdravého stárnutí.
Petr Havrlant

RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH
MUK V BENKOVICÍCH
Na přelomu října a listopadu pokračovaly opravy drobných církevních památek na
území našeho města. Tentokrát byla opravena boží muka z roku 1935, která se nachází
ve středu obce. Zděná boží muka, hranolovitého tvaru na kvádříkovém soklu se stříškou, byla poškozena vlhkostí a užitím nevhodného cementového pojiva při opravách
v minulosti. Opět se jedná o kulturní památku, kterou musel restaurovat školený restaurátor s licencí Ministerstva kultury ČR.
Opravy se ujal Mgr. Jan Janda z Dolního
Benešova ve spolupráci se specialistou na
technologie restaurování panem Tomášem
Oršovým z Hradce nad Moravicí. Restaurování božích muk z roku 1935 i trojbokých
božích muk nad obcí Benkovice (o kterých
jsme vás informovali v minulém vydání Hradeckých novin) podpořil Moravskoslezský
kraj dotací ve výši 71 000 Kč.
Petr Havrlant
www.muhradec.cz |
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OTEVŘENÁ RADNICE
VENKOVNÍ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V DOMORADOVICÍCH
V polovině října byla se společností SLEZSKÉ STAVBY OPAVA, s. r. o. podepsána smlouva o dílo na venkovní rekonstrukci kulturního domu v Domoradovicích. Stavební úpravy se budou týkat
především snížení energetické náročnosti provozu budovy. Spolu
se zateplením celého objektu budou vyměněna dosud nevyměněná
okna, dveře a vrata. Dále budou provedeny sanace a hydroizolační
práce, nová střecha včetně nových okapů a svodů, a dojde k úpravě hlavního vstupu. V sále budou osazena nová úsporná svítidla.
Vysoutěžená cena stavebních prací činí přibližně 9,4 mil. korun
(včetně DPH). Celkové předpokládané náklady stavby bez projektové přípravy jsou 9,6 mil. korun (včetně DPH).
Našemu městu se podařilo na realizaci projektu, s názvem
Snížení energetické náročnosti budovy KD Domoradovice,

č. CZ.05. 5. 18/0.0/0.0/19_121/0012193, získat dotaci z Operačního
programu Životní prostředí 2014–2020 v max. výši 2 030 459,16 Kč
(40 % z uznatelných nákladů projektu). Zbývající část do výše uznatelných nákladů projektu, tedy do částky 4 832 625,95 Kč, bude
město čerpat z tzv. kotlíkových půjček, které jsou na základě rozhodnutí ministra životního prostředí financované Státním fondem
životního prostředí České republiky. Rekonstrukce začne v prosinci tohoto roku a skončí v září roku 2022.
Patrik Orlík, Ivana Hyklová

NOVÉ VYBAVENÍ PRO HASIČSKÉ JEDNOTKY
Poté, co se v loňském roce dočkala nového dopravního automobilu
jednotka hasičů ze Žimrovic, podařilo se městu získat dotace také
na pořízení dopravních automobilů pro hasiče z Bohučovic a Kajlovce. Na každý automobil obdrží město dotaci 450 000 Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra, programu Dotace pro jednotky SDH obcí,
a dotaci 225 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zbývající část doplatí ze svého rozpočtu město.
Dodavatelem automobilu pro jednotku bohučovických hasičů je
společnost EMBEFOR, s. r. o., která jej má dodat v květnu příštího roku. Původní termín dodání (listopad 2021) bylo bohužel nutno prodloužit kvůli globálním vlivům na výrobu vozidel. Na základě specifikace dané poskytovatelem dotace, potřebami jednotky
a parametry garáže hasičské zbrojnice, bude bohučovickým hasičům dodáno devítimístné vozidlo Volkswagen Transporter, de facto dvojče vozidla žimrovických hasičů. Dodavatel automobilu pro
hasičskou jednotku z Kajlovce vzejde z výběrového řízení, které se
uskuteční po vyhlášení specifikace poskytovatelem dotace. Předpokládaný termín dodání vozidla je září 2022.
Staronové vozidlo obdrží i Jednotka SDH z Hradce, a to darem
od Moravskoslezského kraje. Jedná se o vozidlo Mercedes Benz

Sprinter v hodnotě přes 3,8 mil. Kč, které měla jednotka dosud ve
výpůjčce. V průběhu tohoto roku daroval Moravskoslezský kraj
hradeckým hasičům další techniku – osvětlovací soupravu v LED
provedení včetně teleskopického stativu a kotevní sady v hodnotě 109 000 Kč, dekontaminační generátor teplého aerosolu značky
Swingfog spolu s dezinfekčními přípravky a ochrannými pomůckami v hodnotě 105 000 Kč a elektrocentrálu v hodnotě 23 000 Kč.
Společnost GasNet Služby, s. r. o., ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje věnovala hradecké
jednotce použitý osobní detektor plynu.
Jednotka SDH Žimrovice získá bezplatně od HZS MsK vozidlovou
radiostanici společně s dvěma ručními radiostanicemi v pořizovací hodnotě 232 000 Kč.
Patrik Orlík, Ivana Hyklová, Rostislav Římský

FINANCOVÁNÍ PROVOZU HŘBITOVA
Při revizi financování provozu hřbitova v Hradci nad Moravicí bylo
na konci loňského roku zjištěno, že naše město dlouhodobě ze svého rozpočtu „doplácí“ na hrobová místa pronajatá občany Branky
u Opavy a Chvalíkovic, jelikož náklady na provoz hřbitova jsou výrazně vyšší než příjmy z pronájmu hrobových míst. V součtu se každoročně jedná (u nájemců hrobů z uvedených obcí) o částku více
než 50 000 Kč. Město proto vešlo v jednání s těmito obcemi, kte-

ré nemají vlastní hřbitov, a výsledkem je, že již za rok 2019 došlo
k dofinancování ztráty cestou darovacích smluv. Od letošního roku
jsou s jednotlivými obcemi uzavřeny dohody upravující do dalších
let mimo jiné podíly jmenovaných obcí na nákladech souvisejících
s provozem hřbitova.
Patrik Orlík, Jitka Celtová

DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU A STANOVENÉ VÝJIMKY
Doba nočního klidu je stanovena zákonem jako doba od 22.00 do
6.00 hodin. Noční klid lze porušit pouze při konání akcí pro veřejnost, které jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu (aktuálně jde o OZV č. 3/2021). Aby byly akce do vyhlášky
zařazeny, musí o výjimku z doby nočního klidu požádat organizátor akce, a následně rozhodnout zastupitelstvo města.
Žádáme pořadatele, kteří v roce 2022 plánují organizovat nové
akce pro veřejnost, u kterých předpokládají rušení nočního klidu
(pokračování venkovní produkce po 22.00 hodině), aby tuto sku8
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tečnost oznámili městskému úřadu do konce měsíce března 2022.
Upozorňujeme, že pokud není akce stanovena ve vyhlášce, nesmí být noční klid na území města porušován, a to ani o víkendech
a svátcích, ani v malých a odlehlých částech města, neboť v noční
době má každý právo na nerušený odpočinek.
V případě dotazů kontaktujte odbor vnitřních věcí a kultury,
tel. 725 666 074 nebo 553 783 940, e-mail jceltova@muhradec.cz.
Jitka Celtová

OTEVŘENÁ RADNICE
OTEVŘENÍ NOVÝCH ATRAKTIVIT U ROZHLEDNY ŠANCE
Dne 23. 10. 2021 byly za účasti zástupců
z partnerského města Baborów slavnostně otevřeny nové atraktivity u rozhledny
Šance v Jakubčovicích. Součástí doprovodného programu bylo vojenské ležení s názornou ukázkou dobových zbraní a uniforem, které připravil Klub vojenské historie
při Matici slezské, pobočný spolek v Hradci
nad Moravicí, pod vedením Jindřicha Skařupy. Komentovanou prohlídku k období
tzv. slezských válek přednesl místostarosta
Petr Havrlant. Výborné občerstvení a technickou podporu celé akce zajistili členové
SDH Jakubčovice, kterým patří velké poděkování.

V rámci zatraktivnění rozhledny Šance byly
nově vyrobeny, truhlářem Michalem Šromem z Bohučovic, turistický odpočinkový
altán u blízkého dětského hřiště a sluneční
lázně, ze kterých lze za dobrého počasí vidět
i vrcholy Jeseníků. Pod rozhlednou přibyly
nové dřevěné figury koně a vojáků rakouské armády 18. století (granátník, dělostřelec), které navrhla výtvarnice Marie Heczko
z Bystřice pod Hostýnem a zhotovil je Jiří
Sommer z Kajlovce. Nově byla vyhotovena
i replika šestiliberního kanónu a dvě strážní budky, které vyrobil kovář David Sekula
z Benkovic. Na ochoz rozhledny byl instalován dalekohled s dvacetinásobným zvět-

šením, s jehož pomocí je vidět jak královna Beskyd – Lysá Hora, tak nejvyšší hora
Moravy a Slezska – Praděd v Jeseníkách.
Zhotoveny byly i nové informační tabule
s informacemi o historii zemních opevnění
i rakouském dělostřelectvu 18. století. Technické práce při osazování všech nových prvků u rozhledny Šance provedli zaměstnanci
technických služeb.
Financování nových atraktivit u rozhledny
Šance bylo podpořeno dotací z Programu
INTERREG V-A Česká republika - Polsko,
Euroregionu Silesia, a to díky přeshraniční
spolupráci s partnerským městem Baborów.
Petr Havrlant, Ivana Hyklová

Foto: Jiří Hajduk

ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Od listopadu jsou rozšířeny úřední hodiny Městského úřadu Hradec
nad Moravicí pro veřejnost z dosavadních dvou dnů v týdnu (pondělí a středa) na čtyři dny v týdnu. Úřední hodiny pro veřejnost jsou
nově stanoveny takto:

Schůzku s členy vedení města doporučujeme domlouvat předem (telefonicky nebo e-mailem) z důvodu možnosti kolize s jiným jednáním. Telefonické kontakty na členy vedení města a pracovníky městského úřadu naleznete na webových stránkách města.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

S ohledem na aktuální epidemickou situaci upřednostněte písemný a telefonický kontakt před osobní návštěvou úřadu; platby poplatků apod. provádějte přednostně bezhotovostně; při osobní návštěvě je nutné dodržovat aktuální epidemická opatření – ochrana
dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy, apod.

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin (pouze podatelna, ohlašovna pobytu, Czech POINT, ověřování)
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin
ZAVŘENO

ÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU
PO 20. 12. 2021
ÚT 21. 12. 2021
ST 22. 12. 2021
ČT 23. 12. 2021
PÁ 24. 12. 2021

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin (pouze podatelna, ohlašovna pobytu, Czech POINT a ověřování)
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
zavřeno
zavřeno (svátek)

PO 27. 12. 2021
ÚT 28. 12. 2021
ST 29. 12. 2021
ČT 30. 12. 2021
PÁ 31. 12. 2021

8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
8.00–12.00 hodin (pouze podatelna, ohlašovna pobytu, Czech POINT a ověřování)
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
zavřeno
zavřeno

Informace o případných změnách naleznete na www.muhradec.cz nebo na FB města.
www.muhradec.cz |

9

OTEVŘENÁ RADNICE
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K volebním urnám v našem městě dorazilo přes tři tisíce voličů, což představuje bezmála 70 % všech voličů. Tato volební účast je o 4,5 % vyšší než průměrná celorepubliková volební účast. Na základě hlasů voličů mají v 200členné poslanecké sněmovně zastoupení 4 politické subjekty – ANO 2011 (72 mandátů), SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (71 mandátů), PIRÁTI a STAROSTOVÉ (37 mandátů) a SPD (20 mandátů). Výsledky voleb
v naší zemi (včetně hlasování krajanů v zahraničí) a v našem městě najdete v tabulce níže.
Patrik Orlík
Hradec nad Moravicí
Platné hlasy
celkem
v%
29
8
61
343
163
3
86
5
4
125
736
2
6
9
337
96
962
16
17
3008

Kandidátní listina
číslo název
1
Strana zelených
2
Švýcarská demokracie
3
VOLNÝ blok
4
Svoboda a př. demokracie (SPD)
5
Česká str. sociálně demokrat.
7
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
8
Trikolora Svobodní Soukromníci
9
Aliance pro budoucnost
10 Hnutí Prameny
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
14 SENIOŘI 21
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
16 Koruna Česká (monarch.strana)
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
18 Komunistická str. Čech a Moravy
20 ANO 2011
21 Otevřeme ČR normálnímu životu
22 Moravané
celkem

0,96
0,26
2,02
11,4
5,41
0,09
2,85
0,16
0,13
4,15
24,46
0,06
0,19
0,29
11,2
3,19
31,98
0,53
0,56
100

Česká republika
Platné hlasy
celkem
v%
53 343
16 823
71 587
513 910
250 397
5 167
148 463
11 531
8 599
251 562
1 493 905
3 698
6 775
8 635
839 776
193 817
1 458 140
21 804
14 285
5 372 217

0,99
0,31
1,33
9,56
4,65
0,09
2,76
0,21
0,15
4,68
27,79
0,06
0,12
0,16
15,62
3,60
27,12
0,40
0,26
100

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ
ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Upozorňujeme na změnu provozní doby
sběrného dvora v zimních měsících. V prosinci, lednu a únoru bude sběrný dvůr otevřen pouze jednou týdně, a to v pátek od
10 do 17 hodin. K rozšíření provozní doby
dojde opět v březnu 2022.

dolskou. Poděkování patří také firmě pana
Víta Heinze, který svojí technikou stromy
společně s pracovníky technických služeb
instaloval.

VÁNOCE BEZ UCPANÉ KANALIZACE
Blíží se sváteční chvíle a s nimi i příprava
vánočních a silvestrovských pokrmů. Vel-

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ STROMY
Pracovníci technických služeb instalovali
dva vánoční stromy, které v adventním a vánočním čase ozdobí ulici Podolskou v Hradci a prostranství na ulici Hradecká v Žimrovicích (viz fotografie). Oba stromy poskytli
soukromí dárci a rozsvítily se, spolu s další vánoční výzdobou města, na začátku adventu.
Děkujeme tímto rodině Pobudových, která
darovala strom do Žimrovic a rodině Janečkových, která darovala strom na ulici Po10
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kým problémem zůstává vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených
olejů do veřejné kanalizace, tedy do dřezů a WC. Tyto odpady následně způsobují
poruchy strojů a zařízení kanalizační sítě.
Právě konec roku je v tomto ohledu jedním
z nejrizikovějších období. Tuky se při ochlazení srážejí, shlukují a nabalují na sebe dal-

OTEVŘENÁ RADNICE
ší odpad. V kanalizačním potrubí tak vznikají velké kusy pevného materiálu, které ho
mohou zneprůchodnit a ucpat. Kromě toho
se spláchnuté potraviny stávají ideální potravou pro potkany, kterým se pak výborně
daří. Chovejme se proto odpovědně a nesplachujme jedlé oleje, zbytky potravin ani
žádný další odpad do kanalizace.

HLEDÁME PLAVČÍKA PRO SEZÓNU 2022
Technické služby Hradec nad Moravicí,
provozovatel městského koupaliště, nabízí práci plavčíka pro letní sezonu červen–
srpen 2022. Pracovněprávní vztah formou
dohody o provedení práce, popř. dohody
o pracovní činnosti, místo výkonu práce
městské koupaliště v Hradci nad Moravicí.
Požadavky: věk starší 18 let, dobrý zdravotní stav, dobrý plavec, ochota absolvovat rekvalifikační kurz Plavčík u Vodní záchranné služby ČČK v Ostravě (při dohodě na dvě
letní sezóny bude tento kurz proplacen zaměstnavatelem), osvědčení o způsobilosti pro pracovní činnost plavčík výhodou.

Bližší informace získáte na tel. 725 666 090,
e-mailu tshradec@muhradec.cz nebo osobně v kanceláři Technických služeb Hradec
nad Moravicí, Opavská 228.

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zimní údržbu místních komunikací na
území našeho města zajišťují Technické
služby Hradec nad Moravicí prostřednictvím svých zaměstnanců a externí firmy
Vít Heinz, Hradec nad Moravicí, a to podle schváleného plánu zimní údržby. Zimní údržbu není možno provádět okamžitě na
celém území města, proto plán zimní údržby definuje potřebné priority, a to jak místně, tak i časově.
Jako každoročně žádáme řidiče, aby v době
sněžení neparkovali (pokud možno) vozidla
na ulicích a nebránili tak průjezdu zimní komunální techniky. Pokud vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát, musí zůstat volných
nejméně 6 metrů (3 metry pro každý směr
jízdy). Ulice plná stojících aut neumožňu-

je kvalitní prohrnutí v celé šířce, při úzkém
průjezdu navíc hrozí poškození zaparkovaných automobilů (poškrábání, ulomení zrcátka apod.). Neprojede-li traktor s radlicí
kolem zaparkovaných aut bezpečně, může
se stát, že ulice zůstane neprohrnutá.
Upozorňujeme, že není v silách správce
komunikací ošetřit vozovky a chodníky ve
všech osmi částech města najednou a zcela odstranit následky povětrnostních vlivů.
Apelujeme proto na všechny občany – chodce, cyklisty i řidiče vozidel – aby v zimním
období dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobili své vybavení, jízdu i chůzi aktuálnímu stavu pozemních komunikací. Děkujeme tímto všem zodpovědným občanům za
spolupráci.
Za všechny zaměstnance Technických služeb Hradec nad Moravicí vám přeji hezkou a ve zdraví strávenou zimu i celý nový
rok 2022.
Roman Celta

VESELÉ VÁNOČNÍ SLITÍ OLEJE
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče
proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej
už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta
správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda
není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody
valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev
s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků,
až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení
cukroví. Zdroj: tridimolej.cz

MILOSTIVÉ LÉTO - ŠANCE, JAK SE ZBAVIT EXEKUCÍ
Pokud jste v exekuci a nejrůznější sankce vám navýšily vymáhanou
částku, můžete nyní využít ojedinělou, časově omezenou akci nazvanou Milostivé léto. Ta vám umožní ukončit exekuční řízení – stačí zaplatit pouze jistinu dluhu (původní nezaplacenou částku) a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč (včetně DPH). Veškeré sankce,
úroky z prodlení, penále a další náklady, které se k původnímu dluhu přidaly, vám budou odpuštěny. Dlužníky však nebude nikdo přímo kontaktovat a o této možnosti informovat. Je tak nutný aktivní
přístup a snaha řešit svou situaci. Dále není možné ukončit tímto
způsobem všechna exekuční řízení, ale pouze ta, která splňují stanovené podmínky.
Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce, od 28. října 2021 do
28. ledna 2022 a týká se pouze exekucí, které byly zahájeny před
jeho spuštěním, tedy před datem 28. 10. 2021. Další podmínkou
je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní sub-

jekt, např. obec, zdravotní pojišťovna, nemocnice, dopravní podnik, technické služby obcí a měst, ČEZ, Česká televize nebo Český
rozhlas a další podniky a právnické osoby, ve kterých má stát nebo
obec majetkovou účast.
V případě, že chcete akce využít, je nutné kontaktovat exekutora
a požádat ho o vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce
uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem nebo datovou schránkou. Platba jistiny a poplatek 908 Kč se
odesílá na stejný účet jako při běžné exekuční splátce. O splacení
dluhu musí být exekutor informován oficiální cestou, tedy opět dopisem nebo datovou schránkou.
Bližší informace získáte např. na webových stránkách milostiveleto.cz, jakprezitdluhy.cz, clovekvtisni.cz nebo nedluzimstatu.cz.
www.muhradec.cz | 11
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Vážení a milí obyvatelé Hradce nad Moravicí, zdravíme vás z Charity Opava. Vaše město se každoročně připojuje ke krásné tradiční
akci, totiž k Tříkrálové sbírce. Při minulé sbírce jsme museli upustit
od tradičního koledování v domácnostech. Přesto byla vaše štědrost
a vstřícnost skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět mohla pomoci
tisícům potřebných lidí. Díky vykoledovaným darům jsme mohli letos podpořit naše terénní služby – ošetřovatelskou a pečovatelskou
službu a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři charitní služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale mohli jsme dokončit
přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít na pomoc seniorům
a vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemocné je pro jejich
rodiny často finančně náročnou záležitostí, proto bychom pro ně
rádi pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven. Naším záměrem je také pomoc
mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení – rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení
nových bezbariérových bytů.
Tříkrálová sbírka 2022 se bude konat v termínu 1.–16. ledna 2022.
Jsme rádi, že se koledníci z Hradce a jeho částí rozhodli do sbírky

opět zapojit. Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky,
která proběhne podle aktuální situace. Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nabízíme možnost přispět do pokladniček, které budou připraveny v obchodech, lékárnách, na
úřadech apod. Přispět bude možno také na tříkrálový sbírkový
účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 777988012. (Viz QR kód
platby.) Více informací najdete na
www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme pokojné Vánoce a do
nového roku mnoho naděje, Božího
požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2022

JUBILEJNÍ SVATBY
V pátek 22. 10. 2021 uspořádalo město setkání manželských párů, které si v letošním
roce připomínají 50. či 60. výročí uzavření manželství. Ve společenském sále budovy Babinec jsme tak oslavili sedm zlatých

a čtyři diamantové svatby našich občanů.
Na programu bylo hudební vystoupení v podání paní Julie Černé (housle) a pana Milana Bátora (kytara), blahopřání starosty
města a nechyběl ani přípitek a malé spo-

KŘEST PUBLIKACE
O EMILII GUDRICHOVÉ
V pátek 1. října se ve společenském sále v budově Babinec uskutečnil slavnostní křest publikace s názvem Emilie Maria Gudrichová,
která mapuje život a dílo této básnířky, průkopnice českého mateřského školství ve Slezsku a zakladatelky prvního českého divadla v Hradci. Součástí byla i beseda s autorkou Jaromírou Knapíkovou. Publikaci vydala v letošním roce Matice slezská, pobočný
spolek v Hradci nad Moravicí, ve spolupráci s městem Hradec nad
Moravicí. Zakoupíte ji v hradeckém informačním centru za 150 Kč.
Foto: Jiří Hajduk
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lečné posezení. Děkujeme tímto letošním
jubilantům za jejich účast a všem ještě jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších společných let.
Foto: Jiří Hajduk

OTEVŘENÁ RADNICE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. 10. 2021 jsme, po více než roce, přivítali do života 43 nových občánků. Někteří občánci mezitím již povyrostli, a tak jsme na prvním obřadu vítali roztomilá batolata,
z nichž mnohá si pro svůj dáreček už sama přišla. V hudebním programu se představili Milan, Lukáš a Šimon Bátorovi, následovalo blahopřání starosty města a fotografování. Děkujeme rodině Bátorových za krásný hudební úvod obřadů a všem hostům za jejich účast.
Další vítání nových občánků se uskuteční na jaře 2022.
Foto: Lucie Deutsch

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU ŘÍŠSKÉ
KORUNY KARLA IV.
V neděli 17. 10. 2021 byla ve společenském sále Babince zakončena ojedinělá výstava Říšské koruny Karla IV., kterou město
zorganizovalo u příležitosti letošního 540. výročí udělení městských práv. Kromě samotné expozice byl připraven také doprovodný program – animační programy pro žáky a studenty škol,
komentované prohlídky s fundovaným výkladem a degustační
večery Vína Karla IV.
Výstava nabídla jedinečnou možnost dozvědět se podrobnosti
o vzestupu a pádu panovnického rodu Lucemburků a prohlédnout si zblízka věrné zlatnicko-šperkařské repliky korunovačních
klenotů i další dobové artefakty. Na výstavu jsme zaznamenali
velmi kladné ohlasy, o čemž svědčí i množství zápisů v návštěvní knize. Výstavu navštívilo bezmála 3 000 návštěvníků. Vstupné
na výstavu bylo dobrovolné, přesto se vybrala úctyhodná částka
36 233 Kč. Děkujeme všem, kteří se na přípravě i průběhu výstavy podíleli, i všem občanům a návštěvníkům Hradce za jejich zájem a hojnou účast.
Jitka Celtová

BABINEC V BABINCI
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 uspořádalo město zážitkovou akci nazvanou
Babinec v Babinci. Jak už název napovídá, jednalo se o akci určenou
dívkám a ženám. O akci byl velký zájem, o čemž svědčil i zcela zaplněný společenský sál města. Na programu byla módní přehlídka,
hudební vstupy zpěvačky Adély Křivánkové a ukázky profesionálního líčení, dekorativní kosmetiky a parfémů. Součástí byla i proměna tří vylosovaných účastnic, která zahrnovala make-up a účes
„na míru“. Každá žena obdržela kytičku a malou pozornost, o vynikající bar a občerstvení se postarala kavárna Old House Café. Dámský večer se velmi vydařil a všechny účastnice si ho opravdu užily.

Foto: Jiří Hajduk
www.muhradec.cz |
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SPOLEČNOST A KULTURA
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
letos máme naposledy otevřeno ve středu
22. 12. 2021. V novém roce otevíráme
pro veřejnost v úterý
4. 1. 2022. Děkujeme našim čtenářům
a příznivcům knihovny za přízeň, kterou jste nám v nelehkém roce,
přes veškerá omezení a uzavření, věnovali a věříme, že nám ji zachováte i v nadcházejícím roce.

Soutěžní výrobky doneste do knihovny nebo informačního centra do
10. 12. 2021. Na zadní
stranu uveďte jméno, věk
a kontakt. Všechny výrobky budou vystaveny v prostorách knihovny. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhne v prosinci.

GRATULUJEME K OCENĚNÍ

Po ústřední knihovně dostaly nový kabát rovněž naše pobočky
v Benkovicích, Domoradovicích, Kajlovci a Žimrovicích. Věříme, že
si do upravených a zmodernizovaných prostor najdou čtenáři cestu
a ocení, že jim budeme poskytovat naše služby s větším komfortem.

INFORMUJE

Gratulujeme tímto hradeckému občanu panu RNDr. Tomáši Grimovi, Ph.D., k udělení pamětní medaile J. A. Komenského „Comenius“
za výbornou a nezištnou spolupráci
při budování muzejní sbírky Národního pedagogického
muzea a knihovny
J. A. Komenského
v Praze. Tímto se
zařadil mezi další
významné nositele
a osobnosti v oblasti
vzdělávání, historie
a šíření pedagogického odkazu.

REKONSTRUKCE
POBOČEK KNIHOVNY

KNIHOVNA V DOMORADOVICÍCH
Na pobočce v Domoradovicích došlo ke změně knihovníka. Z osobních důvodů se s námi rozloučila paní Monika Kowalová, které tímto děkujeme za dlouholetou obětavou práci. Novou knihovnicí se
stala paní Julie Ester Černá. Přejeme jí mnoho elánu, nápadů a spokojených čtenářů. Novinkou v domoradovické knihovně je zapůjčení Albi tužky a knih z edice Kouzelné čtení.

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.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – VÁNOČNÍ OZDOBA
Vytvořte jakoukoliv vánoční ozdobu, fantazii se meze nekladou.

Přejeme vám úspěšný rok 2022.

Markéta Beyerová

KE ZPŘÍJEMNĚNÍ DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ UVÁDÍME MALOU UKÁZKU KNIH, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO NAŠE ČTENÁŘE:
Armentrout, J.L.:
Bernatský, V.:
Brown, S.:
Cass, K.:
Di Fulvio, L.:
Dziubaková, E.:
Fuchs, K.:
Honzák, R.:

Z krve a popela
Jak dostat tatínka do karantény
Letenka z džungle
Zrazená
Všechny touhy vedou do Říma
Stavitelé z říše zvířat
Dvě hrsti života
I v nemoci si buď přítelem

Jacobs, A.:
Lacrosse, M.:
Maas, S.:
Martinez, A.:
Riley, L.:
Sauer, A.:
Stanitzok, N.:
Steel, D.:

Něžný měsíc nad Usambarou
Vinařství. Osudové dny
Dvůr trnů a růží
Psáno s nadějí
Ztracená sestra
V pekle východní fronty
Low carb
V otcových stopách

Od 29. 11. 2021 můžete v IC zakoupit stolní
dvoutýdenní kalendář
našeho města pro rok
2022 s názvem „Hradec - město šikovných
rukou“. (Více o kalendáři na str. 3.)
Zveme vás na Noční pochod aneb nošení dříví do lesa: 17. 12. 2021,
odjezd v 18.49 h z autobusové zastávky Hradec žel. st., v 19 h odchod od kaple v Lesních Albrechticích. Předsilvestrovský výšlap
Hanuše pak proběhne 30. 12. 2021, odchod v 9 h od IC Hradec nad
Moravicí.
Omezený provoz během svátků: Informační centrum bude od
23. 12. 2021 do 4. 1. 2022 uzavřeno.
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Treben, M.:
Tudor, C.J.:
Vondruška, V.:
Walliams, D.:
Weirová, K.:
Whitton, H.:

Byliny v prevenci a léčbě
Upálené
Královražda na Křivoklátě
Bestie z Buckinghamského paláce
Kateřina Aragonská
Božská Ada

V příštím roce se opět můžete těšit na víkendové turistické vycházky do okolí Hradce nad Moravicí, komentované prohlídky
Weisshuhnova kanálu v rámci projektu Technotrasa, besedy ve
spolupráci s Maticí slezskou, pobočným spolkem v Hradci nad
Moravicí, a zajímavé přednášky z oblasti turistiky. Ve spolupráci
s Krajinou břidlice budeme usilovat o zapojení se do tohoto projektu,
vybudování odpočinkového zázemí Šibřina a rozšíření hornické naučné stezky.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří v roce 2021 zavítali do našeho informačního centra a přejeme vám v roce 2022 spoustu krásných turistických zážitků nejen v našem regionu, ale i v jiných místech České republiky.
Martina Kurková

SPOLEČNOST A KULTURA
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala skvělému týmu policistů z obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí za poskytnutí pomoci
při mém pádu.
Marie Křížová

BETLÉMY HRADECKÉ FARNOSTI
Zveme vás k účasti a zapojení se do realizace malé výstavky domácích betlémů z Hradce a okolí. Máte-li doma betlém, budeme rádi,
pokud jej k výstavce zapůjčíte. Výstavka s volným vstupem se uskuteční o vánočních svátcích ve Včelařském domě v Hradci nad Mora-

vicí v termínu 25. 12. , 26. 12. , 31. 12. a 2. 1. , vždy v době 10–12
a 14–16 hodin. Bližší informace a 736 404 238.
Jindřich Hrbáč

VZPOMÍNKA NA
JANA PŘIBYLU
Před 5 lety byla, u příležitosti 40. výročí úmrtí, odhalena na hasičské zbrojnici v Kajlovci pamětní deska Janu Přibylovi (23. 6. 1901–21. 10. 1976). Vzpomínali
jsme na něj především jako na pilného kartografa, tvůrce zdařilých hospodářských
map všech zemí předválečného Československa, které jako nápaditý učitel sám skvěle vykreslil k účelu výuky tehdejšího československého žactva. Vyšly jak v českém, tak
v německém jazyce.
V průběhu uplynulých 5 let bylo zjištěno, že
nezůstal jen u tohoto druhu map, ale že vytvořil i schematické fyzické mapy pro poznání základních přírodních poměrů, především horstva a vodstva, ve své tehdejší vlasti:
mapu Čechy a Země Moravskoslezská, mapu
Československá republika (horo-vodopisný
přehled) a další mapu téhož celku. Nalezený výtisk ale není úplný a zatím tedy nevíme,
jaký nesl název. Hospodářským mapám byla
v roce 2016 věnována samostatná výstava,

schematické fyzické mapy byly představeny
letos v létě ve vývěsce Matice slezské na Národním domě na Podolské ulici.
Protože v letošním roce uplynulo 120 let
od narození a 45 let od úmrtí Jana Přibyly,
dovolíme si připomenout obě výročí toho-

to učitele a výborného amatérského kartografa alespoň malou ukázkou výřezu prvé
ze jmenovaných map. Zájemci o jeho život
a dílo najdou více informací ve dvou brožurkách v naší městské knihovně.
Tomáš Grim

HUSÍ HODY V KAJLOVCI
V pátek 12. 11. 2021 uspořádal SDH Kajlovec tradiční husí hody.
Akce začala úderem dvanácté hodiny a během chvilky se zaplnily
téměř všechny stoly. Hasiči přichystali k prodeji drůbeží kaldoun,
husí stehna s dvěma druhy zelí a knedlíků, husí sádlo a domácí koláče a kremrole. Zákazníci chodili až do pozdního odpoledne, kdy
již v sále pozvolna začínala Svatomartinská zábava, kterou provázel DJ Petr Ondřej. Obě akce se vydařily jak nejlépe mohly, a to díky
všem, kteří se do jejich příprav a průběhu zapojili, ale také díky všem
občanům, kteří se akcí zúčastnili. Všem patří velké poděkování a již
nyní se těšíme na další ročník.
Robin Hrbáč, místostarosta SDH Kajlovec

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Letošní roznos Betlémského světla bude probírat stejně jako v loňském roce. Převzít si ho můžete na těchto místech: v sobotu 18. 12. 2020 – u vlaku, který pojede z Opavy v 10:40 (v Brance bude v 10:50, v Hradci bude v 10:53 h); od 22. 12. 2021 v kostele sv. Petra a Pavla; na Štědrý den v pátek 24. 12. 2021 – kaple
v Benkovicích od 7.00 do 7.30 h, kaple v Žimrovicích od 7.45 do 8.15 h, kaple v Jakubčovicích od 10.15 do
10.45 h, kaple v Bohučovicích od 11.00 do 11.15 h a kaple v Kajlovci od 11.30 do 11.45 h; případný rozvoz
do domácností (určeno pro starší občany) po telefonické domluvě na č. 732 160 649.
Lukáš Hertel, 2. skautský oddíl Domoradovice
www.muhradec.cz |
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ZÁJEZD DO BRUNTÁLU A KE SLEZSKÉ HARTĚ
Letos je to již 30 let, kdy pan Zdeněk Novák zorganizoval první zájezd pro hradecké sportovce a příznivce turistiky. Zúročil tak své bohaté zkušenosti s organizováním podobných akcí, které připravoval
již v rámci svého zaměstnání. Tyto zájezdy se dříve konaly pod hlavičkou Sportovního klubu Podolí, jehož byl dlouholetým předsedou.
Zájezdy se vždy vyznačovaly perfektní přípravou a pečlivým naplánováním tras, včetně zajištění stravování. Obvykle se jezdilo
v únoru za zimními radovánkami, v červnu a na podzim na pěší
túry. Mnoho zájezdů vedlo na krásná a zajímavá místa, která však
nejsou příliš známá. Tím si tyto zájezdy získaly mezi Hradečáky
velkou oblibu. Kromě různých zákoutí Moravy a Slezska jsme zavítali i do Vrátné doliny na Slovensko nebo do Orlických hor s návštěvou kláštera Hedeč v kraji Pardubickém. Často na tyto zájezdy
jezdili lidé nesmazatelně spjati s hradeckou turistikou, kteří už bohužel nejsou mezi námi.
V minulosti probíhala čilá spolupráce mezi turistickými oddíly
SK Podolí a TJ Hradec nad Moravicí. A i když tyto oddíly dnes již
neexistují, spolupráce mezi jejich bývalými členy přetrvává dodnes.
Poslední roky jsou tyto zájezdy organizovány pod hlavičkou Kavon
tur. Kdo má pocit, že název není náhodný, nemýlí se.
Události posledních měsíců hromadným akcím moc nepřály. Již
v zimě měl Zdeněk Novák připravený první letošní výlet, který měl
proběhnout ve Valentýnském termínu. V té době slavil významné
kulaté jubileum se šťastným číslem na první pozici, k čemuž mu
dodatečně gratuluji. Okolnosti však tuto netradiční oslavu zhatily. První letošní zájezd uskutečnil až v sobotu 12. června a vedl na
Velký Lopeník v Bílých Karpatech.
Další ze zájezdů zavedl hradecké příznivce turistiky na Bruntálsko. Pohybem na čerstvém vzduchu jsme oslavili svátek patrona

PODZIMNÍ ÚKLID
Na sobotní odpoledne 13. 11. 2021 svolala místopředsedkyně TJ Hradec nad Moravicí, paní Marie Hutníková, podzimní brigádu členů
tělovýchovné jednoty. Všichni přítomní společně shrabali
listí, uklidili a zazimovali všechny kurty. Za jejich účast
děkujeme!
Zdeno
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českých zemí svatého Václava. Shodou okolností se jednalo o jubilejní 70. zájezd, který pan Zdeněk Novák od roku 1991 zorganizoval. První zastávka byla u bruntálského zámku, po prohlídce Zámeckého náměstí jsme pokračovali ke křížové cestě na Uhlířském
vrchu. Křížová cesta je pozoruhodná tím, že jednotlivá zastavení –
kapličky – jsou vyřezána z mnoha druhů dřeva. Cesta je lemována
ztepilými stromy a zabarvené listí již připomínalo příchod podzimu. Po svačině u kostela Panny Marie Pomocné jsme pokračovali dolů k přírodní památce Uhlířský vrch. Nacházejí se tady odkryté vrstvy po sopečné činnosti, sopečné tufy a teplomilné rostliny.
Ze Slezského Kočova jsme přejeli do Nové Pláně u Slezské Harty.
Odtud vedla naše trasa po břehu přehrady ke kostelíku svatého Jana
Nepomuckého v jinak zatopené obci Karlovec. Prohlédli jsme si
místní hřbitov a pokračovali po turistické zelené trase až k dubům
knížete Johanna. Po krátké přestávce jsme se vydali do cíle našeho
putování v obci Volárna.
V penzionu Na Volárně byl připraven chutný oběd. Na výběr jsme
měli výborné steaky nebo ještě lepší pečená kolena. Poseděli jsme,
odpočinuli si, a největší odvážlivec si dokonce zaplaval ve venkovním bazénu. Kdo chtěl, mohl si odvézt i nějaký ten tekutý suvenýr. Výlet se vydařil, trasa měřila cca 9 kilometrů. Počasí nám přálo, většinu dne bylo sice zataženo, ale na závěr se obloha vyjasnila
a vyšlo i sluníčko.
Hlavnímu organizátorovi Zdeňku Novákovi patří poděkování za
bezchybnou organizaci zájezdu i zajištění výborné stravy, dík patří také Honzovi Petránkovi za spolupráci při vytváření trasy a podkladů.
Daniel Ševčík

SPOLEČNOST A KULTURA
KLUB CHOVATELŮ DRŮBEŽE
Určitě se nemusím představovat, ale pro ty co mě neznají – jmenuji
se Bohumil Byrtus a jsem předsedou klubu chovatelů rousné zakrslé
drůbeže, který byl založen již v roce 1973. Já osobně chovám rousné
zakrslé slepice již více než padesát let, začal jsem tedy v době, kdy
klub ještě neexistoval. Rousná zakrslá je nejstarší zdrobnělé plemeno pocházející z Nizozemska, Belgie či Velké Británie. Vyznačuje se
tím, že má opeřené nohy (rousy) a supí paty. V dnešní době je uznaných přes 25 barevných rázů. Rousné zakrslé řadíme do čtyř skupin: porcelánové; tečkované, skvrnité; kolumbijské, barevnokrké,
pruhované a barevnoprsé; jednobarevné. V roce 2021 jsme úspěchy
našeho klubu opět představovali na výstavách. V roce 2020 byly výstavy kvůli covidové situaci zrušeny, o to více jsme se těšili na letošní
rok. Na naší okresní výstavě, která se konala v Hradci nad Moravicí v termínu 11.–12. 9. 2021, jsme vystavili celkem 105 ks drůbeže v 17 barevných rázech. Byla to velice pestrá výstava, a já osobně
vidím v chovatelství velký pokrok. Druhá speciální výstava klubu
se každoročně koná ve Studénce. Letos proběhla na začátku listopadu a bylo na ní vystaveno 85 ks drůbeže v 15 barevných rázech.
Jako třešinka na dortu nás čeká letošní poslední klubová výstava,
Moravia Brno 2021, která se uskuteční 11.–12. 12. 2021. Hodně
spolupracujeme s německým, slovenským a rakouským klubem,
např. když potřebujeme nové kusy pro obměnu chovu. Pro rok 2022
máme ještě větší ambice, a to uspořádat svou vlastní klubovou výstavu a předvést vám až 20 barevných rázů rousné zakrslé drůbeže. Na závěr bych vám chtěl popřát veselé vánoce, šťastný nový rok
a spoustu chovatelských úspěchů v roce 2022.
Bohumil Byrtus,
předseda klubu rousné zakrslé drůbeže

VÁNOČKA – SYMBOL ČESKÝCH VÁNOC
V minulém roce jsme se v předvánočním vydání věnovali vánočním
tradicím, jako je krájení jablka, louskání ořechů, zdobení vánočního stromečku apod. Letos se zaměříme na jeden z typických symbolů českých Vánoc – vánočku. Její pečení patří k nejstarším českým vánočním tradicím. Předchůdkyně vánočky, tzv. calta, byla
nepletená a pekla se už ve 14. století. V 16. století již měla tvar, jaký
známe dnes.
Každá hospodyně pekla tolik vánoček, kolik měla rodina členů,
a ještě jednu největší na štědrovečerní stůl. Vánočka má tvarem
připomínat děťátko v peřince, což bylo chápáno jako oslava nového života a plodnosti.
Symboliku mají i prameny vánočky. Čtyři spodní představují zemi,
slunce, vodu a vzduch. Prostřední cop ze tří pramenů spojuje rozum, vůli a cit. Ve vrchním pletenci se spojuje vědění a láska. Do
těsta se taky někdy zaplétala mince. Ten, kdo ji našel, měl být po
celý následující rok bohatý a zdravý. Špatným znamením však byla
vánočka připálená nebo popraskaná.
I když je dnes tento druh pečiva k dostání v obchodech po celý rok,
možná si rádi vánočku zkusíte upéct doma podle tohoto receptu,
který je již dlouho ověřený v domácí kuchyni.
Budeme potřebovat: 0,5 kg mouky (polohrubé + hladké); 10 dkg
másla; 10 dkg cukru krupice; 2 žloutky; kostku kvasnic; vanilkový cukr; rozinky; citrónovou kůru; 2 dl mléka; rum dle chuti; bílek.
Postup: Mouku nasypeme do mísy a uděláme do ní důlek, do kterého rozdrobíme kostku kvasnic. Posypeme troškou cukru, zalijeme teplým mlékem (ne horkým) a necháme kvasnice vzejít. Mezitím rozpustíme máslo, které s dalšími surovinami přidáme do těsta,

a pořádně propracujeme, až bude těsto hladké (chce to silné paže,
hospodyňky mohou k této činnosti přizvat manžela). Těsto necháme pomalu vykynout na teplém místě. Po vykynutí vánočku upleteme, posypeme nakrájenými mandlemi a potřeme bílkem. Dáme
do trouby vyhřáté na 200 °C, po cca 10 minutách snížíme na 170 °C
a pečeme přibližně 45 minut.
Věřím, že vás recept inspiroval a vánočka vám sladce provoní celý
dům. Přeji vám klidné prožití Vánoc v kruhu rodiny. Zapomeňme
na shon, važme si zdraví a svých nejbližších.
Pavel Vícha, ZO ČZS Jakubčovice
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SPOLEČNOST A KULTURA / ŠKOLSTVÍ
20. VÝROČÍ ÚMRTÍ POSLEDNÍ HRADECKÉ HRABĚNKY
V sobotu 6. 11. 2021 pořádala Matice slezská, pobočný spolek
v Hradci nad Moravicí, zájezd Po stopách režné pálené cihly na Hlučínsku, jehož organizace se ujala pracovnice informačního centra
paní Martina Kurková. Při návštěvě novogotických chrámů z konce 18. a raného počátku 20. století v Ludgeřovicích, Sudicích, Kobeřicích a Kravařích, které jsou zdárným odleskem chrámů severoněmeckých a přímořských polských měst, jsme mohli žasnout
nad umem, pracovitostí a rychlostí tehdejších zedníků a kameníků. Např. v Ludgeřovich postavili chrám sv. Mikuláše za 14 měsíců.
Pečlivě připraveným programem nás provázel PhDr. Jiří Neminář
z Muzea Hlučínska, které jsme také navštívili, a to včetně výstavy
obrazů místního rodáka Johannese Bochenka, autora mnoha obrazů s církevní tematikou, určených pro kostely nejen ve Slezsku.
Po dobrém obědě v jedné z nejstarších pivnic v Hlučíně jsme odjeli
do Chuchelné. Zde jsme navštívili hrobku rodu Lichnovských a vyslechli zajímavý výklad pana starosty Ing. Rudolfa Sněhoty. V tomto dušičkovém měsíci jsme rozžali svíci u jejich hrobů a pomodlili
se společně Otče náš za spásu jejich duší.
Bez zajímavosti jistě není, že v mramorové hrobce odpočívá Karel
Max, 6. kníže Lichnovský. Roku 1904 se v Mnichově oženil s 25letou Mechtildou Arco-Zinneberg, o 19 let mladší ženou bohémských
sklonů, s výjimečným talentem pro malování, hru na klavír a literární psaní. V roce 1905 se jim narodil syn Vilém, o rok později dcera Leonora, a o dva roky později ještě syn Michael. Manželé žili se
svými třemi dětmi na hornoslezských statcích v Chuchelné, Hradci
a Krzyżanowicích. Později se přesunuli do Berlína, kam vázaly knížete pracovní povinnosti. V letech 1912–1914 žili v Londýně, kde
byl německým velvyslancem. Karel Max zemřel v roce 1928. Syn Vilém pobýval hlavně v Hradci, a to až do roku 1945. Michael se odstěhoval do Jižní Ameriky. Leonora od roku 1932 studovala v Berlíně

a dosáhla doktorátu filosofie na Heidelberské universitě. Po studiích působila jako profesorka v Pekingu a obchodní zástupkyně
v Číně. Poté žila v Římě. Zemřela ve věku nedožitých 95 let 9. července 2001. Osobně jsem se s ní setkal v roce 1998 a 2000. V roce
Velkého jubilea jsme ji navštívili s bývalým starostou Josefem Víchou, farářem Antonínem Kolářem a prostředníkem a překladatelem, hradeckým rodákem Rudou Schramkem. I přes pohybové problémy působila duševně velmi čile a živě se o Hradec zajímala. Při
nabídce, že by část své sbírky obrazů odkázala Hradci, reagovala
„to má ještě čas“. Ale smrt ji překvapila už do roka, a než se k nám
informace dostala, byla pozůstalost rozprodána nebo vyhozena.
Je pochována společně s bratrem Vilémem ve Vatikánu, na německém hřbitově Campo Santo Teutonico, který jsem spolu s několika hradeckými občany již vícekrát navštívil. V knize pohřbených
zde vedou záznamy o jejich životě. Naposledy jsem byl u hraběnčina bytu v roce 2016. V bytě již nebydleli ani původní bytní, ale mladá rodina, která o hraběnce neměla žádné povědomí, a bohužel ani
o její pozůstalosti.
František Hellebrand

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
CYKLOVÝLET 9.A
V říjnu absolvovali žáci 9.A cyklistický poznávací výlet. Během čtyř dnů jsme projeli
na kolech nejkrásnější místa Lednicko-valtického areálu. První den jsme přijeli vlakem do Břeclavi, kde nás čekal pan učitel
Zajíček, který dopravil naše kola autem. Po
převlečení do cyklistického oblečení jsme
vyrazili směr Bulhary, kde jsme byli ubytováni. Cestou jsme navštívili Janův hrad,
Lednický zámek i muzeum Tortury. Druhý den jsme se vypravili do Valtic, kde jsme
zhlédli nádhernou expozici Národního zemědělského muzea, zaměřenou na vinař-
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ství. Muzeum železné opony na hranicích
s Rakouskem (kluci si vyzkoušeli uniformy),
Kolonáda na Reisně a stezka Bosou nohou
s Bránou druidů byly krásnou tečkou za návštěvou Valtic. Další den nás čekala návštěva Archeoparku Pavlov. Silnicí pod Dívčími hrady, Sirotčím hrádkem a Pálavou jsme
pokračovali do Mikulova. Odměnou za tři
zvládnuté dny v sedle byla návštěva Aqualandu Moravia. Poslední den jsme vyjeli na
kolech směr nádraží Břeclav. Cestou jsme se
ještě zastavili na krásných místech Lednicko-valtického areálu a pořídili poslední fotky u Rybničního zámečku, Tří Grácií, kaple
sv. Huberta, Randezvous a zámečku Pohansko. Do
Hradce jsme přijeli
vpodvečer, plni dojmů z krásného výletu a s dobrým pocitem z ujetých 130
kilometrů v sedlech
našich kol. Poděkování patří panu učiteli Mgr. Michalovi
Zajíčkovi za dopra-

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

vu kol a pedagogický dohled při cyklistických výletech v nádherné krajině na jihu
Moravy.
Mgr. Drahomír Hlačík

ADAPTAČNÍ KURZ V KRAJINĚ BŘIDLICE
V pondělí 4. října se celkem 30 žáků, pod dohledem vyučujících Michala Zajíčka, Anny
Víchové, Drahomíra Hlačíka a Kataríny
Čermákové, vydalo poznávat krásy a zajímavosti Krajiny břidlice ze sedla jízdního
kola a také utužit vztahy v třídním kolektivu. Místem konání bylo Rekreační středisko U Brodu v obci Zálužné. Hned první výjezd Melečkem žákům naznačil, že roviny
se v této oblasti nenachází. Prvním seznámením s břidlicí byla prohlídka Raabovy
štoly, ve které jsme se vžili do role horníka.

ŠKOLSTVÍ
Po pěším návratu na žáky čekaly tzv. důvěrové a seznamovací hry.
V úterý byla na programu „královská etapa“, která vedla kolem vodní nádrže Kružberk a pokračovala do Budišova nad Budišovkou, kde jsme si nemohli nechat ujít
návštěvu zrekonstruovaného Muzea břidlice. Následoval chutný oběd v místní restauraci. Po načerpání sil naše cesta směřovala na nově otevřenou rozhlednu Halaška,
která byla vybudována na počest místního
rodáka, fyzika a astronoma Františka Ignáce Kassiána Halašky. Vzhledem k tomu,
že foukal silný vítr, byl pobyt ve 33 metrech
také adrenalinovým zážitkem. Třešničkou
na dortu celého dne byl výjezd na Těchanovickou rozhlednu, který se konal již při západu slunce. Na závěrečný večer si učitelé
pro žáky připravili stezku odvahy. Ve středu nás čekal návrat domů za deštivého počasí, ale ani to nás neodradilo, abychom si
na oběd neopekli špekáčky.
Letošní adaptační kurz byl sice fyzický náročný, ale všichni žáci ho výborně zvládli
a věřím, že si ho i užili. Mnozí z nich překonali své hranice, ale především všichni předvedli, že tvoří dobrý třídní kolektiv, a to bylo
hlavním cílem.
Mgr. Michal Zajíček

NÁVŠTĚVA U PANA STAROSTY

stavilo nebo zrekonstruovalo, a které akce
ho v budoucnu čekají. Na závěr nám paní
Marta Bartusková vysvětlila, co je to matrika, proč se vede evidence osob a ukázala nám matriční knihy. Byl to velmi zajímavě prožitý čas s lidmi, kteří řídí naše město,
poutavě nám přiblížili svoji nelehkou práci
a udělali si na nás čas, přestože je jejich práce časově velmi náročná.
Mgr. Jan Vícha

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Nejen učitele českého jazyka, ale i dalších
předmětů začíná trápit snižující se čtenářská gramotnost žáků. Atraktivními se pro
děti staly počítače, televize, mobilní telefon
a zábava s ním spojená. Stejně jako v jiných
oblastech ani v této nelze generalizovat.
V každé třídě najdeme několik výborných
čtenářů, kteří si velice pečlivě a rádi vybírají knihy, navštěvují knihovnu a v rodinném
prostředí společně sdílejí zážitky z četby.
Velká skupina dětí se však stala „nečtenáři“.
A právě v tomto mohou pomoci tak zvané
čtenářské dílny. Probíhají jednou či dvakrát během měsíce v hodinách literatury na
2. stupni naší školy. Děti si přinesou na určenou hodinu knihu dle vlastního výběru.
Najdou si ve třídě, na chodbě či relaxační
ploše místo a polohu, které jsou jim příjemné a po dobu dvaceti minut si čtou. Pravidla
jsou daná: nemluvím, nejím, nepiji, v klidu si čtu. Následující část hodiny je určena
ke společnému sdílení zážitků z četby a k plnění různých úkolů. Přes počáteční obavy
se děti začínají těšit na to, až se „natáhnou“
na své místo ve škole, nikdo je nebude rušit,
zůstanou jenom ony a jejich literární hrdina. Tak snad jim to vydrží.
Kabinet českého jazyka

Tento den byl pro žáky třetího ročníku tak
trochu slavnostní. Šli jsme navštívit městský úřad v Hradci nad Moravicí. Starosta
města pan Mgr. Patrik Orlík nás přijal ve své
pracovně, seznámil s obsahem své práce,
strukturou městského úřadu, jednotlivými
odbory a jejich činností a vysvětlil nám, co
znamenají jednotlivé symboly ve znaku a na
praporu města. Neméně zajímavé informace nám také poskytl místostarosta města
pan Mgr. Petr Havrlant, který nám připomněl, co zajímavého a důležitého město po-

spokojenost žáků s jídlem. Po čtyři týdny
jsme společně s kuchařkami prováděli hodnocení jídla. Naším úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu máme ve škole tolik odpadu.
Žáci a učitelé při odchodu z jídelny hodnotili oběd (zvlášť polévku a zvlášť hlavní chod).
Měli na výběr tři možnosti. Chutnalo, neochutnal jsem, nechutnalo. Žáci 4.A pečlivě zaznamenávali a vyhodnocovali každodenní hlasování. Obrovským zjištěním bylo,
že problém není v chuti jídla, ale v tom, že
děti jídlo ani neochutnají. Jedná se převážně
o polévky, které si nebere až polovina strávníků. Doufáme, že osvěta a plánované aktivity s paní vedoucí školní jídelny pomohou
částečně tento problém eliminovat.
Mgr. Monika Bryjová

HALLOWEEN A OSLAVA SLABIKÁŘE
Na konci října prožili žáci prvních tříd strašidelné vyučování. Ráno zasedli do lavic
různí kouzelníci, upíři, kostlivci, čarodějnice a další příšery. Oslavili jsme tak svátek
mrtvých duší – Halloween. Děti se seznámily s historií a symboly tohoto svátku. Plnily
různé úkoly z češtiny, nakupovaly v čarodějnickém obchodě a také si vyrobily čelenku –
papírového netopýra. Kdy jindy mohou žáci
ve škole beztrestně strašit a vydovádět se!
Ve čtvrtek 11. listopadu pak naši prvňáčci
přivítali své rodiče ve třídě na Oslavě slabikáře. Děti s nadšením předvedly, co se už
naučily. Zazpívaly písničku, přednesly báseň, poznávaly písmena, četly slova. Vymýšlely také slovní úlohy pomocí početního divadélka a zapisovaly příklady na tabulku.
Na závěr byly děti slavnostně pasovány na
čtenáře a dostaly slabikář s věnováním, medaili a sladkou odměnu.
Mgr. Eva Havlíčková,
Mgr. Irena Škrobánková

MILUJI JÍDLO, NEPLÝTVÁM
Bohužel musíme přiznat, že i v naší jídelně
se velmi plýtvá jídlem. Děti své porce nejen
nedojídají, ale někdy je i celé vrací. Denně
se tak u nás vyhodí zhruba 30–35 kg zbytků nesnědeného jídla. Proto jsme se rozhodli zapojit naši školu do výzvy „Miluji
jídlo, neplýtvám“ a zkusit udělat maximum
pro to, abychom tuto situaci ve škole aspoň
trochu zlepšili. Nejprve jsme se zaměřili na

TRADICE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
Na podzim jsme v přípravné třídě nezapomněli ani na tradice. Konec září jsme věnovali Halloweenu. Seznámili jsme se s legendou o Jackovi a jeho lampě, věnovali jsme
se tradičnímu dlabání dýní a výrobě luceren. Celou tradici jsme uzavřeli velkou Halloweenskou párty. Děti si připravily masky,
napekli jsme strašidelné bubáky a nechybě-
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lo ani dětské šampaňské. Nezapomínáme
ale ani na svátek Dušiček a Památku zesnulých. Děti prokázaly svoji šikovnost a samy
vyrobily nádherné svícny z chvojí, které jsme
společně se svíčkou položili na památník
Padlých hrdinů u školy i na Podolské ulici.
Bc. Tereza Illešová

ce Pokorné a její písničce Srdce nehasnou
přidaly úplně všechny děti. A kdo se tedy stal
Slavíčkem? Z mladší kategorie zvítězil Max
Čandas, hned za ním se umístila Meda Lesáková a třetí bylo duo nejmladších holčiček
- Karolínka Korousová a Dominička Grundzová. Starším slavíčkům vévodilo trio Nikol Hesse, Viktorie Sonnková a Natálie Dorko, druhé místo získal Maxmilian Čermák
a hned za ním skončila Amelia Schreierová.
Sláva vítězům a velká pochvala všem odvážlivcům, kteří překonali strach a trému a vystoupili před velkým publikem. Uvidíme,
jestli si svůj žebříček slávy udrží i v dalších
ročnících soutěže.
Petra Tomanová, DiS.

KOUZELNÝ POHÁDKOVÝ LES
Byl jednou jeden kouzelný pohádkový les…
V něm žila Zloba, která s Růženkou vítala jednoho magického večera návštěvníky
a nabádala je k tvořivým činnostem v prostorách družiny a haly. Děti se svými rodiči
a lucerničkami procházely jednotlivá oddělení. Na pěti kreativních stanovištích s čarovným úsměvem plnily zadané úkoly. Ve vílím království je čekalo třpytivé překvapení,
u čarodějnic dýňové pokušení, Jelen Větrník
s hajným Robátkem pak zavedli děti do lesního tvoření s nádechem ornitologie a krásná Zvonilka a její kamarád Cink ovládli
vzduch krásnými větrníčky. Při setmění se
ti nejstatečnější sešli před halou a se svými světýlky absolvovali procházku tajemným zákoutím v blízkosti školy. Byl to skvělý
den plný zábavy. Děkuji svému pracovnímu týmu, úžasným pomocníkům ze 7. B,
paní Veronice Jedinákové za pěkné líčení
a SRPŠ za pomoc s občerstvením.
Petra Tomanová, DiS.

MÁME SVOU SUPERSTAR
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VÝLET MALÝCH PERMONÍČKŮ
Není kámen jako kámen. O tomto tvrzení se
děti přesvědčily jedno říjnové páteční odpoledne. Flascharův důl se nachází v lokalitě
Nový Svět u Oder a rozhodně stojí za návštěvu. Procházka naučnou stezkou vedla naše
kroky podél barevně vyzdobené podzimní
krajiny lemované třpytivým potůčkem. Vybaveni přilbami i čelovkami jsme se vypravili na průzkum dolu. Hned u vchodu nás vítala svatá Barborka, která je patronkou všech
horníků. Jako malí dobrodruzi jsme zkoumali
každé zákoutí zajímavých půdorysů a skládaných šikmin. Mohli jsme si také prohlédnout
živé netopýry, a to opravdu zblízka. Před koncem našeho bádání nás čekal náročný úkol –
vystoupat osmnáctimetrové žebříky. Děti
bravurně střídaly ručky a nožky a všechny
statečně zvládly náročný šestipatrový terén.
A kdo jen trošičku dával pozor, mohl zahlédnout i opravdového permoníčka.
Petra Tomanová, DiS.,
Ing. Klára Motyčková, Vendula Trulejová

NAŠE MALÉ HRADECKÉ VÝLETOVÁNÍ
Hradec nám může každý závidět! Máme
tu pohádkový zámek, krásnou školu, moderní knihovnu, pěkná zákoutí, okouzlující výhledy a prima partu zvědavců, kteří tu nádheru plnými doušky objevují. Jako
malá jsem ráda poslouchala pohádky, pověsti a historky, které se váží k určitému
místu. U příležitosti Světového dne pro rozvoj informací pro nás IC Hradec připravilo cestopisnou procházku po Hradci s odborným výkladem. Děti se dozvěděly, kde
byla šatlava, jaký význam má místní vodárna, kdo byla Emilie Gudrichová a poslechly si legendu o generálu Tylovi, podle kterého je pojmenována ulice Na Tylovách. Také
už víme, kde měl Hradec sedm rybníků, že
měl tři části, přitom Kozí Hradec nese název podle koz, které vystrašily na hradbách
Švédy. Děkujeme panu Skařupovi za pěk-

Na svatého Martina zpívá celá družina! Tímto heslem vrcholila pěvecká soutěž Slavíček
2021, kterou jsme uspořádali pro všechny
naše žáky. Každé oddělení mělo ve svých řadách nejlepší zpěváčky, kteří postoupili do
velkého finále. Hernou zněly lidovky, moderní i cizojazyčné písně. Porota to s výběrem
vítězů neměla vůbec jednoduché, avšak nejkrásnější momentem byl ten, kdy se k Amál-
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né povídání a IC Hradec za zprostředkování příjemného odpoledne s dárečky pro děti.
Petra Tomanová, DiS.,
Ing. Klára Motyčková, Vendula Trulejová

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

FLORISTICKÝ WORKSHOP
Na začátku října se starší děvčata sešla
v kouzelném Květinovém ateliéru na Po-
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dolské ulici a zapojila se do floristického
workshopu. Čekalo je milé přivítání od paní
Grossové, která pro ně připravila slaměné
korpusy a velkou spoustu dalšího materiálu
na tvoření. Po odborném výkladu se děvčata
vrhla na výrobu svého originálního věnce.
Musím říct, že to šlo všem krásně od ruky
a výsledkem byly opravdu luxusní podzimní
dekorace. Celý workshop byl uskutečněn za
podpory města Hradec nad Moravicí a byl
hrazen z dotačního grantu.
Ing. Klára Motyčková

SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU
Výstava na stromech je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce

se koná pravidelně během Týdne důstojné práce a její sedmý ročník je zaměřený na
podmínky pěstování bavlny. Bavlna patří
mezi nejdůležitější textilní suroviny. Pěstuje
se v subtropickém pásmu v 80 zemích světa,
nejvýznamnějšími producenty jsou Indie,
Čína a Spojené státy americké. S dětmi ze
školní družiny jsme se zapojili do této výstavy prostřednictvím namalovaných obrázků,
které budou vystaveny v městské knihovně. Výtvarná díla vznikala pod rukama i našich nejmladších prvňáčků. A že se povedla! Sami se můžete přesvědčit při návštěvě
městské knihovny.
Petra Tomanová, DiS.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIMROVICE
NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA
V říjnu jsme se vypravili do Planetária v Ostravě. Hlavní program
nás čekal v sále planetária a skládal se z moderovaného výstupu
a sférického filmu. Pro mladší žáky a předškoláky byl připraven program Se zvířátky o vesmíru. Poté jsme navštívili Galerii Mira, kde
se děti za pomoci originálních stavebnic staly konstruktéry. Procvičily si jemnou motoriku a rozvinuly svou fantazii. Nechyběla prohlídka Experimentária. Program se dětem velice líbil, proto jsme
na něj navázali také v badatelském kroužku.

velmi různorodé. V září jsme se
zabývali např. výrobou krápníků, zkoumáním čistoty vody a nahlédli jsme do světa zvířat, kdy
jsme zkoumali mimikry u živočichů. V říjnu jsme se pokusili vyrobit model Sluneční soustavy a objasnit si některé záhady ve vesmíru.
Další týden jsme vyráběli mast z rýmovníku. Poslední lekce se týkala fyzikálních pohádek Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, kdy jsme se pokoušeli vyrobit periskop pro Dlouhého, zvětšovací sklíčko pro Bystrozrakého a nafouknout balónek
pomocí sody a octa jako postavu Širokého. Bádání nás baví a každý týden se těšíme na další objevování a zkoumání okolního světa.

DÝŇOVÁ SLAVNOST

BADATELSKÝ KROUŽEK
V letošním školním roce jsme v naší škole otevřeli badatelský kroužek. Navštěvují jej téměř všichni žáci 2. a 3. ročníku. Aktivity jsou

Podzimní sezona již byla v plném proudu, proto jsme se s Klubem
rodičů rozhodli toto krásné roční období oslavit i v naší škole. Děti
ze základní školy upekly dýňový perník, dýňový štrůdl a vyrobily dýňovou pomazánku. Také vytvořily krásné výrobky, školní pohlednice a závěsné domečky, které později prodávaly ve stánku. Výtěžek
bude poukázán na charitativní účely, o příjemci budou děti ve škole hlasovat. Odpoledne se rodiče, děti a přátelé školy sešli na školní zahradě. V badatelně si děti s rodiči vydlabali dýně, které večer
tajemně ozdobily chodník ke škole. Také maminky napekly spous-
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HALLOWEENSKÉ STRAŠIDÝLKOVÁNÍ
Na konci října čekal na děti neobyčejný den. Celá školka se proměnila ve strašidelný zámek, ve kterém se ozývaly tajemné zvuky, blikala tajuplná světýlka a na děti vykouklo i nějaké to strašidýlko. Děti
přišly v báječných halloweenských kostýmech a paní učitelky i paní
školnice se proměnily ve strašidelné pohádkové bytosti. A halloweenská „šou“ mohla začít. Na děti čekalo společné uvítání a představení masek, tajuplná výprava na půdu školky, strašidelný tane-

tu dobrot a jak jinak, vše z dýní. U odpolední kávy a teplého moštu
probíhaly ochutnávky všech dýňových pokrmů. Po setmění na děti
čekal lampionový průvod a strašidelná stezka. Děti potkaly několik opravdu hrůzostrašných postav! Nakonec se dostaly do bezpečí
mateřské školy, kde uložily k zimnímu spánku skřítky, které si samy
ve škole vyrobily. Lampionový průvod se odebral zpět ke škole, kde
na děti čekala další stezka odvahy. Pro menší děti vedla přes školní zahradu, větší odvážlivci se museli vypořádat se strašidly v lese.
Na závěr se děti a rodiče sešli u táboráku, kde si společně zazpívali. Pro zahřátí byla nachystána dýňová polévka, teplé nápoje a něco
z grilu. Velmi děkujeme ADP za skvělou dýňovou polévku, Klubu
rodičů za perfektní spolupráci a také Šromovým dětem za nepřekonatelné masky na stezce odvahy. Akce se opravdu vydařila a my
se těšíme na její další ročník!
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
v novém roce 2022!
Kolektiv základní a mateřské školy Žimrovice

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
Letos si měsíc říjen, „malíř podzimu“, pohrál s opravdu nádhernými barvami. Počasí bylo příjemné, sluníčko ještě hřálo, a tak jsme
se mohli často vydat do polí, luk a lesů, kde jsme pozorovali práci na
poli, pouštěli draky a sbírali přírodniny. Hlavní postavou, která nás
tímto obdobím provázela, byl skřítek Podzimníček. Nejprve k nám
do školky zavítalo divadélko Beruška s pohádkou Skřítek v podzimním lese, ve které nám skřítek ukázal, jak poznat hodné kamarády.
Poté jsme oslovili rodiče, aby společně s dětmi vytvořili podzimního
skřítka. Výsledkem byla celá řada úžasných postav, ježků či jiných
podzimních dekorací. Na oplátku si paní učitelky připravily pro děti
a jejich rodiče Cestu za pokladem podzimního skřítka, na které děti
plnily různé úkoly. Za jejich splnění získaly děti nápovědu do tajenky, která je zavedla k pokladu – truhle plné dárků (tu připravili rodiče z našeho klubu rodičů, za což jim velmi děkujeme). Na konci
měsíce jsme našemu skřítkovi vytvořili domeček. Aby se mu v něm
dobře spalo, zazpívali jsme mu
při světlech lampiónů společně
se žáky základní
školy ukolébavku
a básní Leze skřítek, leze v lese…
jsme se s ním rozloučili. „Dobrou
noc, Podzimníčku, a zase brzy na
shledanou!“
Bc. Pavlína Řemelková, vedoucí učitelka MŠ
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ček a spousta dalších her a zábavy, např. „špagetová hledačka“, kdy
děti v míse plné špaget hledaly zatoulané pavouky, ještěrky a žáby
(plastové figurky) nebo hra, kdy se děti pokoušely zakousnout do jablka zavěšeného na provázku či si vyzkoušely dlabání dýně a vytvoření lucerničky. Každé z dětí si také mohlo vyrobit halloweenskou
dekoraci – ducha, dýni či netopýrka. Bylo také připraveno oblíbené malování na obličej. Na závěr čekala na děti odměna – spousta
halloweenských dobrot, sušenek a strašidelných bonbónů. A jedno
opravdu hrůzostrašné pohoštění… opravdické ježibabí prsty! Celá
akce se vydařila a děti si ji velmi užily – předvedly své krásné kostýmy, tvořily, hrály si, dobře bavily… a to je hlavní!
Bc. Barbora Hraňová

VZPOMÍNKA NA PANÍ STODŮLKOVOU
V letošním roce zemřela paní Marie Stodůlková z Benkovic. Paní
Stodůlková působila v letech 1962–1995 v Mateřské škole Žimrovice jako učitelka. Za více než třicetiletého působení jí „prošlo pod
rukama“ velké množství dětí. Věřím, že mezi občany Žimrovic se
najdou lidé, kteří si paní Stodůlkovou pamatují a věnují jí krátkou
vzpomínku. (Paní Stodůlková je na fotografii první zleva.)
Bc. Pavlína Řemelková

ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD MORAVICÍ
STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT SKUTEČNĚ
ZDRAVÉ ŠKOLY
Naše mateřská škola obdržela stříbrný certifikát Skutečně Zdravé školy, který jsem,
za celý tým naší školy, převzala v Praze spolu s paní Bc. Silvií Chromjákovou a paní
Ing. Janou Křížovou. Na toto ocenění jsme
náležitě pyšní a stojí za ním obrovské množství práce našich kuchařek, pedagogů i provozního personálu. Snažíme se prosadit
kvalitnější a udržitelnější stravování a aktivně vycházíme těmto změnám vstříc, a to
již několik let.
Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojené děti a mladé lidi. Jídlo
tvoří základ našeho života, musí tedy hrát
ve vzdělávání klíčovou roli. Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem, žákům
a studentům pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti o jídle, které během výuky získávají, stejně tak jako strava, kterou
školy nabízí ke svačinám a obědům, pomáhají vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji správných stravovacích
návyků, a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování i výsledky vzdělávání.
Díky kvalitním výrobkům poskytujeme dětem skutečně zdravou stravu. Díky posunu ve vzdělávání děti chápou např. to, že ze
semínka vyroste rostlina, o kterou se musí
starat, a až poté ji zpracovat. Tento poznatek vede děti k tomu, aby neplýtvaly jídlem.
Hodnocení jídla už děti berou jako samozřejmost. Velkým projektem se stalo vytvoření ovocného sadu v naší mateřské škole.
K světu se tu mají jabloně, hrušně, třešně,
rybíz, angrešt a borůvka. Pro budoucí generace jsme pod jedním stromem zanechali
vzkaz - sběrné skřínky, do kterých jsme uložili fotografie, seznamy tříd, artefakty současné doby… ano, i roušku.
Jaké poselství bych ráda, v tomto předvánočním čase, předala dál? Snad možná toto:
Za každého, kdo si uvědomí sounáležitost
s planetou Zemí, kdo pochopí, že věci zdánlivě obyčejné, jako voda, vzduch či půda,

jsou těmi nejzásadnějšími pro život a pokud si je znečistíme, vrátí se nám to v každém nádechu, soustu, doušku vody, jsme
rádi. Přemýšlíme nad vzděláním, prací, nad
moderním autem, krásným bytem, dovolenou. Ale to, co každý den jíme a pijeme,
ovlivňuje náš život, naši mysl a naše zdraví. Za každého člověka, který díky našemu
vzdělávání začne přemýšlet nad tím co jí,
co nakupuje a z čeho vaří, budeme vděční
a naše práce bude mít smysl. Měnit myšlení lidí je nesmírně těžké, měnit chutě lidí je
však mnohem těžší. Pro tento život jsme dostali jen jedno tělo, tak si jej chraňme a přemýšlejme nad tím, co jíme a pijeme. Nezapomínejme však také na pohyb a schopnost
radovat se z malých doteků štěstí, které činí
náš život krásnějším.
Gabriela Lacková

zdraví. Každá třída pak připravila česnekovou pochutinu. Někdo upekl česnekový
chléb, jiný zase připravil česnekovou pomazánku. A protože smyslem naší školy je
učit děti prožitkem, sešli jsme se na školní
zahradě a každá třída česnek také zasadila.
A komu vyroste největší česneková palice?
To se dozvíme v příštím roce. Nejdůležitější bylo dětem „otevřít oči a uši“, zbystřit jejich pozornost a zdokonalit vnímání. A to se
nám podařilo.
Bc. Fričová Karin

VYHLÍŽENÍ SVATÉHO MARTINA

UČÍME SE V ZAHRADĚ
Podzimní čas nám připomněl, že bychom
měli ještě před zimou věnovat dostatek
péče naší zahradě. Čím více pozornosti jí
na podzim dopřejeme, tím více se nám na
jaře odvděčí. A tak k tomu vedeme i naše
děti. Společnými silami jsme připravili záhony, shrabali listí, zazimovali každý kout.
Na zahradě však ještě vše nekončí. Podobně
jako v minulém roce jsme uspořádali česnekový den. Děti si s paní učitelkou povídaly
o česneku a jeho pozitivním vlivu na lidské

O svatém Martinovi existuje plno pranostik. V naší školce jsme se seznámili s jednou, která by nám měla napovědět, jaká nás
čeká letos zima: „Jaký den svatého Martina,
taká bude též zima.“ S dětmi jsme pozorovali počasí a vyhlíželi jsme, zda nezačínají z nebe padat sněhové vločky. Celý den byl
prožitkový – děti přišly v bílém tematickém
oblečení nebo v plášti, který světce charakterizuje. Zhlédli jsme divadelní představení o životě sv. Martina, dozvěděli jsme se
z jaké země pocházel a pomocí asociací metody Mensa jsme se naučili poznávat vlajku
Francie. Také jsme si zacvičili, proběhli se
jako nepostradatelné Martinovy koně a nakonec nás čekala sladká odměna – svatomartinské rohlíčky, které děti od rána pekly
ze surovin přinesených z domova. Nechybělo ani obědové svatomartinské menu z naší
kuchyně. A pokud bychom se měli řídit pranostikou, čeká nás mírná zima, ale necháme se překvapit.
Kolektiv MŠ Bohučovice

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO OBCHŮDKU
Když jsme se dozvěděli, že nás jako každý
rok pozvala paní Iveta Churavá do místního obchůdku, měli jsme velkou radost. Na
procházkách tento obchod míjíme skoro každý den, ale uvnitř některé děti ještě nikdy
nebyly. „Co tam asi všechno mají?“, šeptaly
si zvědavě děti. I přesto, že se jedná o menší obchůdek, najdete zde skoro vše. Děti si
mohly prohlédnout široký sortiment ovoce
a zeleniny, jejichž názvy jsme si hned zopa-
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kovali. „Co je to za zvláštní klacík?“, ptaly
se děti, když uviděly zázvor. Mnohdy si my,
dospělí, ani neuvědomujeme, že to, co je pro
nás běžnou věcí, je pro děti naprostá novinka. Prohlídku obchůdku jsme si moc užili,
a když jsem se dozvěděli, že je to poslední
den, který zde paní Iveta Churavá pracuje,
byli jsme dojati. Na závěr děti dostaly krásné balíčky plné zdravých dobrůtek, z kterých měly velkou radost. Moc děkujeme
paní Ivetě za to, že tuto krásnou tradici zavedla a přejeme jí, aby se jí v nové práci líbilo a byla pořád tak usměvavá, jako doposud.
Děti a kolektiv MŠ Jakubčovice

Děti tak budou moci každý den pozorovat,
jak dýně roste a těšit se na podzim, kdy je
budeme společně sklízet. Účast rodičů byla
opravdu velká, třída byla naplněna k prasknutí a všichni si akci užívali. Všem děkujeme za výborné pohoštění a pomoc při úklidu. Nakonec jsme se společně před školkou
vyfotili. Velké díky patří také rodičům, kteří
nám své dýně zanechali na ozdobu u našeho vchodu. Těšíme se na další společné milé
setkání, tím bude koncem listopadu slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku.
Kolektiv MŠ Kajlovec

NOVINKY ŽE ŠKOLNÍ JÍDELNY

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI
V říjnu se v naší školce uskutečnila další vydařená akce pro rodiče s dětmi, tentokrát
jsme dlabali halloweenské dýně. Hlavní úkol
byl, aby si každý svou dýni originálně vydlabal a podle své fantazie ozdobil. Všichni se
do svého úkolu pustili s velkou chutí a každá
dýně byla opravdu jedinečná. Děti s radostí vydlabávaly semínka, která jsme dali usušit, a protože jsme „skutečně zdravá školka“, zasadíme je na jaře na naší zahradě.

V předešlých měsících jsme se doslova nezastavili. Aktivně jsme se podíleli na rozvoji stravovacích návyků dětí v mateřské
a základní škole. Zapojili jsme fantazii
a zpestřili jsme dětem jídlo u příležitosti různých říjnových a listopadových svátků. Na konci října jsme připravili speciální
halloweenské menu. Děti si pochutnaly na
originálním jídle plném zajímavých chutí,
přičemž stylové stolování bylo podtrhnuto tematickou výzdobou a hudbou (ukázku najdete na webových stránkách mshradec.eu v záložce jídelníčky). V listopadu, na
svátek Martina, jsme pro všechny strávníky
připravili speciální menu – pečená kachní prsa s červeným zelím a selským knedlíkem – včetně domácích makových koláčů
od našich kuchařek. V prosinci se děti mohou těšit na nové zdravé recepty a delikatesy spojené s vánočními tradicemi.
V rámci projektu Skutečně zdravá škola jsme navázali nové kontakty s místními
farmáři a českými dodavateli, protože kva-

lita surovin se také odráží na kvalitě připravovaných jídel. Zařazování špaldové, kukuřičné nebo čočkové mouky bereme jako
samozřejmost. Čerstvé bylinky a koření dodají pokrmům příjemnou, přirozenou vůni
a chuť. Troufnu si říct, že jsme v okolí jediní,
kteří při přípravě jídel používáme přírodní
bio suroviny. Velice nás těší spolupráce s firmou Farmářka. Její zástupce se o nás pečlivě stará a sleduje naše jídelníčky. Pravidelně od něj odebíráme čerstvé pečivo, domácí
med v bio kvalitě, brambory a jablka. Společnost Vitaminátor ze Sosnové nás zase
zásobuje skvělými ovocnými a zeleninovými bio mošty, díky kterým si děti doplňují vitamín C, což v tomto období potřebují.
Nově odebíráme „šťastná vejce“ z podestýlkového chovu od firmy Mgr. Miroslav Kahánek, s. r. o. (Dodáme Vám vejce) z Háje ve
Slezsku. Na našich prvních farmářských trzích byla také rozjednána spolupráce s farmáři z okolí, např. s Bylinkovou farmou Víchovi. Rodiče a další návštěvníci mohli na
farmářských trzích ochutnat výrobky našich kuchařek, např. nejrůznější pomazánky, řepový nebo mrkvový dort, levandulové
sušenky a další.
Děkujeme všem našim strávníkům za zpětnou vazbu. Znamená to pro nás, že svou
práci děláme dobře. Vařit zdravě, a zároveň
chutně, je někdy velký oříšek a vaše poznatky a pochvaly nás posouvají vždy o krůček
dál, a to nás velmi těší. Na závěr mi dovolte
citaci od odborníka na výživu RNDr. Petra
Fořta, CSc.: „Zdravá výživa je definovatelná jako výživový styl, který respektuje individuální potřeby živin.“
Za tým školní jídelny Ing. Jana Křížová
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ LUDMILY
DUCHOVNÍ OBNOVA
Žáci 9.A třídy se koncem září vydali do Staré Vsi nad Ondřejnicí,
kde společně prožili tři krásné dny zaměřené na duchovní obnovu a profesní orientaci. Program připravili pracovníci Diecézního
centra pro mládež Ostrava, kteří se dětem celou dobu věnovali. Během pobytu si žáci zahráli různé hry, účastnili se přednášek a učili
se vzájemně spolupracovat. Vše bylo umocněno krásným prostředím a noclehem v lůžkovém vagónu. Věříme, že se žáci duchovně
obnovili a tato akce mohla malým dílem přispět k důležitému životnímu rozhodnutí, které na žáky letos čeká.
Mgr. Antonín Hennig

díl vypravil na závody do Prahy, kde se v počtu osmi závodníků zúčastnil velkých závodů Prague open. Vybojovali jsme pro naši školu krásné 3. místo.
Ing. Tomáš Honěk

FABLAB EXPERIENCE
Vybraní žáci 8. a 9. třídy měli možnost si vyzkoušet aktivity v kamionu FABLAB experience, který byl přistaven v areálu Střední školy stavební v Opavě. Vybrali jsme si vytvoření vlastního diorámatu z války. Každý žák vytvořil v programu TincerCAD jednu věc,
která souvisí s válkou. Poté si žáci všechno vytiskli na 3D tiskárně
a výsledné dioráma sestavili na desku z překližky. Byli jsme rádi za
možnost si vyzkoušet alespoň jednu aktivitu, kterou kamion FABLAB experience nabízí.
Mgr. Antonín Hennig

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ LUDMILY

DEN STROMŮ
V pátek 5. 11. 2021 si žáci z 1. stupně nebrali do školy aktovky, ale
jen batůžky se svačinou, protože je čekal projektový Den stromů.
Děti zahájily den tím, že se seznámily se stromem, o kterém si měly
zapamatovat co nejvíce informací. Také si jej musely namalovat na
svou vlastní vstupenku do lesa, protože jinak by se do našeho pomyslného lesa nedostaly. Poté už se po skupinkách všichni vydávali na
různá stanoviště, kde plnili úkoly a kde se dozvídali nové informace
o stromech. Když si potom každý žák ve třídě vyrobil svou vlastní
větvičku se šiškou, přišli všichni na závěrečné setkání do tělocvičny. Na zahradě byl nakonec pro každou třídu nachystaný strom,
který pak mohli – za pomoci odborného dozoru – zasadit do země.
Ing. Marie Černá

Čtvrtek 16. 9. 2021 byl pro naši školu významným dnem. Protože si
celá naše republika připomínala 1 100. výročí úmrtí svaté Ludmily,
připravili si učitelé a vychovatelé na tento den netradiční program
pro všechny žáky. Den začal slavnostní mší svatou, na jejímž konci
nás přišla navštívit svatá Ludmila. Děti ji pozvaly do školy a během
celého dopoledne vyráběla každá třída šperky a šaty pro Ludmilu.
Celá škola společně pak pro ni stavěla hrad Tetín. Velikými pomocníky byli žáci 9. tříd, kteří po skupinkách pomáhali ve všech nižších
třídách. Děti si také nastudovaly informace o jejím životě a společným setkáním s Ludmilou den příjemně skončil.
Ing. Marie Černá

SVATÁ LUDMILA OČIMA ŽÁKŮ
Podle mě byla Ludmila opravdu skromná a ohleduplná. Snažila se
vždy najít řešení, které by alespoň trošku vyhovovalo všem okolo.
Záleželo jí na názorech ostatních, ale pokud byla o něčem pevně
přesvědčená, tak si za tím stála. Podle mě byla opravdu starostlivá
babička, která chtěla co nejlepší život pro své okolí. Doufám, že se
shodneme na tom, že kdyby bylo na světě více lidí, jako byla právě
Ludmila, měli bychom se tady lépe.
Eliška Sakreidová, žákyně 8. ročníku

ÚSPĚCHY ODDÍLU TAEKWONDO
Takřka po dvou letech pauzy způsobené covidem nastoupil náš školní oddíl taekwonda do závodů, které naše škola organizovala. Jednalo se o 9. ročník Moravia Poomsae Cupu. Naši borci si vedli skvěle
a pro oddíl vybojovali druhé místo. V neděli 7. 11. 2021 se pak od-
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ŠKOLSTVÍ
TEAMBUILDING
Tři říjnové dny strávili sedmáci v Rajnochovicích. V této obci ve
Zlínském kraji již mnoho let můžeme najít Přístav, tedy oficiálně
Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav. A právě v tomto Přístavu jsme zakotvili na náš třídní teambuilding. Kurz, který nám
na míru ušili mladí animátoři pod vedením otce Šůstka, byl plný
emocí, sebepoznávání, učení se toleranci, budování vztahů, práce
na sobě a různých překvapení. Díky skvěle připravenému programu, ve kterém nechyběla modlitba, práce, zábava, relax, soutěže ani
sportování, a především díky skvělým sedmákům, kteří akci vzali
vážně a zapracovali na vztazích ve svém kolektivu, můžu dnes říct,
že jsme z Přístavu na volné moře vypluli o něco moudřejší a lepší.
Mgr. Lucie Víchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
AKORDEONOVÝ VÍKEND SPLNIL
OČEKÁVÁNÍ
Ve dnech 13.–14. 11. 2021 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konaly, v rámci festivalu Hudební současnost, akordeonové skladatelsko-improvizační kurzy pro
žáky ZUŠ a studenty ostravské konzervatoře. Hlavní lektorskou hvězdou byl světoznámý španělský akordeonista Gorka Hermosa. Z naší školy se této jedinečné akce
účastnily akordeonistky Alena Kadlubiecová a Karolína Volná. Pod vedením soudobých skladatelů – lektorů kurzů, společně
s ostatními akordeonisty z Polska a České
republiky, vytvořili žáci během dvou dnů
své vlastní skladby, které na nedělním závěrečném koncertě prezentovali veřejnosti. Hradecká děvčata využila také možnosti
MasterClass lekcí, které vedl přímo Gorka
Hermosa, a pro obě akordeonistky to byl
bezpochyby nezapomenutelný zážitek.
Marta Scholzová

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Srdečně gratulujeme žákům výtvarného
oboru, kteří se umístili ve výtvarné soutě-
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ži Múzy Ilji Hurníka ve zlatém i stříbrném
pásmu. Téma znělo Inspirace současným
uměním. My jsme se inspirovali uměleckým směrem lettrismem, ve kterém je použito písmo či jednotlivá písmena a znaky, jako
hlavní výtvarný prvek celého díla. Ač se to
možná nezdá, práce to byla náročná jak časově, tak technicky. Žáci si museli zvolit nějaké písmeno či znak z existujících abeced
celého světa, poté ho vyryli rydlem do gumy,
čímž vzniklo razítko. Pak už práce ubíhala
rychleji, protože si žáci spíše hráli a množili znaky v různých chaotických či uspořádaných kompozicích. Posledním krokem
bylo obohatit kompozici barevnou kresbou.
Práce to nebyla zrovna jednoduchá, ale žáci
zvládli techniku s přehledem zkušených výtvarníků, a ve velké konkurenci získali osm
krásných ocenění. Zlaté pásmo získaly Matylda Mandellová, Viktorie Sonnková, Jana
Štenclová a Ema Widhalmová; stříbrné pásmo získali Richard Cihlář, Lucie Heraltová,
Adéla Glogarová a Amálie Anna Pokorná.
Za úspěch v soutěži a za reprezentaci školy
jim velmi děkujeme.
Eva Muchová

Zpravodaj města Hradec nad Moravicí

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
POZDRAV Z OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH DVEŘÍ
Významný rakouský psychiatr Sigmund
Freud napsal kdysi zajímavou povídku
o tom, jak lidé mají být vždy připraveni, ať
už jde o cokoliv v životě. Knížka vypráví
o mořeplavci, který se dostal na jeden z ostrovů v Jižním Pacifiku. Ostrov byl obydlen
zajímavým kmenem. Když obyvatelé zjistili,
že se k nim dostal cizinec, velmi se radovali.
Tleskali rukama, zpívali a tančili. Na ramenou ho pak odnesli do své vesnice a posadili ho na zlatý trůn. Pak teprve neznámému
námořníkovi vysvětlili, co to má znamenat.
Obyvatelé tohoto ostrova měli zvyk zvolit si
za svého krále nějakého cizince, ale jen na
jeden rok. V tomto období mohl král rozkázat cokoliv a vše bylo splněno. Mořeplavec
byl celý užaslý ze situace, do jaké se nečekaně dostal. Ale jednou se v jeho srdci zrodily pochybnosti. Co se asi stane, až skončí období jeho vlády? Odpověď, kterou na
svůj dotaz obdržel, ho vyděsila. Bude odvezen na pustý liduprázdný ostrov a bez jakýchkoliv prostředků vydán na pospas dravé zvěři jako oběť pohanským bohům. Když
se vzpamatoval ze šoku, do něhož se po této
zprávě dostal, začal si připravovat svůj plán.
Dal příkaz, aby jeho poddaní postavili na
onom pustém ostrově pěkný dům, aby tam
byla zřízena ovocná a zelinářská zahrada,
malinký statek s dobytkem a aby pro něj
řemeslníci vystavěli loď. Tak se mořeplavec dobře připravil na onen okamžik, kdy
skončí jeho kralování a on bude odvezen na
pustý ostrov.
Všechno, co je na světě má svůj začátek
a má svůj konec.
Těchto pár řádků vám píši během měsíce
listopadu, kdy tak často přemýšlíme nad
pomíjivostí tohoto světa. S kolika známými
jsme se zase za poslední rok rozloučili. Jak
ten čas opět rychle běží. Jak se vše ve světě
zase mění. Motáme se mezi jednou nejistotou za druhou. Končí epidemie (snad), začíná zdražování. Končí jedna vláda, začíná
nová. Končí opět rok, přichází další, a tak
pořád dokola.
Na začátku tohoto podzimu mě velmi potěšila aktivita některých našich občanů, kteří dostali skvělý nápad a postavili svítící
kříž na naší Slezské Kalvárii. Když pozoruji dnešní svět, tak velmi často vidím, zvlášť
v západní Evropě, jak se náboženské symboly odstraňují a staví se nové, buď pohanské, nebo muslimské. Staré latinské rčení
hovoří – Stat crux dum volvitur orbis – Kříž
stojí, i když se svět mění. Ano, kříž nám stále připomíná pravdu, která také zazněla ve
Freudově povídce. Je třeba občas popřemýšlet nad tím, jak se připravit na budoucnost,
jak si zařídit svůj vlastní život, popřemýšlet
také nad tím, co bude na konci tohoto po-

symbol naděje nám všem stále připomínal
nejdůležitější hodnoty, kterými se máme
v životě řídit.

A JEŠTĚ O FARNOSTI…

zemského života. Toto nám kříž stále připomíná. Kříž, jako znamení utrpení, bolesti,
ale také naděje. Kříž, který v době epidemie nám byl zvlášť blízký. Jsem hrdý na to,
že když se večer vracím domů, vidím v jeho
světle, že někdo na mě čeká, že na tomto
světě nejsme sami, a že hradečtí mají k tomuto symbolu velikou úctu. Kříž, věřte mi,
je vidět až v Polsku, ověřil jsem si to. Chtěl
bych proto vyjádřit svou vděčnost za tuto
iniciativu. Poděkování patří zvláště iniciátorovi Pavlu Kuzníkovi. Na výrobě a umístění kříže se podíleli také Zbyněk Řemelka, Jan Kuchařík, René Mikstein, Jiří Šnek,
Michal Ivanco, Jaromír Stošek, Jan Trlica
a Ruda Rypel.
Kříž byl posvěcen a rozsvícen v pátek
24. září 2021. Během žehnání jsme také
uslyšeli zajímavé povídání Rudolfa Rypla, kterému patří pozemek na němž je kříž
umístěn. Vzpomínal,
že půda, na které stojí, je tvrdá a drsná, podobně jako Golgota ve
svaté zemi, a že kdysi
byla touha postavit tam
i menší kostel. Bohužel časy totality nepřály jeho výstavbě. Děkuji ještě jednou všem
za skvělý nápad a přeji, aby tento nadčasový

Čas epidemie narušil život každého z nás.
Mnozí jsme hledali útěchu právě u Pána
Boha. Jsem vděčný za to, že život farnosti
se nepozastavil. Naopak, snažili jsme se pokračovat v poznávání odkazu víry, ale také
zvelebovat nám svěřené dědictví i po stránce materiální. V tomto roce jsme nainstalovali nové osvětlení v kostele a v těchto pracích budeme ještě dále pokračovat. Chtěli
bychom vyměnit světla pod Křížovou cestou a v bočních lodích, a také namontovat
nové „věčné světlo“. Na slavnost Krista Krále byl také požehnán procesní kříž pro náš
kostel. Kříž byl ručně vyroben ve významné umělecké dílně v Krakově a bude vzácnou vzpomínkou na časy, které prožíváme.
Byl také zhotoven náhrobek na hrobě pana
faráře Antonína Koláře. Na jeho pořízení se
podílela jeho rodina a naše město. Srdečně
děkuji za tento projev vděčnosti vůči dlouholetému duchovnímu správci. V budoucnu
chceme ještě opravit ostatní kněžské hroby.
Děkuji také nově vzniklé skupině, která se
bude o tyto hroby starat.
Chtěl bych vás také pozvat na společné prožívání času adventu a pak i vánočních svátků. Příští rok bude pro naši farnost velmi
významný – budeme slavit 425 let od posvěcení našeho farního kostela sv. Petra a Pavla. K této události jsme vytvořili kalendář na
rok 2022, zachycující krásu našeho chrámu.
Na jeho tvorbě se podílel Jiří Řeháček, který pořídil většinu fotografií, a také Michael Bujnovský.
Přijměte také mé přání krásných a požehnaných vánočních svátků a všechno dobré
v novém roce.
P. Marcin Kieras, hradecký farář
www.farnosthradec.cz
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HISTORIE
BENZINOVÉ PUMPY V HRADCI (2. díl)
V minulém vydání Hradeckých novin jste se mohli dočíst o pravděpodobně nejstarší benzinové pumpě v Hradci, která stála před Babincem, a o další pumpě u nádraží. Nyní vám přinášíme druhý díl
našeho seriálu.

U NÁRODNÍHO DOMU
Pumpa na severním okraji Národního domu je z roku 1937. Snímek
dokumentuje výbuchem zničenou promítací kabinu kina (foto 1).
Filmy se vyráběly z vysoce hořlavého a výbušného celuloidu. Kino
v té době provozoval odbor Sokola Hradec-Podolí. Na snímku je
i dobře viditelná benzinová pumpa, která patřila k obchodu s koloniálním zbožím Ludvíka Gilíka, narozeného v Oticích. Pumpa
je podobného typu jako na předcházejících fotografiích. Liší se jen
kulatou skleněnou koulí na vrcholu pumpy, kde byla reklama dodavatele benzinu.

U MOSTU
Nejvíce fotek benzinové pumpy je před domem č. p. 213 na nynější Opavské ulici. Všechny tři snímky vznikly při focení průvodů,
od pohřbů až po oslavy 1. máje. Samostatně vyfocená benzinová
pumpa neboli čerpací stanice, jak se označovala na mapách, nám
v archivu chybí. Nejstarší snímek byl pořízen v roce 1945 při pohřbu Jana Gebauera, hostinského z Pivovarské restaurace (foto 2).
Pumpa je zde ještě klasická, stojanová. Na dalším snímku z roku
1951 je čerpací stanice tak, jak si ji ještě někteří Hradečáci pamatují (foto 3). Dobře zřetelné je logo Benzinolu s hlavou koně ve skoku,
které v roce 1958 převzal národní podnik Benzina. Mimo výdejního stojanu na benzin jsou vidět ještě dva stojany. Jeden s kompre-
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sorem na vzduch k dohušťování pneumatik a druhý s motorovými
oleji. V tomto stojanu byla i vícelitrová plechová konev, ve které se
míchal benzin s olejem pro dvoutaktní motory. Před nepřízní počasí se obsluha mohla schovat v plechové, prosklené kabině. Vše bylo
natřeno jednou, asi červenou barvou. Téměř stejný je i další snímek. Mimo různé doby pořízení se liší jen bíle natřenou horní částí kabiny obsluhy (foto 4). Dlouhá léta zde pracovali starší manželé
Daňkovi z Opavy a po nich paní Dušková z Kajlovce. Práce to nebyla příjemná, zvláště v zimě. Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí
požáru se nesměl používat otevřený oheň včetně cigaret. Tato čerpací stanice byla zrušena v roce 1975 v souvislosti se stavbou nového mostu přes Moravici. Zvýšený nájezd k mostu znemožňoval
příjezd ke stojanu. Dvacet let se pak jezdilo pro benzin do Opavy.
Nová čerpací stanice u Kajlovského rybníka byla postavena firmou
Benol Hodonín v roce 1995.
Je pravděpodobné, že stojany byly obchodníkům jen pronajímány
a patřily dodavatelům ropných výrobků. Jeden z největších byl již
na konci 19. století vídeňský obchodník David Fanto. Firma stejného jména podnikala i v novém Československu. Je pravděpodobné,
že této firmě patřila stojanová pumpa u Národního domu. Na snímku lze rozeznat část loga, písmena T a O (FANTO). Jiným majitelem benzinové pumpy byla firma Brey a spol. z Brna-Králova pole.
V roce 1930 jí Obchodní a živnostenská komora v Opavě povolila
provozování benzinové čerpací stanice v Podolí. Přesná adresa místa podnikání v Podolí nebyla uvedena.
Připravil Ing. Karel Hanák,
Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí

RŮZNÉ
ZABEZPEČME VODOMĚRY PŘED MRAZEM!
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme
odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy, a proveďme potřebná opatření! Když klesnou venkovní teploty pod nulu,
je kromě pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem
domovní vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do
značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. Pokud je
vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop
tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné
nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je potřeba
také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru
například sklepním oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo
pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě
pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí
obalit izolačním materiálem. Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz
povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká
nemilé a nákladné překvapení.
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou, například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových čás-

tí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, přinesou
vždy víc škody než užitku.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní
finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka
se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden
metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

večer je na obloze
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INZERCE

Vážení občané, milí čtenáři,
držíte v rukou poslední vydání Hradeckých novin v letošním
roce. Svědčí to také o tom, že jsou před námi jedny z nejkrásnějších svátků roku a vstup do nového roku 2022. Pro nás je to
opět příležitost vám poděkovat za spolupráci v uplynulém roce,
za příspěvky a fotografie, které nám do redakce zasíláte a jimiž
obohacujete nejen samotný zpravodaj, ale především jeho čtenáře. Všem vám za to moc děkujeme. Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a pokud možno spoustu krásných akcí, zážitků a podnětů, o které se s námi, jak doufáme, opět podělíte.
Redakční rada zpravodaje Hradecké noviny
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INZERCE

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ V HRADCI
Prodej ryb bude probíhat ve dnech

21.–23. 12. 2021
od 8.00 do 17.00 hodin
v prodejně ryb na ulici Opavská.
V nabídce bude také amur, pstruh duhový,
pstruh lososový a další druhy ryb dle aktuální dostupnosti.
Více informací najdete na www.ryby-opava.cz
nebo na vývěsce v prodejně na ulici Opavská 213, Hradec nad Moravicí.

Těšíme se
na vaši návštěvu.

www.muhradec.cz |
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KŘÍŽOVKA
NA ŠTĚDRÝ VEČER ... (TAJENKA)

Milí čtenáři,
vylosovaný výherce, který zašle do redakce Hradeckých novin správné znění tajenky, obdrží poukázku na nákup knihy dle vlastního výběru v hodnotě 300 Kč. Znění tajenky nám zašlete do 15. 1. 2022 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. 5/2021: Majoránka s šalvějí, potěší a zahřejí. Vylosovanou
výherkyní poukázky do knihkupectví se stala Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí.
Hradecké noviny, periodický tisk územního samosprávného celku; vydává město Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144; evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 16509; vychází 6 x ročně (v měsících únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec); místo vydávání Hradec nad Moravicí; datum vydání č. 6/2021 je 8. 12. 2021. Odpovědný redaktor Jitka Celtová. Redakční rada: Miroslava Vavrečková (předsedkyně), Mgr. Jiřina Živná, Mgr. Tomáš Volný, Natálie Jarošová. Nepodepsané příspěvky jsou dílem vydavatele. Příspěvky prochází jazykovou úpravou. Náklad 2 200 výtisků; neprodejné. Foto na titulní straně: Jiří Hajduk. Grafické zpracování a tisk: RETIS s.r.o.
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