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Zdarma

Hranický zpravodaj
JAKÉ BYLY VÁNOCE?
KAM MĚSTO INVESTOVALO?
DOMOV SENIORŮ DĚKUJE

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“

Seneca, římský filozof

Na hranickém náměstí stály v prosinci obří šachy. Foto: Jiří Necid
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úvodník, anketa

Svět se mění, nepodléhejme ale panice
V neustálém shonu se svět mění před našima očima. Nabrané tempo nám neumožňuje
se mnohdy rozhodnout, zda k lepšímu, nebo
k horšímu. Státy evropského kontinentu se
vzájemně otevřely, ale zároveň jsme přestali
o sobě rozhodovat. Jinak se na svět dívají Francouzi, jinak Němci nebo Poláci.
Také my se těžko vyrovnáváme s některými univerzálními evropskými názory. Migrace,
multikulturní společnost, gender, islám, omezování svobod, policejní řízení společnosti,
přerozdělování a dotační systémy jsou jen
vrcholem témat, na kterých se neshodneme.
Někdo někde spustil covid-19. Při současném stavu fungování všeho nemáme šanci se
dobrat pravdy. Byla to náhoda, nedbalost nebo
promyšlený záměr? Zmatek, který podporují
média a přiživují politici, paralyzoval velkou
část světové populace. Tento stav poškozuje
ekonomiku a na obrazovky se dostávají lidé,
kteří se hodí bulváru. Blázni, sebestředná individua i nové mediální hvězdičky.
Už od března loňského roku přebírám haldu
státních odborných grafů, poslouchám katastrofické scénáře, veličiny rostou a zase se
snižují. Jsem zásadně proti hysterii, která byla
vytvořena. Realita tuto hysterii nedokládá.
Nemocnice nejsou přeplněné umírajícími na
covid-19, ale mají mnohem více práce s nemocemi, které nemají takovou mediální podporu.
Myslím proto, že nazrál čas, aby rozhodování převzaly kraje. Máme krajského zdravotního
radu a k dispozici odborné pracovníky nemocnic. Ti jsou schopni rozhodovat na svém území
dle skutečně hospitalizovaných a dle vážnosti
průběhu nemoci. Rychle by se zjistilo, že pokud
nebudeme testovat, není co dávat do grafů,

a řešili bychom odborně pouze potřebnou
léčbu. Nemoc by se zařadila do běžné agendy
nemocnic a bylo by po pandemii.
Já osobně se bojím především toho, co tato
hysterie způsobila. Téměř zlikvidovala cestovní
ruch, hotely, penziony, restaurace, malé obchody. Před krachem jsou letecké společnosti
a je výrazně narušen i celoevropský obchod.
O dopadech na vzdělání našich dětí, které jsme
vyřadili ze zavedeného vzdělávacího procesu,
mohu zatím jen spekulovat. Zároveň smekám
klobouk před učiteli, kteří za všech okolností
pokračovali zodpovědně ve svém poslání.
S lítostí se ale dívám na způsob, jakým jsme
v zájmu ochrany zdraví odřízli naši nejstarší generaci od společenských vazeb, které jsou pro ně
důležitým zdrojem radosti a duševní pohody.
Uzavření všech a všeho paralyzuje dopravní
systémy a již tak drancovaný státní rozpočet
může zasáhnout tlak na významné sociální
výdaje. Svět se chová zbaběle a za tuto zbabělost budeme platit velkou cenu.
Hranice mají zatím štěstí. Máme vyrovnaný
rozpočet i přesto, že bude v letošním roce stát
na městech značně šetřit. Zkrátí nám rozpočet
o 50 až 60 milionů korun. Máme však kolem
sebe průmysl, který nebyl první ekonomickou
vlnou zasažen, a tak jsem optimista. Nebudeme oblastí silného hospodářského otřesu, a to
je dobrá zpráva.
Za vážnou tragédii považuji otrávení naší
řeky Bečvy. Někdo vypustil do přírody kolem
nás kyanidy. Někdo pustil do otrávené řeky
rybáře a dobrovolníky, aby svépomocí tuto
tragédii řešili. Havárie se dokonce opakují a my
se jenom díváme, jak jsou všechny rozbujelé
státní instituce bezzubé. Tolerujeme stav, kdy

systém slouží nějakým zájmům či někomu
a paralyzované orgány nekonají s odkazem
na příslušné paragrafy.
V letošním roce buďme ohleduplní k ostatním. Nakupujme v hranických obchodech.
Podpořme naše restaurace a kulturní zařízení.
Nebojme se sportovat a nepodléhejme hysterii.
Kdyby krizový štáb města, vedení naší nemocnice a praktičtí lékaři viděli skutečné nebezpečí,
okamžitě budou přijata potřebná opatření.
Žijte naplno, ale chraňte své rodiče a prarodiče. Vraťme úsměv na své tváře a odpovědně
se braňme likvidaci toho, co má v budoucnu
živit nás i naše děti.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Jaká máte přání, plány, předsevzetí na rok 2021?
Michaela Škrobánková
Public relations
Přání… Nerada bych, aby to vyznělo jako klišé,
ale opravdu si přeji pro celou rodinu hlavně
zdraví, to ostatní přijde. V letošním roce jsme
měli pár„kotrmelců“ a tím více si uvědomuji, že
člověk si musí vážit každého dne. Určitě bych se
chtěla více potkávat s přáteli, protože situace
od března nám tomu moc nepomáhala a někdy už jsem opravdu
cítila, že přes ten telefon to není ono. Předsevzetí si raději nedávám… znám se 😊. A co bych si chtěla splnit? Můj mladší syn by
určitě chtěl vyhrát ve Sportce, ale vzhledem k tomu, že nesázím,
tak to půjde těžko. 😊 Myslím si, že žiju hezký život, mám krásnou
rodinu, a když by to chtělo vydržet, tak se zlobit nebudu.

Jana Šlesingerová
vedoucí Jesliček Pianko
Těším se na nový rok, jsem zvědavá, jaké příležitosti nabídne, v jakém duchu se ponese
a čím nás třeba i překvapí. Ráda bych měla
doma i nadále spokojenou rodinu, v PIANKU
skvělý tým a děti, které k nám budou rády
chodit. A mé plány nebo předsevzetí? Chci
žít každý den naplno, mít čas na rodinu i přátele. Denně vidět
něco krásného a prožít nějakou tu radost. Přeji všem pevné zdraví
a štěstí!

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta
Vroucně si přeji, aby nejpozději ke konci roku
2021 skončila pandemie choroby covid-19,
náš život se vrátil do normálních kolejí a nám
se podařilo co nejrychleji odstranit následky jí
způsobené krize. Druhým mým přáním je, aby
se uskutečnily všechny investiční akce, které
jsou obsaženy ve schváleném investičním rozpočtu města pro příští
rok. Všechny jsou významné, ale musím přiznat, že mému srdci jsou
nejbližší ty, na jejichž přípravě jsem se podílel. Jsou to zejména
úprava Masarykova náměstí a zřízení zahrady v místech severního
předzámčí, v prostoru mezi Zámeckým hotelem a zámkem.

Daniel Vitonský
2. místostarosta
Letos bychom chtěli dokončit rozpracované
projekty, jako je například Kropáčova ulice nebo
příprava hradebního okruhu v Komenského ulici, jehož součástí je výstavba parkoviště u hotelu
Centrum. Hradební okruh zpřístupní místa na
hradbách a dojde k úpravě do obdobné podoby, jakou má zámecká zahrada. Doufáme, že dopadnou dobře
dotační projekty na chodníky, že dojde k navrácení přechodů zpět
na třídu ČSA a u vlakového nádraží vyroste cyklověž. Přeji všem, ať
jsou hlavně zdraví. A ať se daří celému sportu.
(red)

z radnice

Zastupitelé schválili
rozpočet města
V duchu úspor se nese rozpočet města na letošní rok, který schválili zastupitelé na svém
prosincovém jednání. Provozní
výdaje města se oproti rozpočtu
roku 2020 snížily téměř o deset
milionů na 295 milionů korun.
Předpokládané provozní příjmy
však kvůli koronavirové krizi
klesly o 66 milionů korun, a to
na 313 milionů korun.
Zastupitelé zároveň v prosinci schválili i investice a jednorázové výdaje, jejichž financování
bylo v průběhu roku 2020 již
přislíbeno, v částce devadesát
milionů korun. Rozpočet města
na příští rok tedy zatím dosa-

huje 385 milionů korun. Město
předpokládá, že k provozním
příjmům přibydou i příjmy
z dotací téměř 27 milionů korun.
Zbývá 45 milionů, které pokryje
předpokládaný zůstatek hospodaření roku 2020. Rozpočet se
bude opět upravovat na příštím
jednání zastupitelstva. To už budou známy přesné hospodářské
výsledky Hranic za rok 2020,
státní i krajský rozpočet a bude
tak možné rozhodnout zejména
o dalších investicích.
Podrobnější informace o rozpočtu a jeho skladbě přineseme
v příštím čísle našeho měsíčníku.
(bak)

3

Na opravu hřbitova loni
nedošlo
Plánované pokračování rekonstrukce městského hřbitova
v Hranicích muselo být odloženo. Situaci nejprve zkomplikoval koronavirus a poté skončilo
vypsané výběrové řízení jako
neúspěšné. Vítězná firma totiž
nedodala všechny potřebné
podklady, a tak muselo být výběrové řízení zrušeno. Na závěr
roku bylo vypsáno nové výběrové řízení. Předpokládáme, že
práce na hřbitově budou zahájeny letos na jaře.
Loni se měl řešit urnový háj
v horní části hřbitova. Mají se
zde budovat komunikace i inže-

nýrské sítě jako voda, elektrika,
veřejné osvětlení. Kromě cest
na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu vod, jak dešťových,
tak splaškových, je na hranickém městském hřbitově nutno
vyřešit například i zeleň.
Rozsah prací na hřbitově je
velmi rozsáhlý, proto je rozplánován ještě na tři roky. Práce by
měly postupovat od zadních
částí hřbitova směrem dopředu, aby těžká technika neničila
již hotové části. Celkem se má
na hřbitově ještě proinvestovat
okolo padesáti milionů korun.
(bak)

Dům na hranickém náměstí získal původní vzhled
Původní barevnost se na
podzim vrátila jednomu z domů
na Masarykově náměstí v Hranicích. Celková obnova historizujícího průčelí kulturní památky
č. p. 92 obnášela opravu fasády, nátěr střešní krytiny, repasi
oken a výloh a obnovu vnitřních
omítek v chodbě. Oprava stála
přibližně 910 tisíc korun, akci finančně podpořilo Ministerstvo
kultury, Olomoucký kraj i Město
Hranice, a to dohromady částkou 491 tisíc korun.
Architektonickému řešení fasády z roku 1906 se díky tomu
navrátila původní barevnost.
Základní informace o historické
podobě průčelí byly získány z historické fotografie z roku 1913, na
které jsou zachyceny světlé omítané plochy v kombinaci s kera-

mickým obkladem vytvářejícím
tmavší pozadí. Vzhledem k malému časovému odstupu je vysoce
pravděpodobné, že dochovaný
vizuální pramen reflektuje původní architektonické pojetí.
Z dostupné literatury zabývající se barevností historických fasád víme, že architektonická díla
vystavěná v historizujícím slohu
se spíše než barevností vyjadřovala bohatou plasticitou. Většina objektů postavených v této
době proto byla opatřena monochromní fasádou v zemitých,
kamenných odstínech šedé,
okrové, až hnědé barvy. Konkrétní odstín omítaných ploch
byl však určen až na základě průzkumu barevných vrstev fasády,
zachovaných v nepřístupných
místech plastických prvků.

Objevené barokní malby
se podařilo obnovit
Barokní malby na stropě jednoho z domů na Masarykově
náměstí se opět zaskvěly v plné
kráse. Malby se v měšťanském
domě ze 16. století podařilo díky
pracovníkům památkové péče
objevit v roce 2019.
Vlastník souhlasil s odhalením a restaurováním maleb, takže se rozjela mašinérie na jejich
záchranu, počínaje restaurátorským průzkumem, sháněním peněz prostřednictvím dotačních
titulů na restaurování místnosti
až po konečné restaurování.
Celá akce restaurování klenutého stropu po paty kleneb stála
bezmála půl milionu korun.
V roce 2020 se podařilo za
velkého úsilí všech zúčastně-

Vymalované stropy v plné kráse.
Foto: Barbora Kaštovská

ných sehnat 495 tisíc na zrestaurování stropu z prostředků
Ministerstva kultury, Olomouckého kraje a Města Hranice.
Zrekonstruované prostory bude
možno pronajmout.

(bak)

K obnově byly použity tradiční vápenné fasádní barvy, jejichž
specifické vlastnosti nelze jinými
typy barev adekvátně napodobit. Vápenné barvy totiž neobsahují titanovou bělobu, díky
čemuž neodrážejí tak výrazným
způsobem světlo a nevytvářejí

dokonale monotónní „tupý“
povrch omítek. Navíc přirozeně
stárnou v souvislosti se stárnutím omítaných ploch, což je pro
historické objekty typické a z památkového hlediska žádoucí.
Michaela Harvánková
Národní památkový ústav

Stav domu před opravou a po opravě. Foto: Barbora Kaštovská

Z deníku městské policie

Strážníci řeší i hady
Kromě tradičních zásahů
musí hranická městská policie
řešit i některé nečekané případy. Není neobvyklé, že strážníci
chytají psy všech ras a velikostí,
ale občas narazí i na jiné tvory
z živočišné říše. Jeden příklad
za všechny – telefonát, že na
zahradě v Drahotuších se v létě
povaloval 1,5 metrový syčící had.
Naštěstí nejsme v Austrálii, kde
dělí hady na jedovaté, ještě jedovatější a pár bezvýznamných
výjimek, takže strážníci, kteří
dorazili na místo, nemuseli mít
velké obavy. A opravdu, místo
taipana nebo nějaké té pakobry nalezli jen docela rozčilenou
užovku. Ta vás sice může kous-

Ilustrační foto: Užovka obojková
není nebezpečná.

nout, ale z jedu nemusíte mít
strach. Strážníci ji proto odchytili
a přenesli do volné přírody.
S užovkami se ostatně setkávají častěji, v jednom případě ale museli stěhovat i zmiji
a tam už při kousnutí opravdu
není o co stát. 
(bak)

4

z radnice

Město letos nebude rozdělovat granty
Enormní propad příjmů města
kvůli koronavirové krizi si vyžádal
škrty v městském rozpočtu. Proto
zastupitelé odsouhlasili, že v letošním roce nebude grantový
program vůbec vyhlášen. Grantový program je programem pro
poskytování dotací na akce v různých oblastech činnosti. Jde o oblast kultury, oblast tělovýchovy,
oblast zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, oblast
vzdělávání, oblast životního pro-

středí, oblast sociálně-zdravotní,
oblast prevence kriminality, oblast
podpory investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb
na území města a oblast podpory
oprav a obnovy objektů v oblasti
památkové péče na území města
Hranic. Celkem bylo těchto devět
grantových oblastí vyčleněno
přes 3,5 milionu korun.
Příspěvky na činnost, které
mají za cíl podporu celoroční

činnosti v oblastech: kultura, tělovýchova mládeže, tělovýchova
dospělých, sociálně-zdravotní
a životního prostředí, zůstávají
zachovány. Město loni vyčlenilo
na příspěvky přes 6,5 milionu korun. Žádosti se mohou podávat
do 5. ledna 2021. Podrobnější
informace a potřebné formuláře
získáte na webu města https://
www.mesto-hranice.cz/dotace-granty-a-prispevky.
(bak)

Setkání s jubilanty muselo být zrušeno
Koronavirus loni narušil i tradiční přání města Hranic jubilujícím občanům.
Obvykle obdrží sedmdesátníci a pětasedmdesátníci
gratulaci poštou, osmdesátníci
a starší spolu s osobní gratulací dostanou i dárkový balíček.
V podzimních měsících jsou pak
sedmdesátnicí zváni na přátelské posezení se starostou města
a s doprovodným programem,

což bývá vystoupení dětí některé
z hranických MŠ a pásmo oblíbených melodií.
Rok 2020 s celosvětovou pandemií covid-19 a se zavedením
plošných protiepidemických
opatření přinesl omezení možností mezilidských kontaktů
a většího setkávání v početnějších skupinách. Proto se tradiční
setkání starosty města s jubilujícími občany nemohlo uskutečnit.

Samotné onemocnění se nevyhnulo ani odboru školství, kultury a tělovýchovy, který agendu
občanských záležitostí (včetně
péče o jubilující občany) personálně a organizačně zajišťuje, a tak po
několik týdnů nebylo možné ani
zasílat písemné gratulace poštou.
Gratulace a dárkové balíčky tak
jubilanti dostávají se zpožděním.
Za nastalou situaci se omlouváme
a děkujeme za pochopení.  (bak)

Program
rozvoje kultury
byl schválen
Program rozvoje kultury
města Hranice 2021–2030
schválili zastupitelé města
na svém posledním jednání
v roce 2020. Tento Program
navazuje na Program rozvoje kultury města Hranice na
období 2014–2020, který si
kladl za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky
pro koncepční rozvoj kultury
ve střednědobém časovém
horizontu. Nový Program je
koncepční materiál, který na
stanovené období bude konkrétním zdrojem pro realizaci
naplánovaných aktivit. Program bude podkladem pro
stanovení aktivit v Akčních
plánech na jednotlivé roky.
Programu se budeme podrobněji věnovat v některém
z příštích čísel našeho měsíčníku.
(bak)

Připravuje se Územní studie Hranice-Velká, Záhumení U Kříže
Město začalo připravovat
územní studii Hranice-Velká,
Záhumení U Kříže, jako podklad
pro změnu územního plánu Hranic. Tato lokalita je dle platného
územního plánu určena pro výstavbu rodinných domů, nejprve
ovšem musí vzniknout podrobnější územně plánovací dokumentace. Krok vpřed by měla
přinést právě pořizovaná územní studie, která prověří a navrhne
vhodnou parcelaci a velikost potřebných veřejných prostranství.
Výsledek územní studie se pak

Lokalita, které se týká
změna územního plánu.

promítne do územního plánu
tak, aby alespoň v části území,
nevyžadující velké investice, bylo
možné umísťovat rodinné domy
v dohledné době.
Územní studie je k nahlédnutí na stránkách města (www.
mesto-hranice.cz/clanky/
uzemni-studie-hranice-velka-zahumeni-u-krize). Prosíme vlastníky dotčených pozemků, aby
se s tímto územně plánovacím
podkladem seznámili a případné připomínky zasílali na e-mail
grassehranice@seznam.cz.

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2020
Která ze staveb, dokončených
a zkolaudovaných v loňském
roce, nejvíce přispěla k zlepšení
vzhledu města Hranic a zasloužila by si tak ocenění Stavba
roku 2020? Podněty a návrhy na
stavbu, která by si toto ocenění
zasloužila, je možné podávat do
konce ledna 2021.
Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba,
nástavba, stavební nebo terénní
úprava, řešení fasády. Za stavby se
přitom považují i stavby pozemní,
vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a také
sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru). Stavební
akce musí být zkolaudována do

31. prosince 2020. Investorem
může být jakákoli právnická nebo
fyzická osoba, bez rozdílu místa
sídla nebo bydliště, ale nemůže
jím být Město Hranice.
U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému
řešení a jeho přínosu pro vzhled
našeho města. Odborná komise
také přihlíží k celkovému dojmu,
jako je výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost
prací, řemeslné provedení celku,
detailu a použité materiály, délka
provádění stavby. Posuzuje také
komplexnost řešení - sadové
úpravy pozemku a okolí stavby,
řešení oplocení, nasvětlení stavby a podobně. Dále se přihlíží i ke
splnění požadavků orgánů státní
správy, jako jsou stavební úřad,
památková péče, ochrana životní-

ho prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo
přírodních hodnot daného území
a k invenci technických řešení či
aplikaci ekologických technologií.
Návrhy na vyhlášení mohou
podávat jakékoliv právnické nebo
fyzické osoby a sdružení, výbory
a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory Městského úřadu Hranice. Návrhy se
zasílají stavebnímu úřadu MěÚ
Hranice, který je předloží příslušné
komisi k vyhodnocení. Následně
bude„Stavba roku 2020“ vyhlášena usnesením rady města.
V loňském roce získal titul hranické stavby roku Bytový dům
ulice Komenského č. p. 277.
Komise u této stavební akce vyzdvihla nejenom celkovou komplexnost rekonstrukce budovy

Stavba roku v Komenského ulici.
Foto: Petr Bakovský

a snahu o zlepšení jejího vzhledu,
ale ocenila též přístup k rehabilitaci jejího dřívějšího architektonického výrazu a taktéž jejímu
novému využití k bytovým účelům. Současně konstatovala, že
tato stavba může být pro ostatní
investory dobrým příkladem,
jak citlivě realizovat rekonstrukce objektů v ochranném pásmu
historického jádra města. (bak)
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Přes koronavirové komplikace město
pokračovalo v investicích
Pandemie koronaviru těžce zasáhla nejen ekonomiku, ale prakticky veškerý život celé země, což
se samozřejmě projevilo i v našem městě. Například se výrazně
komplikovala příprava a realizace
investičních akcí, Přesto se v roce
2020 mnohé v Hranicích změnilo.
Pojďme si nejdůležitější investice
města připomenout.

Infrastruktura
Po několika letech byla dokončena finančně náročná generální oprava dlouhé Havlíčkovy
ulice. Nebyla to jednoduchá
akce, protože ulice je úzká a například těžká technika tam nemá
příliš prostoru. Z toho důvodu
probíhala oprava postupně,
po jednotlivých úsecích. Před
dvěma lety zde byla zbudována
kanalizace. Loni město zahájilo
velkou rekonstrukci celé ulice,

Židovské schody. Foto: Petr Bakovský

Havlíčkova ulice po rekonstrukci. Foto: Petr Bakovský

kde se zejména budovaly opěrné
zdi. V ulici také probíhaly nezbytné přeložky inženýrských sítí,
a to jednak veřejného osvětlení
a jednak nízkého napětí elektrického vedení. Loni stála celá akce
více než 6 milionů korun.
Loni došlo na samotný povrch
cesty. V ulici je nejen položena
nová vozovka, ale je zbudován
i chodník. Ten je řešen jako pojízdný, aby se mohla vyhýbat
protijedoucí auta. Rekonstrukce
vyšla zhruba na 24 milionů korun.
Rozsáhlejší akcí, která se loni
začala rozbíhat, je projekt Hradební okruh Komenského. Jde
o prostor ohraničený na jedné
straně Pivovarskými schody a na
druhé straně hotelem Centrum.
Zde se loni uskutečnilo hned
několik akcí. Jednak tu vzniklo
soukromé parkoviště, které ale
dovybavilo a provozuje město
Hranice. Parkoviště má kapacitu
29 aut a do provozu bylo uvedeno
1. srpna.
U parkoviště vedla podél
pravého břehu Ludiny původně

prašná mlatová cesta od Pivovarských schodů kolem hotelu Centrum až ke křižovatce
ulic Komenského a Hřbitovní.
Povrch cesty, nedůstojný centra
města, byl nahrazen klasickou
žulovou dlažbou. Součástí akce je
také vybudování nového chodníku, který bude upraven pro nutné
pojíždění aut. Podél komunikace

je instalováno nové veřejné osvětlení a zároveň bylo uvedeno do
provozu i veřejné osvětlení na vedlejším novém parkovišti poblíž
hotelu Centrum. Celá akce stála
3,2 milionu korun.
V této lokalitě město plánuje
také opravu hradeb a vytvoření
odpočinkové zóny, kde bude provedena parková úprava a vytvoří
se propojené pobytové terasy. To
by mělo tuto část města zatraktivnit a napomoci tak i oživení
historického jádra, zejména díky
možnosti alternativních propojení
Masarykova náměstí s Komenského ulicí. Proto byl zahájen stavebně technický a historický průzkum
a město také začalo provádět
výkupy pozemků pod hradbami
poblíž Pivovarských schodů.
V loňském roce došlo také na
dlouho připravovanou celkovou
rekonstrukci Židovských schodů. Frekventované schody, lemu-

Nová cesta a chodník v Komenského ulici. Foto: Petr Bakovský

jící synagogu, byly ve špatném
technickém stavu a některé stupně již byly nestabilní. Aby nemuselo být schodiště uzavřeno, byla
nejhorší místa nejprve provizorně
zpevněna. Přípravu oprav komplikovalo zejména špatné založení
schodiště, které postupně ujíždělo, a také majetkoprávní vztahy.
V průběhu prací bylo navíc zjištěno, že boční opěrné zdi jsou v horším stavu, než se očekávalo, což si
vyžádalo jejich větší sanaci. Zídka
oplocení ve spodní části schodiště
pak neměla vůbec žádný základ,
proto musel být nově dobudován. A na druhém konci, na nejvyšší podestě, byla pod dlažbou
a násypem odkryta neevidovaná,
funkční, ale poškozená kanalizační
šachta. Bylo proto potřeba šachtu
opravit a osadit novým litinovým
poklopem. V rámci oprav byly vyměněny schodové stupně, nové je
také zábradlí a dřevěné oplocení.
Celá akce stála 1,2 milionu korun.
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Školství
Hranické školy si loni v oblasti
vybavení učeben výrazně polepšily. Díky spolufinancování z prostředků Evropské unie – Fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se povedlo
dokončit hned dva významné
projekty a třetí se rozběhl.
Na ZŠ a MŠ Šromotovo se
otevřely nové prostory na půdě
budovy 2. stupně. Díky dotaci
vznikly čtyři nové speciální učebny, dvě na přírodní vědy a dvě
jazykové. Slavnostní předání
do užívání se konalo v pondělí
7. září 2020. Projekt, který celkem vyšel zhruba na 25 milionů
korun, je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Fondu
pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního
operačního programu.
V jedné z jazykových učeben je jazyková laboratoř, která
umožní žákům komunikovat
spolu navzájem, aniž by se rušili. Učitel si může volit, do jakého rozhovoru vstoupí, koho
bude poslouchat a komu bude
nápomocen. V druhé jazykové
učebně mají žáci a učitelé k dispozici i jeviště, které napomůže
procvičování cizího jazyka při
dramatizaci.
Další dvě učebny jsou určeny pro výuku přírodovědných
předmětů, žáci v nich mohou
pracovat mimo jiné s čidly umožňujícími měření fyzikálních či
chemických veličin. Samozřejmostí je vybavení všech čtyř
učeben moderními informačními technologiemi.
Učebny jsou také moderně
vybavené rekuperačními a klimatizačními jednotkami. Velice
snadno tak bude možné upravovat množství nežádoucího oxidu
uhličitého ve třídě či snižovat tep-

lotu vzduchu v horkých letních
měsících. Oboje povede k lepšímu pracovnímu prostředí a ke
kvalitnějším podmínkám výuky.
K novým učebnám bylo
nutné zřídit i potřebné zázemí,
to znamená zejména záchody
a chodby. Pro lepší přístup bylo
upraveno schodiště i výtah,
kvůli lepším světelným podmínkám přibyla okna, což si vyžádalo zvednutí krovu a úpravu
střechy.
Nové učebny vznikly také
na ZŠ a MŠ Struhlovsko. Zde
proběhla zásadní modernizace celkem šesti učeben a také
výstavba venkovní učebny
– altánku pro badatelsky a experimentálně zaměřenou venkovní výuku. Jde o další důležité
vylepšení podmínek pro výuku
hranických žáků základních škol.
Struhlovsko je moderní školou
zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a sport. K poskytování
té nejkvalitnější výuky však škola
potřebovala vylepšit šest učeben.
Jedná se o polytechnickou učebnu pro 1. stupeň, polytechnickou
učebnu pro 2. stupeň, učebnu
domácích prací (kuchyňka),
učebnu fyziky a chemie, biochemickou a fyzikální laboratoř,
odbornou učebnu zeměpisu
a přírodopisu. Zároveň vznikla
i venkovní učebna – altánek pro
badatelsky a experimentálně zaměřenou venkovní výuku, který
je situován na volné ploše u hřiště v areálu školy. Součástí projektu je zřízení bezbariérového
přístupu do modernizovaných
učeben včetně bezbariérového
chodníku ke vstupu do školní budovy a úpravy dvou stávajících
WC na imobilní.
Nutné bylo samozřejmě také
pořízení vybavení a nábytku odborných učeben včetně nezbytného zázemí a zajištění vnitřní

Altánek ve dvoře školy 1. máje. Foto: ZŠ 1. máje

konektivity škol a připojení k internetu. Stavební práce proběhly
o prázdninách a na podzim se
nové učebny vybavovaly potřebným zařízením a nábytkem.
Celkové náklady se přesáhly
12 milionů korun.
Stavba nových polytechnických učeben byla zahájena i pro
ZŠ a MŠ Drahotuše, a to v nevyužívaných prostorách bývalé
pošty. Na jejich úpravu město
vyčlenilo 6,7 milionu korun.
Škola má zpracovaný školní
vzdělávací program DRAŠKA,
podle kterého by se ráda více
zaměřovala na výuku technických a odborných předmětů
a výuku cizích jazyků. Pro tuto
výuku však nedisponuje vhodným zázemím ani zařízením
a materiálem. Díky realizaci
projektu vzniknou zcela nové
prostory, těsně navazující na
stávající objekt základní školy.
Probíhají zde rekonstrukce prostor a stavební úpravy stávající
infrastruktury, včetně zajištění
bezbariérovosti.

Následným krokem bude
pořízení nábytku a vybavení
laboratoří a dílen nebo specializovaných učeben a rovněž
nákup výukových pomůcek
a technického vybavení laboratoří, učeben a kabinetů. Počítá
se také s pořízením kompenzačních pomůcek – pořízení žákovského psacího stolu vhodného
k invalidnímu vozíku (školní
lavice pro tělesně postižené)
a židle pro žáky, kteří potřebují
zajistit podporu sedu (pojízdné
křeslo pro tělesně postižené). Samozřejmostí je zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu.
Výhodou je, že jde o úpravy
prázdných prostor, takže práce mohou probíhat i v průběhu školního roku. Poté budou
vybaveny učebny, tak aby zde
mohla být výuka zahájena ve
školním roce 2021/2022. Také
tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským
fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu.
Také škola 1. máje přidala
novou učebnu – tentokrát venkovní. Jde o otevřený dřevěný
altánek na volné ploše u hřiště,
který je využíván pro výuku po
celý podzim a od jara do začátku letních prázdnin. Výhodou je
použití lehkého dřevěného nábytku, což umožňuje snadnou
organizaci skupinové výuky. Učí
se zde zejména přírodovědné
předměty, tedy vše, co se týká
přírody. Odpoledne altánek využívá školní družina ke svým
aktivitám.

Žáci se s novými učebnami na ZŠ Šromotovo stačili seznámit krátce na začátku školního roku. Foto: Petr Bakovský
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Při přípravě na novou sochu se
ale v loňském roce nezapomnělo
ani na starší umělecká díla. Těm se
město věnuje dlouhodobě, loni
„prokoukly“ sochy na Tř. 1. máje.
Socha sv. Jana Nepomuckého
poblíž hotelu Cementář, jejíž
povrch byl silně narušen, prošla
restaurátorským zákrokem v dílně restaurátora Františka Pavúčka v Lednici. Socha byla citlivě
očištěna, byla provedena konsolidace narušených partií a jejich
přiměřené doplnění vhodně připraveným minerálním tmelem.
Doplněné partie kamene jsou
plasticky a barevně přizpůsobeny
originálu, tak aby nerušily celkový
výraz díla. Opravy stála 205 tisíc,
polovinu z toho hradí Olomoucký kraj z Programu památkové
péče v Olomouckém kraji. Socha
sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsaná v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.
Nová socha T. G. Masaryka je rozhodně zajímavá. Foto: Petr Bakovský

Kultura
Město se chlubí novou sochou
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Ten se
na Školní náměstí vrátil po téměř
půlstoletí, přesněji po 46 letech.
Slavnostní odhalení sochy, které
bylo i pietní vzpomínkou Masarykova úmrtí 14. září 1937, se uskutečnilo v pondělí 14. září.
Na Školním náměstí stála socha T. G. v letech 1948 až 1963,
kdy byla odstraněna. V roce 1968
byla znovu instalována, aby byla
v roce 1974 odvezena a zničena.
Při přípravě oslav výročí 100 let
vzniku samostatného Československa oživil myšlenku obnovit
pomník Jiří J. K. Nebeský, kterého aktivně podpořil starosta
Jiří Kudláček. Aby byla zajištěna
kvalita díla, uspořádaly Hranice
anonymní architektonicko-výtvarnou soutěž, která byla připravena ve spolupráci s Českou

komorou architektů. Porota se
skládala jak ze zástupců města,
tak i z nezávislých odborníků.
Porota vybírala z dvaceti zaslaných návrhů, přičemž posuzovala
nejen samotnou uměleckou hodnotu předkládaných návrhů, ale
také zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické otázky investičních nákladů,
údržby, trvanlivosti a vzhledu
sochy v průběhu různých ročních období. Zvítězil návrh jezdecké sochy autorů Ladislava
Sorokáče a Ondřeje Tučka, který
vhodně reaguje na charakter daného prostoru a současně pouze
minimálně zasahuje do parteru,
což nechalo prostor pro případné
budoucí úpravy náměstí.
Na slavnostní odhalení sochy
dorazili autoři díla Ladislav Sorokáč a Ondřej Tuček, přítomni byli
senátorka Jitka Seitlová, členové
výběrové komise, tehdejší ředitel

Na podzim vrátili restaurátoři sochu sv. Jana Nepomuckého na své místo.
Foto: Barbora Kaštovská

Muzea umění Olomouc, historik
umění Michal Soukup a sochař
Jan Zemánek. Dále architekt
Milan Obenaus, autor současné
podoby Školního náměstí. Aktu
se účastnilo vedení města v čele
se starostou Jiřím Kudláčkem
a široká veřejnost. V programu
vystoupili žáci a učitelé Základní
umělecké školy v Hranicích.

Rekonstrukcí prošel i velký
kříž u bývalé pošty, který měli
v práci olomoučtí restaurátoři. Ten
také nutně potřeboval opravu,
protože byl nakloněný a v havarijním stavu. Jeho restaurování měl
na starosti olomoucký restaurátor
Mgr. A. Jiří Finger. Celková cena
oprav byla téměř 160 tisíc korun,
městu Hranice se povedlo získat
na restaurování sochy 50 000 korun z Olomouckého kraje.

Velký kříž na Tř. 1. máje je po opravě jako nový. Foto: Petr Bakovský
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Další akce
Na Skleném kopci
je nové hřiště
Na místě původního antukového hřiště bylo o prázdninách
na Skleném kopci zbudováno
moderní sportovní hřiště s umělým povrchem. Víceúčelové
sportoviště je vybaveno sloupky
a sítí na volejbal, basketbalovými koši, volejbalovými kůly a sítí
a také brankami na fotbal. Okolo
hřiště je metrový dřevěný mantinel a 4metrová síť. Nové hřiště
stálo přibližně milion korun.
V létě byla také dokončena
oprava dětského dopravního
hřiště. Opravy spočívaly v úpravě
komunikací hřiště, úpravě objektu na skladování kol a obnovení
nátěru na dřevěném přístřešku.
Projekt Oprava dětského dopravního hřiště byl spolufinancován
z příspěvku Olomouckého kraje.
Z celkové částky 678 tisíc korun
poskytl Olomoucký kraj 467 tisíc
a zbylých 211 tisíc poskytlo město.
První část oprav se uskutečnila
již v roce 2019 a také na ni jsme
získali dotaci z Olomouckého kraje. Předloni byl například upraven
dřevěný přístřešek pro děti, u něhož byly vybudovány boční clony
proti větru a dešti, aby děti nemokly a nemrzly při čekání na sportovní a vzdělávací aktivitu. Dopravní
hřiště vystavělo město Hranice
v roce 2012 nákladem 2,6 milionu
korun. Hřiště je hojně využíváno

Dětské dopravní hřiště je hojně využíváno. Foto: Petr Bakovský

dětmi, sportovními kroužky i školami ze širokého okolí.
Hraničtí čápi sice přišli o své
tradiční sídlo, přesto se ale mají
kam vrátit. Starý komín byl sice
loni v létě zbourán, avšak už říjnu se na jeho místě objevil nový
desetimetrový železobetonový
sloup, který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným
základem hnízda. Celá akce probíhala ve spolupráci s ornitology
z Českého svazu ochránců přírody
ve Valašském Meziříčí. Ti mají za
sebou už celou řadu podobných
akcí a v umísťování nových čapích
hnízd jsou velmi úspěšní. Starý komín musel být zbourán, protože

Místo komína mají čápi nachystanou novou konstrukci i s předpřipraveným
hnízdem. Foto: Petr Bakovský

byl v havarijním stavu a jeho oprava by byla příliš nákladná.
U hranického městského rybníka Kuchyňka proběhla náročná
oprava havarijního stavu přívodního potrubí z rybníků nad
ulicí Nádražní. A právě rušná Nádražní ulice situaci velmi komplikovala, protože ji nebylo možné
uzavřít a veškeré práce musely
probíhat za provozu. Propadající
se šachta byla částečně opravována shora a částečně vyvložkována.
Celá oprava stála téměř čtyři miliony korun.
Město se podílí i na dalších
velkých investicích. Jmenujme
zejména na podzim zahájenou
stavbu dalšího úseku cyklostezky Bečva, který propojí Hranice
s Černotínem, Ústím, Skaličkou
a dalšími obcemi. Bečvu u Ústí
překlene nová lávka. Nová cyklostezka povede od Ústeckého
mostu po pravém břehu Bečvy
a poblíž soutoku Hluzovského
potoka a Bečvy se rozdvojuje.
Jedna větev bude pokračovat
novou lávkou přes Bečvu k Ústí,
kde se napojí na stávající trasu do
Skaličky. Druhá větev odbočí do
Černotína.
Dojde tak k propojení hranické cyklostezky, která vede podél
silnice I/35 z Hranic přes sportoviště v Teplicích nad Bečvou až

k Ústeckému mostu přes řeku,
a cyklostezky z Ústí do Skaličky
a dál proti proudu na Hustopeče
nad Bečvou. Dosud zde cyklisté
museli využívat úzké a frekventované místní komunikace, což
není příliš bezpečné.
Stavba bude stát přes 100 milionů korun a dokončena by měla
být koncem příštího roku. Státní fond dopravní infrastruktury
na tuto stavbu přidělil dotaci
80 milionů korun. Město Hranice odsouhlasilo, že podpoří tuto
akci až šesti miliony korun. Celá
akce byla připravována a bude
realizována pod hlavičkou Mikroregionu Hranicko.
Město se podílí také na přístavbě a opravě kostela Českobratrské církve evangelické na
Šromotově náměstí. Rozsáhlá
a velmi nákladná rekonstrukce
kostela se připravovala několik
let. Kostel, který je kulturní památkou, ji nutně potřeboval. Také
proto se u kostela buduje přístavba, kde bude komunitní centrum
včetně potřebného zázemí, které
kostelu velmi scházelo. Přístavba
dostala novou šindelovou střechu. Jen tato akce stála více než
600 tisíc korun a byla realizována i díky příspěvku z grantového
programu Města Hranic.
Přílohu připravil
Petr Bakovský

Tříkrálová sbírka, výstava
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Tříkrálová sbírka – jinak než obvykle
Chtěli bychom našim dárcům
umožnit návštěvu třech králů
u dveří jejich domovů s písní
přející štěstí, zdraví, dlouhá léta
a přinést požehnání do nového
roku. Zda se naše přání splní,
bude záviset na dostatečném
množství ochotných dobrovolníků v jednotlivých obcích a epidemické situaci na začátku ledna.
Ve všech obcích bychom
rádi s našimi dobrovolníky
zorganizovali klasickou koledu. V Hranicích klasickou
koledu nemůžeme realizovat,
abychom neriskovali zdraví našich přispěvatelů a dobrovolníků. Pokud to v období od 2. do
24. ledna epidemická situace
dovolí, chceme v našem městě
určit místa, kde se s tříkrálovými
koledníčky budete moci setkat,
případně si odtud domů odnést
křídu, kalendářík či cukřík. Informace o vybraných místech a termínech setkání s našimi třemi
králi ve městě Hranice najdete
na webových stránkách www.
hranice.charita.cz.
V případě, že klasické koledování ani setkání s dárci nebude
možné, sbírka se přesune do vir-

Mottem letošní Tříkrálové sbírky je hlavně pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Ilustrační foto: Charita Hranice

tuálního prostoru. Charita Česká
republika připravuje možnost
online koledy prostřednictvím internetové aplikace na webových
stránkách www.trikralovasbirka.
cz. Ani u této formy koledování
nebudou dárci připraveni o zážitek z koledy, ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí.

Aktuální informace o způsobu a průběhu koledování
Tříkrálové sbírky 2021 ve městě
Hranicích i ve všech obcích regionu můžete získat na webových
stránkách www.hranice.charita.
cz nebo na facebookové stránce
Charity Hranice.

Cíl i motto sbírky totiž zůstávají
stejné – hlavní je pomoc lidem
v nouzi a pomáhá každá koruna. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svým finančním darem
přispějí do Tříkrálové sbírky a podpoří tak činnost Charity Hranice.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Galeristka: „Spousta lidí kvituje, že jsem to nevzdala“
výstava vůbec neotevře a že budou fotografie jen na Facebooku,
aby se lidé alespoň takto mohli potěšit,“ sdělila Anna Musilová s tím,
že je ráda, že se výstava betlémů
mohla otevřít. „Bude otevřená do
Tří králů, pak ji sklidím a začnu
připravovat novou výstavu. Od
15. ledna plánuji výstavu olejomaleb Ladislava Nedělky z Lipníka nad Bečvou a obrazů Ludmily
Šlosarové z Veselíčka,“ upřesnila
galeristka. Jak prozradila, těší ji
reakce návštěvníků. „Spousta lidí
kvituje, že jsem to nevzdala. Já
jsem takový tvrdohlavec,“ uzavřela
Anna Musilová. 
(nj)

Také letošní tradiční Výstava betlémů v Galerii M+M přišla s novým uspořádáním
prostoru, s novými dekoracemi a nápady. Foto: Jiří Necid

Na výstavě jsou také klasické betlémy, například národopisný betlém Marie
Fischerové-Kvěchové, který patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším vystřihovacím
betlémům už po několik generací. Betlém vznikal po druhé světové válce, vyšel
poprvé až v roce 1958. Foto: Jiří Necid

Nechybí ani typicky české Pražské jesličky, které jsou z roku 1916 a jsou dílem
Josefa Weniga. Poprvé v historii betlémů je celá scenérie zasněžená, „Pražské
jesličky“ jsou typicky české a lidové. Figury jsou oblečené do šatů z poloviny
19. století. Foto: Jiří Necid

Na tradiční Výstavu betlémů
v hranické Galerii M+M loni vytvářela aranžmá galeristka Anna
Musilová už po dvacáté šesté, aby
tak návštěvníkům představila pestrou škálu nejrůznějších betlémů
od těch tradičních až po moderní.
„Výstavu jsem mohla otevřít až
od čtvrtka 3. prosince. Ale dokončenou jsem ji měla už 20. listopadu, kdy byla původně plánovaná
vernisáž. Výstavu jsem chystala
v době, kdy se nevědělo, co bude.
Doufala jsem, že se opatření uvolní, a chtěla jsem být připravená,
ať to dopadne, jak chce. Počítala
jsem s tím, že se může stát, že se
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ohlédnutí

Stánků bylo na náměstí o poznání méně. Zato každý
měl svého soba a srdíčka. Foto: Kateřina Macháňová

Výzdoba hranického náměstí byla pozitivně hodnocena na sociálních sítích i v médiích. Zaujaly také obří
šachy. Někdo si s nimi hrál a někdo si je zahrál. Foto: Jiří Necid

Vánoční výzdoba bodovala
Od první adventní neděle dýchlo na hranické centrum města kouzlo Vánoc. Téměř pohádková výzdoba Masarykova náměstí se tak stala cílem pro rodinné vycházky.
Novinkou byl například Halouzkův betlém, který čítal 22 soch. Autorem je řezbář Jiří
Halouzka z Jiříkova u Rýmařova. Další novinkou byly velké vánoční šachy, lesní zákoutí
s krmelcem nebo vánoční inspiromat – stromeček plný lístečků, kde byly vánoční myšlenky,
recepty, zajímavosti, básničky, koledy, vtipy a tak dále. Nechyběla výstava vánočních stromků
v podloubí, parta sněhuláků a další výzdoba. Pro zpříjemnění atmosféry hrála každý den od
16 do 20 hodin reprodukovaná hudba, zněly vánoční koledy a písničky.
Na výzdobě se podílela Městská kulturní zařízení Hranice, město Hranice, Dům dětí a mládeže Hranice a společnost Ekoltes. Pracovníci, kteří výzdobu vytvářeli, byli potěšeni velmi
pozitivními ohlasy veřejnosti. Za pochvalu děkujeme.
Městská kulturní zařízení Hranice

Hranická podloubí opět zaplnila přehlídka vánočních stromků, které vytvořily místní
školy, školky, organizace, spolky i firmy. Foto: Jiří Necid

Zvonička pro štěstí láká zvláště dětské návštěvníky.
Foto: Jiří Necid

K zimě patří sněhuláci, brusle, lyže. Kdo chtěl, mohl se s partou sněhuláků
vyfotit. Foto: Kateřina Macháňová

ohlédnutí

Po setmění získal betlém díky osvětlení jiný rozměr.
Foto: Jiří Necid
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Novinkou byl Halouzkův betlém, který čítal 22 soch. Foto: Kateřina Macháňová

S výzdobou náměstí korespondovaly i truhlíky v oknech Staré radnice.
Foto: Kateřina Macháňová

Halouzkův betlém a jeho postavy obdivovaly nejen děti ze školek, ale i dospělí.
Foto: Kateřina Macháňová

Novinkou byl také vánoční inspiromat. Stromek plný lístečků s vánoční tematikou, ať už se jednalo o koledy,
citáty, zajímavosti, písničky, říkanky. Foto: Jiří Necid

Vánoční stromek byl jako již tradičně na prostranství
u zámku. Foto: Jiří Necid

12

program

Kam v lednu za kulturou v Hranicích?
Čtvrtek 7. 1.
18:00 - Kruh přátel hudby: Bennewitzovo kvarteto – koncert
špičkového komorního souboru,
který koncertuje na významných
českých, ale i zahraničních pódiích. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstupné mimo předplatné KPH 200 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

v Hranicích, Zámecká 118, vstupné mimo předplatné KPH 150 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 23. 1.

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

14:00 - Dětský karneval – tradiční odpoledne pro děti plné
zábavy, hudby, tance a her.
Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 11. 2.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Smetanovo trio – koncert
nejprestižnějšího českého souboru současnosti, který je pravidelným hostem významných
akcí, jako například Pražské jaro
a další. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné mimo předplatné KPH
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

Čtvrtek 21. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Emma a Barbora Srncovy: Cesta ke štěstí – koná se ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.
Pondělí 11. 1.

Pátek 22. 1.

12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem domluvit na tel. 736 491 225 nebo
e-mailu asistentka@seitlova.cz.
Koná se v přípravné místnosti
obřadní síně, 1. patro zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
schůzka je zdarma.

20:00 - Docuku – koncert šestičlenné energické folklor-beatové kapely z Valašského Meziříčí. Jejich melodické písně na
pomezí folkloru a bigbítu jsou
osobitě aranžovány a přetvářeny
do našlapaných skladeb. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pátek 15. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Ladislav Nedělka a Ludmila Šlosarová – koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstup
zdarma.

Pátek 29. 1.
20:00 - Progres 2 – šťastné číslo
tři pro náhradní termín koncertu legendární brněnské rockové
kapely, která zahraje v původní
sestavě. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
300 Kč, na místě 350 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE
JE VE ČTVRTEK
7. LEDNA 2021

Pondělí 18. 1.
18:00 - Kruh přátel hudby: Trio
Bohémo – koncert. Trio vzniklo na
začátku roku 2019 a již po několika měsících od založení obdrželo
druhou cenu prestižní soutěže
Gianni Bergamo Award ve Švýcarsku. Koná se v Koncertním sále

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Pro aktuální informace o programech
sledujte www.kultura-hranice.cz

Nová expozice: Co vyprávějí kameny
Kamennou historii Moravské
brány a blízkého okolí mapuje
od letošního roku nová expozice „Co vyprávějí kameny“, která
je umístěna v chodbě vedoucí
na věž Staré radnice. Hranické
muzeum tak veřejnosti zpřístupňuje část své sbírky mineralogie,
která byla dosud uložená v depozitářích.
Expozice se otevře se zahájením letošní turistické sezony
a nabídne návštěvníkům, kteří

absolvují výstupy na věž Staré
radnice, bonus v podobě prohlídky kamenné expozice.
Expozice mapuje zajímavou
geologickou historii Hranicka.
Lokalita je bohatá na nálezy zkamenělin,
zvláště v místě
mezi Hranickou
propastí a městem
Hranicemi, nebo
v oblasti Maleníku,
v místech vápencových

lomů v Hranicích, v Černotíně, ve
Skaličce nebo také v polích mezi
Hranicemi a Černotínem. Expozice neopomíjí Hranický kras, aragonitové jeskyně a rovněž i lomy,
které se nacházejí v širším okolí
města. Zabývá se
i využitím minerálů a hornin ve
vztahu k různým továrnám
v historii regionu.
Tedy tím, co posky-

tovala země na Hranicku a které
továrny mohly díky tomu vzniknout – jako například cementárna, výroba střešních tašek,
továrna na vyhlášenou hranickou
fajáns, stavební kámen a další.
Expozice bude přístupná návštěvníkům věže Staré radnice,
zájemcům o prohlídky této expozice a školákům. Vybudování
expozice finančně podpořilo
Ministerstvo kultury České republiky. 
(nad)

výstavy
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Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 7. 2. 2021 - Lubomír Jarcovják: Prohled. Prodloužená výstava umělce, který se ve svých
dílech věnuje grafice, práci s papírem a knižní vazbě a kombinaci různých materiálů při tvorbě
sochařských objektů. Je autorem
rozsáhlého netradičního projektu 14 zastavení Křížové cesty
v Bukovanech na Hodonínsku.
Výstava je nově doplněna o dva
autorovy objekty a dva obrazy.
11. 2. – 7. 3. 2021 - Palo Macho
& Jana Hojstričová: Dílo. Výstava slovenského skláře a výtvarníka, výrazného představitele
současného uměleckého skla,
Pala Macha a slovenské výtvarnice a fotografky, účastnice řady
domácích i zahraničních výstav,
Jany Hojstričové nabídne díla
nejoriginálnějších slovenských
umělců. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 11. února v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 17. 1. 2021 - Ve znamení kříže a kalicha. Výstava
k 100. výročí Církve československé husitské, mapuje historii
této církve v Hranicích a Drahotuších. Dozvíte se ale také informace o životě mistra Jana Husa.
Vidět můžete instalaci oltáře,
historický talár, obrazy, historické fotografie, knihy a další
sakrální objekty.
Do 21. 2. 2021 - Královna sportu. Výstava představuje historii
atletiky v Hranicích. K vidění
jsou dobové fotografie, historické předměty se zaměřením
na atletiku, jako například atletické náčiní, poháry, medaile
a spousta zajímavostí z historie
atletiky v Hranicích. Výstava je
uspořádána k 80. výročí atletiky
v Hranicích.
21. 1. – 21. 2. 2021 - Emma
a Barbora Srncovy: Cesta ke
štěstí. Do světa fantazie, klidu,
úsměvů a barev můžete vstoupit
na výstavě dvou žen – výtvarnice
Emmy Srncové a její dcery, herečky a malířky, Barbory Srncové. K vidění budou převážně litografie,
ale i několik olejomaleb. Vernisáž
výstavy se uskuteční za přítomnosti herečky Barbory Srncové ve
čtvrtek 21. ledna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém
informačním centru na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní
kousky. Seznámit se můžete se
zápalnými mechanismy palných
zbraní. K vidění jsou také nádherně zdobené šavle, které nosívali
vojáci a státní zaměstnanci. Na
mušce vystavovaných zbraní jsou
vojenské ústavy rakouskouherského mocnářství v Hranicích, ale
také hranický střelecký spolek.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje Hranice před 270 lety,
je Stanislav Miloš. Ten se obdobím hranického středověku
a raného novověku zabýval
na poli archeologie jako první
a vlastně i jediný. Ve výstavních
prostorách jsou také panely
s informacemi o vývoji a historii
hranického zámku.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
15. 1. – 5. 2. 2021 - Ladislav
Nedělka a Ludmila Šlosarová.
Výstava obrazů Ladislava Nedělky, umělce z Lipníka nad Bečvou,
a Ludmily Šlosarové z Veselíčka.
K vidění budou olejomalby,
powertex, nebo obrazy malované enkaustikou. Tato znovuobjevená antická technika používá
barvené vosky, nanášené na
podklad speciální žehličkou na
papír. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. ledna v 17 hodin.

Minimuzea na Hranicku
Minimuzea v okolí města nabízejí neotřelý zážitek z návštěvy
zajímavých expozic. Například
v renesančním zámku v Hustopečích nad Bečvou si můžete projít Hudební a filmové
muzeum regionu Hranicko,
které vás seznámí s hudebními
osobnostmi a představí hudební nástroje. Filmová část nabízí
expozici starých fotoaparátů, kamer a promítaček. V Lapidáriu
a řeznickém muzeu si můžete
prohlédnout renesanční arkády,

reliéfní motivy a připomenout si
tradici řeznického muzea.
Bělotín má Expozici Jaroslava Studeného, která se věnuje
životu papežského preláta Jaroslava Studeného. Bělotínská
expozice zemědělské techniky
přiblíží, jak se žilo, hospodařilo
a bydlelo na venkově. Představuje historii zemědělských strojů,
nástrojů a nářadí.
Aktuální informace a otevírací dobu muzeí sledujte na www.
infocentrum-hranice.cz.

Aktuální informace o výstavách a vernisážích
sledujte na www.muzeum-hranice.cz
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aktuálně

Poděkování hranického Domova seniorů
Dovolte mi, abych vyjádřila veliké poděkováním všem,
kteří našemu zařízení pomohli
v nelehkém období uplynulých
týdnů, kdy jsme se potýkali
s výskytem nákazy covid-19
mezi klienty a zaměstnanci.
Celý provoz se podařilo zabezpečit díky významné pomoci
vedení našeho města, ředitelce
SZŠ Hranice Mgr. Haně Čamborové, která okamžitě reagovala
na náš požadavek a odeslala do
domova 5 studentů a pedagogy odborné praxe (Mgr. Jarmilu
Doleželovou, Mgr. Veroniku Fikrovou, Miroslavu Frydrychovou,
Petru Slimáčkovou, Bc. Petru
Škopovou a Mgr. Lucii Uramovou). Rovněž se osobně zapojila
do poskytování ošetřovatelské
péče. Krizový štáb města Hranice
zajistil pomoc vojáků spojovací roty a 71. mechanizovaného
praporu, kteří výrazným dílem
přispěli k zabezpečení péče o seniory v oblastech, kde to bylo
aktuálně potřeba. Ve spolupráci
s KÚOK si v našem zařízení plnilo pracovní povinnost několik
studentů sociálních oborů. Ráda
bych vyslovila díky MUDr. Haně
Švachové zajišťující v našem zařízení lékařskou péči.
Vážím si také podpory široké
veřejnosti. Jakýkoliv projev náklonosti měl pro naše zaměstnance
i klienty v danou chvíli povzbuzující, až terapeutický účinek. Díky
iniciativě paní Zuzany Šváčkové
a distribuci pana Plesníka jsme
obdrželi od občanů našeho města spoustu výborných moučníků.
Vedení Římskokatolické farnosti
v Hranicích (děkan František Do-

Vojáci spojovací roty a 71. mechanizovaného praporu výrazným dílem přispěli k zabezpečení péče o seniory v oblastech,
kde to bylo aktuálně potřeba. Foto: Domov seniorů Hranice

stál, farní vikář Milan Maštera) nás
ve spolupráci s paní Marií Kaňovskou obdarovalo úžasnými kulinářskými výrobky zhotovenými
členy této farnosti. S domácími
dezerty domov opakovaně navštívila paní Jestřebská. Majitelka
Galanterie-látky v Hranicích paní
Otysová uspořádala sbírku vln,
knížek a dalších předmětů, a tak
pomohla seniorům zpříjemnit
čas. Spolek Počteníčko připravil
klientům krásné povzbuzující
dopisy. Děti z MŠ Drahotuše,
Šromotova náměstí a dalších

školek zhotovily velmi zdařilé
podzimní přání a povzbuzující
zdravice. Cukrovinky, stolní hry
i knihy věnovala paní Bednaříková. Od paní Pavly Cifrové
jsme obdrželi adventní věnec.
Pan Čoček daroval roušky, firma
Betula kozí kolostrum, manželé
Vyplelíkovi, MUDr. Iva Velešíková, STROJESTAVBY Tvrdoň, s. r. o.,
a Ing. Sobotka odeslali finanční
dar. Děkujeme i dalším dárcům
a podporovatelům.
Obrovské poděkování si zaslouží všichni naši zaměstnanci

pobytové i terénní služby. Jejich práce je velice namáhavá
v průběhu celého roku. Během
pandemie byla ještě daleko složitější a náročnější. Ve chvílích,
které jsou kritické, se vždy projeví pravá povaha člověka. A naši
zaměstnanci dokázali, že jim na
jejich práci záleží, mají ji rádi
a mnohdy obětují osobní život
ve prospěch blaha seniorů, o něž
každodenně pečují.

Mgr. Simona Hašová
ředitelka Domova
seniorů Hranice, p. o.

Hranické toulky – „Cesta vítězů“
V čase probíhající epidemie
koronaviru se pohybu zrovna
moc neholduje. Rozhodli jsme

Hranický Dům dětí a mládeže připravil na podzimní měsíce Cestu vítězů.
Foto: DDM Hranice

se tedy jako Dům dětí a mládeže, jehož volnočasová činnost je
přímo náplní jeho práce, motivovat obyvatele Hranic a přilehlého okolí soutěžemi pro rodiny
s dětmi. Šlo nám hlavně o to, aby
rodinné týmy překonaly samy
sebe a staly se díky tomu malými vítězi. Díky této myšlence si
soutěž také vysloužila svůj název
„Cesta vítězů“.
V podzimních měsících loňského, epidemií poznamenaného roku, jsme tedy připravili
dohromady celkem pět okruhů,
které lemovaly malebné okolí
Hranic, a aby to neměli soutěžící zcela jednoduché, nejenže
museli projít na mapě vyznačenou trasu, ale museli na ní
splnit i zadané úkoly. Abychom
šli s dobou a byli opravdu moderní, ukryli jsme otázky do QR
kódů, které byly rozesety po tra-

se. Soutěžící tak museli QR kód
najít, použít svůj chytrý telefon,
pomocí aplikace rozšifrovat jeho
obsah, ten zodpovědět a zaslat
na náš e-mail. Téměř všech pět
cest vítězů bylo tematicky zpracovaných a tématu se dotýkaly
také zašifrované otázky. Ty byly
někdy jednoduché, jindy složitější, a jsme proto rádi, a bylo to
i záměrem, že při plnění úkolu si
navzájem pomáhala celá rodina.
Ve vědomostech museli
účastníci soutěže zapátrat v oblasti historie a geografie Hranic
a jejich okolí, tematická cesta
Římský most pak soutěžící vyzkoušela z otázek z období starověkého Říma a poslední pátá,
mikulášská cesta zase závodníky
provedla životem a činností svatého Mikuláše.
Doufáme, že touto soutěží
jsme alespoň malou troškou uká-

zali, že nám jako pracovníkům
DDM není volný čas dětí, ale ani
jejich rodičů, lhostejný. Vždy se
snažíme nabídnout jim takové
zájmové soutěže, tábory, kroužky
a jiné činnosti, ve kterých mohou
rozvíjet svoje vědomosti, dovednosti, kreativitu, sportovního ducha, anebo jen tak „blbnout“, což
je v dnešní náročné a výkonnostně orientované společnosti velmi podceňovaná činnost, hlavně
u dětí, ale své místo má i ve světě
dospělých.
Pro ty z vás, kteří naši turisticko-vědomostní soutěž nestihli –
nemusíte zoufat. Okruhy jsou na
našich internetových stránkách
a QR kódy v nejbližší době ještě
odstraňovat nehodláme. Takže
do toho, přátelé!
Mgr. Martin Hlavica
pedagog volného času
DDM Hranice

aktuality

Výlet single nebo s rodinou:
Hraběnčina vyhlídka

Hraběnčina vyhlídka vznikla jako vzpomínka na hraběnku Antonii Althanovou.
Foto: Kateřina Macháňová

Výlet je vhodný pro skupinu přátel, jednotlivce i pro rodiny s dětmi. Zdroj: Mapy.cz

Moje čtvrtstoletí
s Divadlem Ungelt

Málo známým místem je Hraběnčina vyhlídka vzdálená přibližně 11 kilometrů od Hranic.
Je pojmenována podle hraběnky Antonie Althanové, rozené
princezny z Hatzfeldtu, majitelky statku v Lipníku nad Bečvou.
Do jejího vlastnictví patřily lesy
kolem Lipníka nad Bečvou a Hranic, ale i helfštýnské panství.
Vyhlídka se nachází u vesničky
Nejdek u Hranic a dostanete se
k ní po žluté turistické značce, která začíná v Nejdku u autobusové
zastávky„Boží muka“ ve směru od
Bělotína. Turistická stezka vás dovede až ke směrovce „Hraběnčina vyhlídka“, kde po směru šipky
odbočíte doprava na lesní cestu
a poté vystoupáte přímo k vyhlídkovému altánku s posezením.
Při příznivém počasí se vám
naskytne neobyčejný výhled
do údolí na Moravskou bránu
a Hostýnské vrchy.
Tato pěší trasa je dlouhá
necelé 2 kilometry s výškovým
profilem 92 metrů a zabere vám
něco málo přes půl hodiny. Krátké stoupání k vyhlídce je vhodné
pro rodiny s dětmi, jednotlivce
nebo pro partu přátel.
Výstavba vyhlídky byla realizována podle projektu obce Bělotín díky státnímu podniku Lesy
České republiky v květnu roku
2017. Veřejnosti tak byla zpřístupněna upravená a značená
lesní cesta až k samotnému altánku. 
(ld)

Co nového v knihovně?
V posledních listopadových
dnech knihovna uskutečnila
přechod na nový, modernější
knihovnický program, a to i díky
výrazné grantové finanční podpoře z programu VISK Ministerstva kultury České republiky na
podporu rozvoje knihoven.
Knihovnický program obsahuje desítky možných operací
a praxe nás pak směrovala k vy-

Ilustrační foto:
Jiří Necid

chytávání drobných nedostatků
a optimalizaci různých úkonů.
Ještě nyní je to stále živý proces.
Součástí nového programu
je také nový katalog a množství online objednávek našich
čtenářů svědčí o tom, že si ho
velmi rychle osvojili. Možnost
znovu otevřít knihovny k nám
v prvních dnech přiváděla denně více než dvě stovky malých
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a velkých čtenářů. I v přísnějších epidemických opatřeních
provoz probíhal v klidu, tvořily
se sice i fronty, ale všechno šlo
v pohodě zvládnout. Někdo si
jen vyzvedl objednané knihy, jiní
si vybírali sami… a bylo z čeho
vybírat. Stále jsme v knihovně
nakupovali nové knihy, zpracovávali a katalogizovali.
Mnozí čtenáři vyjadřovali
radost, že si mohou opět půjčovat knihy, že jim knihovna moc
chyběla. To dělalo radost i nám,
protože také nám naši čtenáři
chyběli. Vzhledem k nejisté době
nešíření–šíření epidemie si mnozí raději půjčovali více knih, aby
prý měli do zásoby, kdyby …
Do nového roku přejeme
všem našim čtenářům, přátelům
a podporovatelům především
dar stálého zdraví, hodně radosti
ze čtení, vždy dobré přátelé a radost pro každý den. 
Marie Jemelková
Městská knihovna Hranice

K letošnímu 25. výročí Divadla Ungelt vychází výpravná publikace Moje čtvrtstoletí
s Divadlem Ungelt. Jejím autorem je náš rodák a hranický patriot, nositel Ceny města Hranic,
zakladatel a umělecký ředitel
Divadla Ungelt Milan Hein. Ten
ve své knize s úctou a obdivem
vzpomíná na všechny, kteří mu
na jeho divadelní pomáhali divadlo spoluvytvářet.
Zvláštní pozornost je věnována pochopitelně hercům – a to ne proto, že jsou
pro čtenáře nejpřitažlivějším
tématem, ale proto, že herec
byl vždy základem poetiky Divadla Ungelt. Milan Hein se ale
nevěnuje jen, jak sám říká, „hereckým pilířům Ungeltu“, ale
noří se i do prehistorie divadla,
které dominovaly osobnosti
jako Miloš Kopecký, Ota Ornest
nebo Václav Krška. Nádherně
vypravená knižní publikace
obsahuje přes 150 archivních
fotografií, kompletně otištěný
Glosář Milana Heina, podrobný
výčet všech premiér, a dokonce
i bonusové audio CD s výběrem toho nejlepšího z rozhlasových talk show Milana Heina.
Zájemci si mohou knihu objednat prostřednictvím webových
stránek Divadla Ungelt.  (vj)

U STOP SHOPU
je dobíjecí stanice

Nová dobíjecí stanice pro elektromobily byla instalována v hranickém obchodním centru STOP SHOP.
Stojan je naproti Café Baru U Mlsné
kočky. Foto: www.hybrid.cz
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Fotbalová sezóna byla plná komplikací
Také fotbalovou sezónu zásadně zasáhla epidemie koronaviru.
Soutěže byly na jaře zrušeny. Na
podzim se sice nová sezóna kulhavě rozběhla, ale bez diváků
a nepodařilo se odehrát všechny
zápasy. Jaká je tedy situace ve fotbalovém SK Hranice, jehož muži
hrají divizi, jsem se zeptal předsedy oddílu Daniela Vitonského.
Kolik vám chybí odehrát zápasů z podzimní části?
Není jich zas tak moc, celkem
čtyři. Tři kola byla všem oddílům
přesunuta na jaro a jedno utkání
jsme měli odložené kvůli velké
marodce v týmu. Zde musím ocenit Slavičín, který nám to umožnil a dal přednost tomu, zahrát
si později kvalitní fotbal než hrát
utkání s oslabeným soupeřem.
To se moc často nevidí, to asi
Slavičínu nehrozí sestup?
Je to tým, který hraje stabilně
na čele tabulky, a v poslední dokončené sezóně dokonce odmítli
postup do MSFL.
A vy?
My se také pohybujeme v popředí, momentálně jsme třetí, přičemž ale oddíly mají odehraný
rozdílný počet zápasů. Chceme
bojovat o přední umístění, myslím, že jako mužstvo na to máme
a do utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát. Jsem přesvědčen, že
hrajeme pěkný fotbal, střílíme
hodně gólů, a to je pro diváky
zajímavé a atraktivní. Ostatně je
to vidět i na stoupající návštěvnosti našich utkání.
Měnil se nějak kádr mužstva?
Skončila nám dlouholetá opora s prvoligovými zkušenostmi,
kapitán Tomáš Čáp, který ale
u mužstva zůstal jako asistent
trenéra a posílil tak trenérský
tým Radka Fojtů a Standy Matysky. Na druhou stranu jsme ale
také zajímavě posílili. Z hostování
ve 3. lize se vrátil Petr Vavřík, po
letech se vrátil i náš odchovanec
Václav Cverna, který má bohaté
ligové zkušenosti z polských soutěží a naposledy nastupoval s kapitánskou páskou ve Vítkovicích.
Zajímavou posilou je útočník
Nikolas Tilkeridis. Dobře se nám
zapojují i mladí hráči z dorostu,
jako třeba Radek Skácel, Matěj
Rak nebo dorostenec Jan Cagaš.

Růže mezi trny - tým hranických dorostenek. Foto: Barbora Kubešová

Po další operaci se vrací Mira Pak
a i přes nabídku z vyšší soutěže
zůstal Martin Lasovský, který patří k ose týmu. Chtěl bych tady
vyzvednout hlavně práci sportovního ředitele Marka Chudého,
který má všechno tohle na starosti a který pro SK opravdu dýchá.
Má neskutečný přehled o hráčích
a velice dobrou ruku a cit při výběru posil do týmu. Já říkám, že je
to chodící hráčská encyklopedie.
Vy máte z čeho brát, hrají
dorostenci i žáci, těch mládežnických týmů je hodně, že?
V podstatě co rok, to jeden
tým, jen u těch mladších je to
delší časový úsek. Celkem máme
12 mládežnických týmů, včetně
jednoho týmu dorostenek. Holky
hrají 3. ligu a stále mají nadšení.
Zlepšují se zápas od zápasu. Měli
bychom ale začít řešit jejich přechod do kategorie dospělých
a to, abychom měli dostatečně
velký kádr, protože to by mohl
být problém. Ale byla by škoda,
kdyby tu ženský fotbal končil dorostem. V minulosti na SK ženy
byly a my bychom rádi na tuto
tradici opět navázali.
Jinak si myslím, že naši trenéři
mládeže odvádějí velice dobrou
práci, což se ostatně projevuje
i na zájmu ligových klubů o naše
odchovance, z nichž jsou někteří
i pravidelnými členy mládežnických reprezentací. A za to patří
všem našim trenérům velký dík.
Za jejich obětavost a čas, který
našim dětem věnují, a že nezaháleli ani v období pandemie.
Kluci dostávali individuální plány, měli večerní video cvičení, do
kterého se zapojovali i rodiče,
a v průměru tam byla účast kolem 70–80 lidí. Opravdu klobouk
dolů.

To vás ale oslabí, když ti nejlepší odcházejí, nebo ne?
To určitě ano, ale my to podporujeme. Tak jako k nám přicházejí kluci z okolních klubů
z nižších soutěží, tak je celkem
logické, že od nás budou kroky těch nejlepších směřovat ke
klubům, jako je Sigma Olomouc
nebo Baník Ostrava. Jednak tam
mají mnohem lepší podmínky
k svému fotbalovému rozvoji
než u nás a my samozřejmě nechceme nikomu bránit v jeho
posunu a růstu. My jako klub se
s nimi snažíme být v kontaktu
a sledovat jejich sportovní dráhu. Jsme rádi za jejich úspěchy
a jsme hrdí na to, že začali právě u nás. Pro nás je samozřejmě
bonusem, že se vrací k nám
zpět, vyhraní z vyšších soutěží
a s cennými zkušenostmi. Další
pozitivní stránkou je skutečnost,
že jsou velkým motivačním faktorem pro spoluhráče a mládež
a důkazem toho, že když na sobě
ostatní budou pracovat, můžou
v životě spoustu věcí dokázat. To
je příklad i těch navrátilců, které
jsem jmenoval.
A jaká bude vlastně pokračování sezóny?
Nyní těžko říct. Přípravu plánujeme začít již 6. ledna a naše
soutěž by měla s mistrovskými
zápasy začít kolem 13. března.
Pevně věřím, že situace kolem
pandemie už bude pod kontrolou a všechny soutěže se řádně
dohrají. Když došlo k prvnímu
rozvolnění, absolvovali jsme
ještě v prosinci pár zajímavých
přátelských utkání. Například
s „devatenáctkou“ (U19-starší
dorost, pozn. red.) Sigmy Olomouc jsme hráli 3:3, a i když
nám chyběli tři hráči základní

sestavy, rozhodně jsme nebyli
horším mužstvem.
Máte hodně týmů, jak se vůbec na stadion porovnáte?
Je to trochu problém. Hracích
ploch je nedostatek. Naštěstí
nám vyšli vstříc vojáci, takže
mládež využívá i hřiště Dukly
Hranice. A proto také chystáme
rekonstrukci stadionu. Jak atletická dráha potřebuje opravu
povrchu, tak fotbalisté nový
trávník. Zároveň chceme vedle
vybudovat další travnatou plochu na trénink. Vylaďujeme ještě
projekt a budeme žádat o dotaci
novou Národní sportovní agenturu, pod kterou vše přešlo z Ministerstva školství.
Při rekonstrukci bychom chtěli na stadionu vybudovat i umělé
osvětlení. To by pomohlo jak atletům, tak fotbalistům, atleti i my
bychom mohli déle trénovat. Atleti by mohli pořádat večerní závody a my hrát soutěžní zápasy
třeba v pátek večer. Přijde nám to
jako zajímavý termín. Nebudeme
si termínově konkurovat s jinými
týmy v okolí, lidé by mohli mít čas,
mohlo by to zvýšit návštěvnost.
Když přitažlivější čas zápasů přiláká více lidí, bude to ku prospěchu
všech. Vždyť fotbal se hraje pro
lidi. Doufáme tedy, že se koronavirová situace zlepší, fanoušci budou moci konečně na fotbal přijít
a my se je budeme snažit přilákat
atraktivní hrou.
Závěrem bych chtěl ale také
poděkovat všem našim podporovatelům v čele s městem Hranice
a všem našim sponzorům, kteří
i v této nelehké době při nás zůstali a nadále nás podporují. Moc
si toho vážíme a děkujeme.
Děkuji za rozhovor.
Petr Bakovský
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