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Hranický zpravodaj

Na náměstí bude
opět kraslicovník
Hranice jsou ve videoklipu
Igor Bareš a Antonie
Talacková v Zámeckém klubu
Březen - měsíc čtenářů
Z Rallye Dakar se vrátili bratři Randýskové
„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky,
poněvadž jinak je to nemožno.“
Jan Amos Komenský
Foto: Hana Dostálová
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Město Hranice zahájilo jednání s Povodím Moravy o stavbě jezu
Pokud nenastanou komplikace a ministerstvo financí uvolní
prostředky, mělo by se na jaře
začít s výstavbou třetího pole
jezu v Hranicích. Na tuto stavbu
již investor – Povodí Moravy – získalo stavební povolení a vybralo
zhotovitele a nyní čeká již jen na
uvolnění finančních prostředků.
Na rozšíření jezu bude potřeba asi
240 milionů korun.
Rozšíření jezu by mělo přinést
zlepšení odtokových podmínek
při vzestupu hladiny Bečvy. Povodí si od rozšíření jezu slibuje
také vyřešení problematických
odchodů ledů při jarním tání.
V rámci třetího pole jezu bude
vybudován i rybí přechod, který
zmírní nežádoucí bariérový efekt
jezu pro vodní živočichy.
Následně by měly být navýšeny ochranné hráze nad jezem, aby
město bylo chráněno (společně
s rozšířením jezu) před padesá-

tiletou vodou. Také tyto práce by
měly být zahájeny ještě v letošním roce. Větší povodně zachytí
pouze vodní dílo Skalička, o jeho
přesné podobě však zatím není
rozhodnuto.
Původně měla stavba jezu začít již v roce 2018, při stavbě sousedících retenčních nádrží se ale
ukázalo, že geologické podmínky pro založení stavby jsou složitější, než ukazovaly předběžné
průzkumy. Povodí Moravy proto
na základě odborných posudků
požádalo o povolení k mimořádnému snížení hladiny vody na
jezu ve větším rozsahu, než jaký
předpokládaly původní termíny
výstavby. Následné komplikace se získáním tohoto povolení
zbrzdily přípravu stavby, protože
pro soutěž na zhotovitele stavby
potřebovalo Povodí Moravy znát
přesné termíny snížení hladiny
vody nad jezem.

Na levé straně přibude jezu ještě jedno pole. Foto: Petr Bakovský

Výstavba jezu je čistě záležitostí Povodí Moravy, města Hranice
se dotknou především dopravní
komplikace spojené se stavbou,
o nichž bude Povodí Moravy

i město průběžně informovat. Na
následném navyšování ochranných hrází nad jezem se pak město bude podílet i finančně, jako
tzv. chráněný subjekt.
(bak)

Statistici budou provádět šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje od 1. února výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice
pod názvem Životní podmínky
2020 (EU-SILC), které navazuje
na předchozí ročníky tohoto
šetření. Šetření bude probíhat
i v Olomouckém kraji.

Hranice byly
oceněny za skvělou
finanční kondici
Nejvyšší možné hodnocení
finanční kondice města za roky
2014 – 2018, tedy kategorii A,
získalo město Hranice. Hodnocení provedlo Vzdělávací
centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. dle metodologie
BI2005. Jde o benchmarkingovou iniciativu, do které
je zapojeno 78 obcí v České
republice, které se vzájemně
porovnávají v 567 agendách
- oblastech výkonu, zejména
přenesené působnosti, provozních a finančních agend,
ale také vybraných agend samostatné působnosti. Sleduje
se více než 900 vstupních údajů a vyhodnocuje se téměř 700
poměrových ukazatelů.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR je nevládní,
nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní
a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další
instituce veřejného a neziskového sektoru.
(bak)

Smyslem šetření je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci
domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území
celé České republiky ve zhruba
11,5 tisících domácností, z toho
4 750 domácností bude osloveno
poprvé. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru. V Olomouc-

kém kraji bude navštíveno 645
domácností. Z toho 270 domácností bude letos osloveno poprvé,
zbývajících 375 domácností se šetření zúčastní opakovaně.
Vlastní šetření proběhne
od 1. února do 24. května 2020
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci
se budou prokazovat průkazem
tazatele statistického zjišťování,
který vydává Krajská správa ČSÚ.
Průkaz je vyroben z oboustranně
potištěné polykarbonátové kar-

ty, která je opatřena ochrannými
prvky a logem ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, a podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech.
(bak)

Zveme na veřejné projednání dopravních scénářů Hranic

Na lednovém veřejném projednání Plánu městské mobility představili zástupci
zpracovatele první výstupy. Foto: Petr Bakovský

Druhé veřejné projednání
k Plánu městské mobility města
Hranic se uskuteční v pondělí
2. března v 16 hodin ve velké
zasedací místnosti Městského
úřadu v Hranicích. Na tomto
projednání budou představeny
scénáře rozvoje dopravy, které

vznikají v rámci návrhové části
plánu mobility.
Zveme všechny zájemce, aby
s námi přišli diskutovat o tom,
co by se mělo v dopravě změnit
a do kterých oblastí by město
mělo v příštích letech investovat. Jednání se zúčastní zástupci

města a zpracovatele plánu mobility. Těšíme se na Vaše názory.
První veřejné projednání
plánu se uskutečnilo ve středu
15. ledna 2020. V rámci veřejného projednání proběhlo losování o tři koloběžky Kostka mezi
účastníky dotazníkového výzkumu. Následně zástupci zpracovatelské společnosti představili
výstupy analytické části plánu
mobility. Po představení všech
výstupů dostali občané prostor
k diskuzi, kterého využili k doplňujícím dotazům k analýze
a vlastním návrhům ke zlepšení
dopravy v Hranicích.
Plán udržitelné městské mobility města Hranice se zabývá
všemi druhy městské dopravy,
tedy automobilovou, městskou
hromadnou, příměstskou, cyklo
a pěší dopravou, ale i problematikou parkování. Další informace
o plánovaných akcích mohou
občané nalézt na stránkách:
mobilita-hranice.cz.
(bak)
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Ve věžičce kostela byly nalezeny historické dokumenty
V poškozené menší věžičce
hranického kostela Stětí Sv. Jana
Křtitele byla nalezena kovová
schránka s dobovými dokumenty.
Dokumenty ležely ve schránce více
než 180 let, pocházejí z roku 1839.
V báni se nacházela kovová
schránka, ve které byly uloženy
ručně psané dokumenty o historii kostela a jeho opravách, donátorech, další dobové dokumenty,
první papírové peníze (bankocetle). Státní okresní archiv dokumenty převezme, ošetří a udělá
soupis a přepis dokumentů.

Otevírání schránky se ve čtvrtek 30. ledna účastnil za město
starosta města Jiří Kudláček a 1.
místostarosta Vladimír Juračka,
ředitel Státního okresního archivu Přerov Jiří Lapáček, zástupce
Národního památkového ústavu,
odborného územního pracoviště Olomouc, zástupci hranické
farnosti a firmy, která sanktusník
sundávala.
Věžička byla z kostela sňata
loni v dubnu kvůli havarijnímu
stavu. Torzo věže bylo poté provizorně zaslepeno.
(bak)

Vedení města poděkovalo
hranické železničářce za
záchranu života dítěte

Poděkování za příkladný občanský postoj - za záchranu lidského života vyslovil ve středu 22. ledna hranické železničářce
Daně Buksové starosta města Jiří Kudláček. Zároveň jí spolu
s místostarosty Vladimírem Juračkou a Danielem Vitonským
a vedoucím odboru školství, kultury a tělovýchovy Vojtěchem
Bušinou předal pamětní list a květiny.
Dana Buksová se před časem rozhodující měrou podílela na
záchraně devítiměsíčního dítěte, které v rychlíku z Luhačovic do
Prahy přestalo dýchat. Navíc to není jediný případ, kdy se v krizové situaci podílela na záchraně lidského života. Ještě předtím
v železniční stanici Hranice na Moravě město spolupomáhala
při záchraně mladíka, kterého strhl projíždějící vlak.
(bak) Foto: Petr Bakovský

Pavel Šváček získal 1. místo
v celostátní soutěži
Pavel Šváček z hranické Mateřské školy Šromotova pastelka uspěl v celostátní výtvarné
soutěži na téma Vánoce očima
dětí 2019, kde získal 1. místo za
originalitu obrázku v kategorii
4 až 7 let. Po podzimním druhém místě v soutěži s názvem
Šťastné stáří očima dětí je to
velký úspěch jeho i školky. Předání ceny proběhlo v sobotu
18. ledna v Klášteře Pražského
Jezulátka. Bc. Martina Polláková
Foto: Šromotova pastelka

Nalezené dokumenty byly překvapivě v dobrém stavu. Foto: Barbora Kaštovská

Lidé si ztracené věci příliš nevyzvedávají
Klíče, peníze nebo celé peněženky a mobilní telefony. To
jsou tři nejčastější položky, evidované na městských ztrátách
a nálezech. Celkem od roku 2016
evidujeme přes 200 nevyzvednutých věcí.
V přehledu nevyzvednutých
věcí vedou právě klíče, ať už od
bytu nebo od automobilů. Další
významnou položkou jsou mobily, za čtyři roky jich je nevyzvednutých přes 30. Že se často ztrácí
hotovost, asi nikoho nepřekvapí,
co ale může udivit, je, že se často
i nalézá a na ztrátách a nálezech
odevzdává. Samotná hotovost
letos již dvakrát a jednou i peněženka. Poměrně překvapivou
položkou jsou časté nálezy jízdních kol. Momentálně čeká na
městském úřadu na své vyzvednutí dobrá dvacítka kol všech
druhů. Jen z loňského roku jich
je devět. A zaparkovány tu jsou
i dva kočárky. Zato deštníky jsou
vzácnost.
Spíše mezi kuriozity patří ztracený žebřík z roku 2017. Nalezly
se ale i různé kufry, batohy, tašky

či kabelky. Podle nevyzvednutých věcí by se zdálo, že třeba
hodinky ztrácejí dámy třikrát častěji než páni. Z let 2017 a 2018
zůstal nevyzvednutý pokaždé
jeden snubní prsten. A zdá se, že
někteří lidé příliš nepostrádali ani
dioptrické brýle.
Úložní doba nalezených věcí
je podle občanského zákoníku tři
roky. Poté se bezcenné věci, jako
jsou například klíče, staré oděvy
a obuv nebo peněženky bez dokladů, vyřazují a odvážejí k likvidaci obvykle do sběrného dvora.
Věci, které mají určitou hodnotu,
jako třeba mobilní telefony, se nechají ocenit a zpeněží se, získané
peníze se stanou příjmem města.
Vše schvaluje ústřední inventarizační komise. Nalezené peníze
se po uplynutí úložní doby také
stávají příjmem města.
Ztráty a nálezy se hlásí na podatelně - informacích ve dvoraně
zámku. Celý seznam nevyzvednutých věcí můžete nalézt na
městském webu www.mesto-hranice.cz/ztraty-a-nalezy.(bak)

Otevře se třída s rozšířenou výukou

Blíží se zápisy do prvních tříd
a školy otevírají své dveře široké
veřejnosti. Jednou z nich je i ZŠ
Šromotovo, která chce v září 2020
otevřít třídu s rozšířenou výukou.
Škola navázala spolupráci s organizací Svět vzdělání, která působí
již v 11 městech naší republiky.
„Máme třídy například v Brně
či v Pardubicích. Nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu
denně. Veškerá přidaná výuka je
začleněna do rozvrhu tříd. Děti
se tak od první třídy učí angličtinu, rozvíjejí své logické myšlení,
výuka matematiky se učí Hejného metodou. Od třetí třídy je
zařazena hodina programování,“
uvedl Tomáš Blumenstein, ředitel
spolku.
Koncept je blízký nejen pedagogickému sboru, ale i řediteli

školy Radomíru Habermannovi.
„Koncept je v souladu s našimi
prioritami. Současné školství
investuje spíše do dětí s potřebou podpůrných prostředků.
My bychom chtěli podpořit děti
s nadáním, kterým se nedostává tolik pozornosti,“ prozradil
Habermann. Projekt podporuje
také město, které tuto iniciativu
vítá jako obohacení vzdělávací nabídky. Třídy Světa vzdělání ovšem
nepřijímají jen nadané děti. „Nepodporujeme jen nadprůměrně
inteligentní žáky. V našich třídách
jsou i šikovné děti, které úspěšně
projdou talentovými zkouškami,“
upřesnil Tomáš Blumenstein a dodal: „Věřím, že náš koncept děti
obohacuje. Přijďte se přesvědčit
sami. Ve středu 11. března v 16 hodin pořádáme ve škole informační
schůzky.“
Hana Nevrlá
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VÝROČÍ J. A. KOMENSKÉHO

ŠKOLY SI PŘIPOMÍNAJÍ VÝROČÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Struhlovsko se inspiruje heslem Škola hrou
Osobnosti Jana Amose Komenského se nevěnujeme pouze u příležitosti oslav 350. výročí
jeho úmrtí. Odkaz Komenského
je přirozenou součástí celého
školního roku, protože nás baví
škola hrou. Žáci mají možnost se
s postavou Učitele národů seznamovat průběžně napříč ročníky
i předměty.
Kromě klasického předávání
informací ve vyučování mají žáci
ZŠ a MŠ Struhlovsko příležitost
zapojit se do projektů, přednášek,
besed či návštěv muzeí. Již třetím
rokem jsme zapojeni do pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do
škol,“ kdy máme nadstandardní
možnost vyjíždět během celého
školního roku po naší zemi a navštěvovat hrady, zámky či muzea.
Využili jsme této možnosti i k návštěvě akcí a výstav věnovaných
právě Komenskému.
Letos jsme například opakovaně navštívili expozici v Národním pedagogickém muzeu
a knihovně J. A. Komenského

v Praze, děti absolvovaly lektorované programy Malý písař, interaktivní program J. A. Komenský
- život, dílo, odkaz či vzdělávací
pořad Pojď sem, dítě, zaměřený
na prohloubení informací o životě a díle tohoto velikána. Plánovaným zpestřením druhého
pololetí bude i nově otevřená
výstava KOMenský v KOMiksu.
Nápad s komiksem si žáci
užívají v rámci hodin výtvarné
výchovy a starší ročníky čeká komiks v rámci čtenářských dílen
inspirovaných knihou Renáty
Fučíkové. Běží projekt věnovaný
Cestě světla. V březnu zahájíme
projekt Labyrint, který propojuje
český jazyk, historii a výtvarnou
výchovu, inspirovaný účastí našich pedagogů na mezinárodní
konferenci „Odkaz Komenského
v umění a uměleckém vzdělávání“ a možností využití díla
Komenského Labyrint světa a ráj
srdce v artefilektice, metodě propojující vzdělávání a prožitek.
Na začátku letošního školního roku byl zahájen i projekt Po

Základní škola Struhlovsko vyhlásila také projekt Po stopách Komenského.
Foto: ZŠ Struhlovsko

stopách Komenského, kdy žáci
6. ročníku postupně navštěvují
místa spojená s životem a dílem
J.A.K. Po návštěvě Prahy a Přerova
je čeká Fulnek a Památník Jana
Amose Komenského. Součástí
celoročních aktivit jsou i zážitkové programy o Komenském
z projektu Staleté kořeny, který
již absolvovali žáci 6. a 7. ročníku, během února pak na šesťáky
čeká jeho pokračování pod vedením lektora zmíněného projektu.

Žáci 2. stupně se zapojí do
soutěžní kampaně„Komenský do
tříd,“ a jejímž smyslem je tvořivě
a s fantazií „zpřítomnit“ Komenského ve své třídě.
Za zmínku stojí i zapojení
9. ročníku do projektu Úcta k životu, jehož mottem je citát Jana
Amose Komenského „Cílem veškeré zbožnosti je smíření s Bohem.“ Komenský je nekončící
inspirací pro naši pedagogickou
činnost. Mgr. Milena Valentová

Drahotuše si připomínají nejen Komenského
„Pojď sem, dítě, uč se moudrým
býti.“ Citát, který zdobí fasádu
drahotušské školy, předává odkaz Jana Amose Komenského
nejen žákům, ale také denně
provází práci našich učitelů.
V letošním roce si společně připomeneme několik důležitých
výročí. Projekty jsme již oslavili
200leté výročí narození Boženy
Němcové, 130 let od narození
Karla Čapka nebo 115 let od narození Jana Wericha. Čekají nás
také oslavy 100 let české vlajky.
Nejvýznamnější událostí letošního roku však bude výročí 350 let
od úmrtí Jana Amose Komenského. Jeho život našim žákům na

Foto: ZŠ a MŠ Drahotuše

jaře přiblíží výukové programy
Muzea Komenského v Přerově.
Na listopad pak ve škole připravujeme celoškolní projektový
den. V jeho průběhu si děti připomenou životní cestu Učitele
národů z Čech až do Holandska
a budou mít možnost nahlédnout i do historické Komenského amsterdamské tiskárny. Učit
se hrou a názorem, vstřebávat
vědomosti prostřednictvím
vlastních zkušeností a zážitků
jsou totiž hlavní myšlenky Komenského pedagogiky, na které
v Drahotuších nezapomínáme.
Za drahotušskou školu
Mgr. Hana Kučerová

Komenský je velkou postavou českých dějin
Jan Amos Komenský je spojen především s titulem Učitel
národů. Byl ale také spisovatel,
kněz, vědec, politik a jak se říká
dnes – bojovník za mír.
Komenský se narodil na Moravě a velmi brzy přišel o rodiče.
Jako sirotek neměl jednoduchý
život. Do školy začal chodit, až
když mu bylo šestnáct let. Ve
studiích pokračoval v Německu.
Po návratu do Čech pracoval
jako učitel ve školách Jednoty
bratrské. Toto spokojené období netrvalo dlouho. Nejdříve mu

zemřela žena i dvě děti a doba
po bitvě na Bílé hoře s sebou
přinesla tvrdé stíhání všech,
kteří nevyznávali katolickou víru.
Také Jan Amos Komenský musel opustit Čechy. Při odchodu
ze země přišel o celou knihovnu
a většinu rukopisů.
Druhý domov našel v polském Lešně. Tady pracoval a připravoval se na vydání velkého
česko-latinského slovníku. Po
letech tvrdé práce vše zničil požár. Velký oheň zničil nejen Komenského knihovnu, rukopisy

a tiskárnu, ale téměř celé Lešno.
Komenský tak musel se svou
prací začínat zase od začátku.
Po požáru odešel Komenský
z Lešna a usadil se v Amsterodamu. Byl slavný a uznávaný.
Ve Švédsku, Holandsku i Anglii
předělávali a upravovali školy
podle jeho zásad.
Podle Komenského by se
měly učit všechny děti, nejen
ty nadané. Každý je schopný se
něco naučit. K učení mají sloužit učebnice s obrázky. Je nutné
nejen učivo slyšet, ale také vidět.

Všechno se musí několikrát opakovat, aby se v hlavě usadilo. Je
dobré střídat práci a odpočinek.
I odpočívat se musí. Moc důležitá je kázeň. Komenský odmítal
tělesné tresty za to, že žáci neumí. Ale při porušení kázně, když
se děti nechovají tak, jak vyžadují dobré mravy, je tělesný trest
na místě.
Jan Amos Komenský se do
Čech nikdy nevrátil. Zemřel
v Holandsku a je pohřben v kostelíku v Naardenu.
Mgr. Milena Valentová
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Investice v Hranicích jdou do stamilionů
Přibližně 245 milionů korun
bude zřejmě v letošním hranickém rozpočtu vyčleněno na
investice a jednorázové akce.
Z toho jde 134 milionů korun
na nové investice a dalších 111
milionů na převody nedokončených jednorázových akcí
loňského roku. Jde o předběžné údaje, definitivně je mělo
potvrdit zastupitelstvo města
20. února, tedy již po uzávěrce
tohoto čísla.
Budou se realizovat nejen
velké akce typu rekonstrukce
hranického hřbitova, oprava
Havlíčkovy ulice nebo výstavba
světelné křižovatky U Černého
orla, ale také celá řada menších

akcí, které jsou pro chod města také důležité. Kromě toho
se ale připravuje i mnoho dalších investic, na které se letos
zpracovávají studie či přímo
projektové dokumentace. Jedná se o akce, které by se měly
rozběhnout v příštích letech.
Nejdůležitější z těchto investic vám chceme na následujících
stránkách stručně představit.
Některé z nich jsou závislé na
získání dotací, jiné ještě mohou zkomplikovat nečekané
technické nebo administrativní
problémy. Přesný výčet akcí, na
které jsou v letošním rozpočtu
vyčleněny finanční prostředky,
naleznete na webu města.

Foto: Petr Bakovský

Revitalizace Městského hřbitova v Hranicích

Tato plocha se na hřbitově upravovala loni. Foto: Petr Bakovský

Čtvrtým rokem bude pokračovat revitalizace městského
hřbitova. Ta musí postupovat od
zadních prostor urnového háje
(za zdí u mauzolea), směrem
dolů k hlavnímu vchodu, aby
stavební technika nepoškodila
již hotové části. Letos se předpokládá zejména vybudování
rozvodů elektřiny, odvodu dešťové vody a vybudování cestiček
v této části hřbitova.
Loni byla vybudována dešťová kanalizace v Hřbitovní ulici od
vstupu na hřbitov až k Ludině,
na kterou v budoucnu naváže
dešťová kanalizace ze hřbitova,
která tam dosud chybí. Také se
upravily zpevněné plochy v ulici

Hřbitovní a po pravé straně bylo
upraveno devět parkovacích
míst. Druhou částí loňských prací na hřbitově bylo vybudování
tzv. epitafních desek a posypové
loučky v horní části starého hřbitova po levé straně (z pohledu
od hlavního vstupu). Tato menší
urnová místa mají v zemi šachtici
pro ukládání uren.
V předchozích letech prošla
rekonstrukcí ohradní kamenná
zeď a bylo vybudováno nové
oplocení kolem urnového háje.
Místo staré zdi v zadní části hranického hřbitova vyrostla zeď
nová. Hřbitov dostal nové brány. Byla také zbourána bývalá
márnice.

Opravou bude muset projít
také hráz mezi Kuchyňkou, Ludinou a dalšími rybníčky (Skřídlák,
Nováček), kterými protéká. Tato
hráz, stejně jako přívodní potrubí,
nebyla součástí projektu „Revitalizace soustavy rybníků Kuchyň-

ka“ v roce 2015, při kterém byla
celá soustava nádrží odbahněna,
bylo spraveno funkční zařízení
nádrží (požeráky) i přívodní potrubí od Ludiny, vznikl rybník
Nováček a byly upraveny některé
hráze a břehy.

Rybník Kuchyňka
U hranického městského rybníka Kuchyňka jsou plánovány
hned dvě velké opravy. Za prvé
jde o vyřešení havarijního stavu
přívodního potrubí z rybníků
nad ulicí Nádražní. A právě rušná Nádražní ulice opravu velmi

komplikuje, ulici nelze na delší
dobu zcela uzavřít, takže oprava
bude muset probíhat za provozu. Propadající se šachta bude
tedy částečně spravována shora
a částečně vyvložkována. Oprava bude stát 3,6 milionu korun.

Komíny půjdou dolů
Hned dva hranické komíny
čeká demolice. Jde jednak o likvidaci komínu nevyužívané kotelny u Domova seniorů, který je
v havarijním stavu. Předpokládáme, že zmizí i s kotelnou. Zde ale
bude nejprve nutné zpracovat
projektovou dokumentaci, aby
bylo možné zažádat o povolení
demolice. V rozpočtu by mělo
být vyčleněno přes jeden milion
korun.
Další, slavnější hranický komín určený k demolici je „čapí“
na třídě Československé armády. Jeho oprava by byla příliš nákladná, proto bude na podzim

zbourán. O hranické čápy však
nechceme přijít, proto konzultujeme s ornitology nejvhodnější
postup při nahrazování komínu

novou kovovou konstrukcí, na
které bude umístěno čapí hnízdo, aby hraničtí čápi nepřišli
o svůj „letní byt“.

Místo rozpadajícího se komína by měli hraničtí čápi přesídlit na obdobnou konstrukci. Foto: 2x Petr Bakovský
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Historické centrum
V letošním roce by mělo dojít
k úpravě Masarykova náměstí.
Bude zde doplněna zeleň a také
umístěny další stínící prvky
a mobiliář. Jde o opatření, která
mohou dopomoci k oživení náměstí. V rozpočtu je vyčleněno
2,5 milionu korun, momentálně
se připravuje projektová dokumentace.
Další veřejné prostranství, které má projít proměnou, je plocha
mezi zámkem a zámeckým hotelem, kde je dokončena studie
tohoto prostoru a připravuje se
zadání projektové dokumentace. Tento prostor ale komplikuje
fakt, že pod západní částí se nachází zámecký klub a je potřebné
brát ohled na jeho stropy.

Židovské schody. Foto: Petr Bakovský

Rozsáhlejší akcí, která se letos začne rozbíhat, je příprava
projektu Hradební okruh Komenského, na který rozpočet
pamatuje částkou jeden milion
korun. Jde o prostor ohraničený
na jedné straně Pivovarskými
schody a na druhé straně hotelem Centrum. Zde probíhá
hned několik záměrů. Jde jednak o budování soukromého
parkoviště, kde město Hranice
jedná o jeho pronájmu a provozování. Dále město odsouhlasilo
výkup pozemků pod hradbami
poblíž Pivovarských schodů.
K tomu se přičleňují další akce
a aktivity, které by měly tuto část
města oživit a napomoci i oživení historického jádra, zejména
díky možnosti alternativních
propojení Masarykova náměstí
s Komenského ulicí. V plánu je
oprava hradeb a vytvoření odpočinkové zóny, kde bude provedena parková úprava a vytvoří
se propojené pobytové terasy.
V první fázi bude nutné provést
stavebně technický a historický
průzkum, který by měl proběhnout letos. Na základě výsledků
průzkumů budou připravovány
další kroky.
Připravuje se také instalace
jezdecké sochy T. G. Masaryka autorů Ladislava Sorokáče
a Ondřeje Tučka na Školní náměstí. Socha je již odlita, nyní
probíhají dokončovací práce.
Před její instalací však musí dojít k drobným úpravám Školního

Z plochy v popředí by mělo vzniknout parkoviště a nevyužívaný prostor hradeb
by měl projít parkovou úpravou. Foto: Petr Bakovský

Studie - jedna z možných podob prostranství. Autor: Ing. Radek Pavlačka

náměstí, zejména k přesunutí
pítka. Bronzová socha bude
umístěna uprostřed parkové
úpravy náměstí a orientována
bude tak, aby byla jasně viditelná a zřetelná jak z Farní, tak
z Radniční ulice.
Vítězný návrh vzešel ze soutěže připravené ve spolupráci
s Českou komorou architektů.
Předložené návrhy posuzovala
odborná porota, v níž kromě
zástupců města zasedli děkan
brněnské Fakulty výtvarných
umění Milan Houser, architekt
Petr Janda a ředitel Muzea
umění Olomouc Michal Soukup. Porota posuzovala nejen
samotnou uměleckou hodnotu
předkládaných návrhů, ale také
zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické

otázky investičních nákladů,
údržby, trvanlivosti i vzhledu
sochy v průběhu různých ročních období.
Proběhne také rekonstrukce
židovských schodů. Frekventované schody lemující synagogu
jsou ve špatném technickém
stavu, některé stupně již byly
nestabilní. Aby nemuselo být
schodiště uzavřeno, byla nejproblematičtější místa loni
provizorně zpevněna. Opravu
komplikovalo zejména špatné
založení schodiště, které postupně ujíždí, a také majetkoprávní
vztahy. Nyní je již zpracován projekt na celkovou opravu schodiště a připravují se podklady pro
výběrové řízení na zhotovitele.
Předpokládané náklady se pohybují kolem tří milionů korun.

Loni v srpnu zkoušeli autoři umístění modelu sochy přímo na místě.
Foto: Petr Bakovský

Školství
Do hranických škol budou
letos směřovat poměrně velké
částky. Na ZŠ Šromotovo se dokončují nové prostory na půdě
budovy 2. stupně. Za pomoci dotace vzniknou čtyři nové speciální učebny, dvě na přírodní vědy
a dvě jazykové. Stavební práce

jsou zde hotové, v prvním pololetí se budou učebny vybavovat
vším potřebným a v září by měla
začít výuka. Na tuto akci bylo
z loňského rozpočtu převedeno
10 milionů korun.
Speciální učebny a také venkovní učebna vzniknou také na

ZŠ a MŠ Struhlovsko. Zde město
počítá s náklady 12,5 milionu korun. Také škola v Drahotuších by
se měla dočkat nových polytechnických učeben, a to v nevyužívaných prostorách bývalé pošty.
Na jejich úpravu město vyčlenilo
6,7 milionu korun.

Město se také zabývá výměnou osvětlení v základních školách a také v Základní umělecké
škole Hranice. Cílem je snížit spotřebu elektrické energie a zároveň zvýšit svítivost. Připravuje se
také projektová dokumentace na
školní tělocvičnu v Drahotuších.
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Doprava
Pro dopravu ve městě je zřejmě nejvýznamnější letošní akcí
výstavba světelné křižovatky
U Černého orla, na kterou je
v rozpočtu předběžně vyčleněno 6,5 milionu korun. Na ní by
se měly letos objevit semafory.
Je zpracován projekt, nyní se
připravuje žádost o stavební
povolení a po jeho získání by
ještě v letošním roce mělo dojít
k instalaci semaforů. Odhadované náklady na akci jsou přibližně
6 milionů korun.
Jako možné řešení této křižovatky se v minulosti zvažoval
i kruhový objezd. Toto řešení má
ale několik úskalí. Jednak jde
o velmi vysokou cenu, náklady
se odhadovaly minimálně na 35
milionů korun, protože by muselo docházet k výrazným úpravám
terénu a také k přeložkám sítí.
Navíc by si toto řešení vyžádalo
dlouhodobou několikaměsíční
uzavírku všech dotčených, značně frekventovaných pozemních
komunikací, a to i pro veškerou
autobusovou dopravu.
Naopak výstavba světelné
křižovatky by mohla být prováděna, při částečných uzavírkách
mimo dopravní špičku, za plného provozu. Doplnění křižovatky
semafory je proto pro dopravu
ve městě mnohem šetrnější a lacinější řešení. Je ale nutné počítat také s tím, že je zároveň třeba
doplnit semafory i na přechod
pro chodce u základní školy na
tř. 1. máje a upravit dopravní režim na světelné křižovatce u supermarketu Albert tak, aby došlo
k vzájemné koordinaci semaforů
(„zelená vlna“) na křižovatkách
u této prodejny a U Černého
orla. Tím se zabrání vytváření
dlouhých kolon vozidel v době
dopravních špiček.
Finančně náročnější než
úprava důležité křižovatky bude
rekonstrukce Havlíčkovy ulice za 24 milionů korun. Rekonstrukce probíhá postupně. Loni
se týkala zejména opěrných zdí,
řešilo se i odvodnění a poté samotný povrch silnice. V ulici také
probíhaly nezbytné přeložky
inženýrských sítí, a to jednak
veřejného osvětlení a jednak nízkého napětí elektrického vedení.
V letošním roce by tato poměrně
dlouhá ulice, kde se před dvěma
lety budovala kanalizace, měla
dočkat nového povrchu.
Jedním z trvalých problémů
je nedostatek parkovacích
míst. I když město buduje nová
a nová parkoviště, zejména
na některých sídlištích se míst
stále nedostává. Mezi ně patří
i sídliště Kpt. Jaroše. Proto se
bude připravovat projektová

Křižovatka U Černého orla. Foto: Petr Bakovský

dokumentace na parkovací dům
u supermarketu Billa. Chystá se
rovněž úprava parkování v Bezručově ulici, kde se již chystá
projekt.
Změnou projde i část cesty
podél ulice Komenského na druhém (pravém) břehu Ludiny, která měla dosud prašný mlatový
povrch. Nyní zde budou položeny kostky a bude zde vybudován
i chodník. Předpokládáme, že
akce bude stát 3,2 miliony korun.
Město nezapomíná na chodníky. Kromě drobnějších oprav
připravujeme projektovou dokumentaci na opravu chodníků
v ulicích Alešova, tř. Československé armády a na Smetanově
nábřeží směrem do Teplic. Chceme využít možnosti požádat
na podzim o dotace, pro tento
záměr ale musí být nachystána
projektová dokumentace.
V rámci optimalizace městské
hromadné dopravy je v plánu
také výstavba tří nových autobusových zastávek za 2,5 milionu korun. Zastávky by měly být
umístěny na ulici Komenského

Havlíčkova ulice prochází rekonstrukcí. Foto: Mojmír Dohnal

v horní části, dále poblíž křižovatky ulic Komenského a Hřbitovní, na těchto místech tak
budou zastávky v obou směrech
jízdy. Poslední nová zastávka přibude na Skleném kopci u restaurace Hubert.
Město chce také upravit tři nevyhovující přechody pro chodce

Tato cesta jakoby ani nepatřila do centra města. Foto: Petr Bakovský

na tř. Československé armády
a Hranická. První je u křižovatky s ulicí Přísady, druhý poblíž
bývalé restaurace Bonver a třetí
na ulici Hranická poblíž kruhové
křižovatky U Smrku. V letošním
roce se na tyto přechody bude
zpracovávat projektová dokumentace za 380 tisíc korun.
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Další projekty

Z této strany vypadá nádraží Teplice lépe. Foto: Petr Bakovský

Kluziště se osvědčilo, letos s ním opět počítáme. Foto: Petr Bakovský

Pro podporu cyklodopravy
město usiluje o stavbu cyklověže u hlavního vlakového nádraží.
V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 20 milionů korun, počítáme
ale se ziskem dotace. Cyklověž
má tu výhodu, že na poměrně
malém prostoru pouhých 55
m2 umožní skladování více než
stovky kol i elektrokol včetně
helem a navíc také uskladnění
zavazadel.
Jde o bezpečný, vyzkoušený
a certifikovaný systém. Umožňuje uschování kola v suchu
a bezpečí. Cyklista neřeší, kam
s helmou nebo s bagáží – nechá
si je na kole. Je jedno, jestli jde
o horské nebo městské kolo, silniční speciál či elektrokolo. Ulo-

žení nebo vyzvednutí kola trvá
jen 25 vteřin.
Připravují se i cyklostezky.
Jednak je to cyklostezka Slavíč
– Drahotuše, kde je zažádáno
o stavební povolení. Začíná se
chystat také 2. etapa cyklostezky
Bečva pravobřežní, která by se
měla napojit na I. etapu vedoucí
do Teplic nad Bečvou a pokračovat k Mostní ulici. Zde jsme ale
závislí na Povodí Moravy, s.p.,
přesněji na tom, kdy dokončí
zvýšení ohrázování Bečvy. Předpokládá se, že se stavbou začnou
v letošním roce.
Pro výstavbu zimního stadionu by letos měla být zpracována projektová dokumentace
a získáno stavební povolení, cel-

Hranické letní kino patří k nejnavštěvovanějším v republice. Oprava ale bude
nutná. Foto: Petr Bakovský

kem je v rozpočtu na zimní stadion vyčleněno 2,739 milionu
korun. Pro bruslaře ale město
opět počítá s kluzištěm na Masarykově náměstí, které se letos
v prosinci velmi osvědčilo a těšilo
se velkému zájmu.
Dále také probíhají přípravy
na revitalizaci hranického letního kina. Zde se provedl technický průzkum, který zjistil, že stav
letního kina je ještě o něco horší,
než se čekalo, zejména u jeviště.
Není to ale beznadějné. I zde se
nyní bude zpracovávat projektová dokumentace. Celkem je
v rozpočtu vyčleněno na letní
kino přes milion korun.
Pracujeme také na budoucím
využití ubytovny Vrchlického,
kde zřejmě dojde k demolici budovy.
V letošním roce by také mělo
dojít k prodeji nádražní budovy v Teplicích městu Hranice. Na
koupi máme vyčleněno 2,4 milionu korun. Město si jako první
krok nechá zpracovat studii budoucího využití.
Budeme pokračovat v budování hřišť. Letos přijde na řadu
víceúčelové hřiště Sklený kopec, na které máme v rozpočtu
1,2 milionu korun.
V bytové oblasti se pracuje na
projektu nástaveb v Nerudově
ulici, kde se připravuje projektová dokumentace. V rozpočtu se
na tuto akci vyčlenilo 1,6 milionu
korun.

Město podpoří také rekonstrukci Sokolovny Hranice
částkou 7 milionů korun, která je
ale podmíněna tím, zda dostane
TJ Sokol Hranice na rekonstrukci
budovy dotaci.
Stejně tak, pokud se podaří
získat dotaci, pomůže město
SK Hranice s rekonstrukcí dráhy a travnatého fotbalového
hřiště, a to maximálně do výše
4 milionů korun.
Své akce ve spolupráci s městem chystá také Ekoltes Hranice,
a.s. Měnit by se měl jak sběrný
dvůr, tak zázemí Ekoltesu samotného. V 1. etapě bude řešena komplexní rekonstrukce
sběrného dvora včetně zázemí
obsluhy tak, aby byly zkvalitněny
služby pro občany, a hlavně se
zkulturní celé prostředí, aby bylo
uživatelsky přístupnější a příjemnější. Tato etapa bude částečně
financována z dotací, přispěje na
ni město Hranice a dofinancována bude ze zdrojů Ekoltesu.
Stručně jsme vám představili některé letošní investiční
akce. Částky, které na ně máme
v rozpočtu vyčleněny, se mohou
měnit v závislosti na tom, jak se
nám povede jednotlivé zakázky
vysoutěžit.
Není to výčet úplný, ale akce,
které jsme nyní nezmínili, se objeví v některém z příštích čísel
našeho měsíčníku. A samozřejmě se budeme vracet i k výše
zmíněným investicím.

Budova není v dobrém stavu. Foto: Petr Bakovský
Na stadionu už ani tráva, ani dráha nejsou v dokonalém stavu. Foto: Petr Bakovský

PŘÍLOHU PŘIPRAVIL: Petr Bakovský

SVÁTKY JARA
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Vítání jara na náměstí
Velikonoční tradice připomene u kraslicovníku na Masarykově náměstí v Hranicích
akce Vítání jara, a to v sobotu
4. dubna od 14 hodin.
Hrát bude cimbálová muzika
Moravia z jižní Moravy a úchvatným zážitkem bude hra na keramofon, což je hudební nástroj
vyrobený z vyladěných střešních
tašek Tondach Bobrovka. Tento
nástroj oživí vystoupení cimbálovky. Zahraje na něj cimbalista a
konstruktér unikátních nástrojů
ze střešních tašek Petr Pavlinec.

Nenechte si ujít tento jedinečný
zážitek.
Pro děti je připraven zábavný
program Kouzelné Velikonoce,
který bude plný soutěží, tanečků,
kouzel, představení velikonočních zvyků a tradic. Na náměstí
také vystoupí folklórní soubory,
například Dětský folklorní soubor
Maleníček z Lipníka nad Bečvou,
k vidění budou ukázky lidových
řemesel a spousta dalšího. Vstup
na akci je zdarma, více informací
najdete na plakátech a na webu
kultura-hranice.cz. 
(mkz)

Nazdobme společně kraslicovník

Strom plný malovaných vajíček vyroste ve středu 1. dubna na Masarykově náměstí
v Hranicích.
Tato milá tradice by nemohla vzniknout bez dětí ze školek,
žáků a studentů ze škol, prostě
všech obyvatel města, kteří se
zapojí a v předstihu vytvářejí
každoročně kraslice. Malovaná
vajíčka potom na strom zavěšují pracovnice Městských kulturních zařízení. Poprvé navodil
kraslicovník velikonoční atmosféru v roce 2016, kdy strom
zdobilo 2 384 kraslic, v roce
2017 se počet zvýšil na 3 300
krásných kousků, v roce 2018
zdobily pracovnice MKZ kraslicovník 3 800 kraslicemi a vloni
jich bylo rekordních 4 040.
Každoročně se kraslice uklízejí do plat na vajíčka a pou-

žívají v dalším roce. Nicméně
každým rokem to kvůli větru
některé kousky odnesou, a tak
se Městská kulturní zařízení
Hranice opět obracejí na všechny nadšence s prosbou o spolupráci. Uvítáme, když lidé opět
přispějí kraslicemi.
Fantazii, jak kraslice ozdobit,
se meze nekladou. Na stromě
se vždy objeví přehršel nejrůznějších technik a nápadů od
klasicky zdobených kraslic přes
netradiční a nové způsoby až
třeba po vajíčka dřevěná.
Své výrobky mohou školky,
školy, spolky, organizace i jednotlivci nosit do Turistického
informačního centra ve dvoraně zámku, do muzea na Staré
radnici a do synagogy, a to do
pondělí 30. března. 
(mkz)
Ilustrační foto: Ivana Žáková

INZERCE

Návštěvníci uvidí také hru na keramofon, nástroj vyrobený ze střešních tašek
z produkce Tondachu. Foto: archiv cimbálové muziky Moravia

Výstava velikonočních
tradic v galerii M+M
Velikonoční tradice opět představí výstava v hranické galerii
M+M. Nabídne jako již tradičně
přehlídku kraslic zdobených
nejrůznějšími způsoby. Tradiční
výstavu velikonočních tradic zahájí slavnostní vernisáž v pátek

13. března v 17 hodin. Výstava
potrvá do pátku 10. dubna. Galerie M+M bude otevřena každý
den, od pondělí do neděle, a to
od 13 do 17 hodin nebo na zazvonění či telefonickou domluvu
na čísle 581 602 148. 
(mkz)

V muzeu se budou zdobit kraslice
Jarní atmosféru navodí v muzeu na Staré radnici dvě tvořivé
dílny. Vyrábět se budou kraslice,
které potom ozdobí na náměstí
kraslicovník.
Výtvarné dílny jsou určené
pro děti a jejich rodiče. S sebou
si stačí vzít vyfouklá vajíčka, touhu tvořit a poplatek za materiál
ve výši 20 Kč. Kraslice se budou
zdobit různými technikami.
Tvořit se bude v úterý 17.
března a ve čtvrtek 19. března
od 9 do 16 hodin.
(mkz)


Ilustrační foto: Jiří Necid

Nová prodejna Oresi
v Hranicích

Radniční 67, Hranice

Otevíráme 2. 3. 2020
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Nenechte si ujít: Pat a Mat jsou na Staré radnici

Interaktivní výstava „Pat a Mat“ se už otevřela veřejnosti na Staré radnici v Hranicích. Nabízí animační dílnu, hernu, fotokoutek, spoustu různých zajímavostí, her a ke
zhlédnutí je i film „Pat a Mat“ o tom, jak se takový film natáčí. Výstava, ze které nebudou chtít děti odejít, potrvá do středy 1. dubna. Vítáni jsou děti i jejich rodiče, vstup
je zdarma. Foto: Jiří Necid

Chystá se výstava Hranická
rocková scéna 90. let
Hranické muzeum ve spolupráci s Hudebním a filmovým
muzeem regionu Hranicko chystá výstavu, která bude mapovat
hranickou rockovou scénu devadesátých let.
Po revoluci ve „svobodných
a divokých“ devadesátých letech
se mezi obyvateli Hranicka vynořily bigbítové kapely, jejichž počet
se vyšplhal až na téměř dvacet aktivních hudebních těles. Mnohým
odchovancům této éry se podařilo prosadit na celostátní úrovni například Petr Marek s projektem
Midi Lidi, Boris Carloff nebo kapely Traktor, November 2nd či Silent
Stream of Godless Elegy.
Výstava nahlédne do historie
těchto a dalších kapel – Tarantula, O.K.No, Oranice, Last Dream,
Noonies, Bubble Gun, Huygensův
princip, Živec Ortoplaz, Unarclub,
Ration of Cannabis, Memoria, Laila, Scapegoat, Raimond, Wizard
či Citron za dob Václava Vlasáka
a Fanyho Michalíka. Přiblíží atmosféru Hudebního klubu Na
staré střelnici a prvních ročníků

festivalu Rockové Hranice. Chybět nebudou ani hudební ukázky
v moderní podobě, kdy si je zájemci budou moci poslechnout
pomocí svých mobilních telefonů. Součástí výstavy bude také
velkoplošná projekce, instalace
dobové zkušebny rockové kapely, staré hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety
a další.
Prosíme o pomoc pamětníky, sběratele a občany, kteří
nám mohou zapůjčit předměty
na tuto výstavu, která se bude
konat od 15. října 2020 v prostorách Staré radnice. Hledáme hudební nástroje, plakáty,
vstupenky, fotografie, elpíčka,
alba a další předměty nebo
informace, které by pomohly
obohatit plánovanou výstavu.
Prosím ozvěte se nám na email
kurator@muzeum-hranice.cz
nebo na telefon 775 854 522.
Zapůjčené předměty můžete
přinést také do hranického muzea na Starou radnici. Předem
děkujeme.

Na výstavě si návštěvníci zavzpomínají – třeba na skupinu Tarantula, která vznikla
v Hranicích v roce 1988. Ilustrační foto: archiv Hudebního a filmového muzea
regionu Hranicko

Na vernisáž výstavy „Pat a Mat“ zavítala spousta malých návštěvníků.
Foto: Jiří Necid

KULTURA
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Herecká manželská beseda:

Igor Bareš a Antonie Talacková
Oblíbená manželská herecká
dvojice Igor Bareš a Antonie Talacková se ve středu 4. března
v 18 hodin chystá mezi vás, do
Zámeckého klubu.
Herec Igor Bareš k představení uvedl: „Vím, že diváci na
oblastech a v menších městech
si váží divadla více než v centrech. Proto mě každé zájezdové
představení těší mnohem více
než pražské reprízy.
Besedy s lidmi vedené dobrými moderátory jsou pro mě
velkým potěšením, protože jsou
vždy nové, originální a rodí se na
místě. Odpovídám vždy upřímně, beze strachu, a to je vždy na
tom večeru asi to nejhodnotnější jak pro diváky, tak i pro mne.
O to víc se těším na společné
večery strávené se svou man-

Městské slavnosti:
Žijeme spolu
- slavíme spolu
Přijďte se potkat se svými
přáteli a sousedy na Městské
slavnosti Hranic, které navazují na loňské Oslavy 850 let
Hranic. Letos vypuknou v sobotu 6. června. Loňský rok
jste to byli právě Vy, kdo průvod městem nabil neskutečnou energií! Zapojit se můžete
i v letošním roce. Je zván každý spolek, škola, školka nebo
sdružení jak do průvodu, tak
i k zapojení se do samotného
programu. Pro více informací
pište na dramaturg@mkz-hranice.cz nebo volejte na 770
104 941. Za spolupráci děkuje

Igor Bareš a Antonie Talacková. Foto: archiv účinkujících

želkou, protože co nevím nebo
jsem zapomněl, ona jistě při
besedě doplní nebo uvede na

pravou míru.“ Vstupné v předprodeji je 200 korun, na místě
250 korun.
(mkz)

Bc. Mirka Krůpová,
dramaturgyně MKZ Hranice

Forrest Jump, Gate Crasher a host Doktor Doll
Kapely Gate Crasher a Forrest Jump vyrážejí na společné
DOUBLE GANG Tour. Jako host se
představí kapela Doktor Doll. Nenechte si tuhle jizdu ujít v Zámeckém klubu v pátek 13. března od
20 hodin. Vstupné je v předprodeji 200 korun, na místě 250 korun.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Hranice.

Forrest Jump
Koncertně velice aktivní
crossoveroví Forrest Jump patří
k nejenergičtějším seskupením
a jejich živá produkce je fanoušky přijímána nadšeně napříč
žánry. Na sklonku roku 2019
kapela vypustila pátý videoklip
k aktuálnímu albu k písni Maso
a zároveň zbrusu nový singl

Slovo jako zbraň/Pohled jedné
míle, který odpálila zároveň se
zahájením podzimní šňůry po
boku stálice Traktor. V roce 2020
připravují Forrest Jump zbrusu
nový koncertní program, jehož
pilíři budou ty nejznámější písně z devatenáctiletého působení
této bandy. 
(mkz)
Foto: Gate Crasher

Gate Crasher
Rocková smršť Gate Crasher
je stále známějším jménem na
česko-slovenské scéně. Za dobu
svého působení vystupovala na
největších letních festivalech,
hrála s předními českými interprety a zahraničními hvězdami
(Aerosmith, Ozzy Osbourne,
Korn, Iron Maiden). Aktuálně
kapela vydala již pátou řadovou desku „mrazení“, kterou na
DOUBLE GANG Tour představí.

Expediční kamera opět v Zámeckém klubu
Festival Expediční kamera
bude opět v hranickém Zámeckém klubu, a to v pátek 6. března od 18 hodin první blok a od
20 hodin druhý blok. Jedná se
o filmový festival, který již od roku
2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy
z mezinárodní i domácí produkce.
Výpravy do nitra džungle
i pouště, neuvěřitelné výkony na
skalách, plavby přes oceány i po
divokých řekách, adrenalinové
šílenství, návštěvy domorodých
kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech,
outdoorové hvězdy i neznámí,
a přesto úžasní cestovatelé, to

vše máte možnost zažít během
festivalu. Přijďte nasát atmosféru
dálek, obdivovat pozoruhodné
výkony a načerpat inspiraci ke
svým cestám. Vstupné na každý
blok je 50 korun. 
(mkz)
Foto: Expediční kamera

Filmy na letošním festivalu:
18.00 - 1. blok
1. Tieň Jaguara
2. Boy Nomad
20.00 - 2. blok
1. Surf Cuba
2. Sary Jaz
3. B7 – 95 kilometrů,
které ti změní život

Ilustrační foto

Ensemble Frizzante
a Valérie Zawadská
Poezie ve vokální hudbě –
tak se jmenuje koncert, na kterém vystoupí vokální kvintet
Ensemble Frizzante a vzácný
host, herečka a dabérka Valérie
Zawadská. Patří k nejznámějším českým dabérkám – v této
kategorii je šestinásobnou
vítězkou ankety TýTý. Její nezaměnitelný hlas se uplatňuje
nejen v dabingu, ale také na divadelních prknech, v rozhlase,
televizi a filmu. Hrála v několika
celovečerních filmech a mnoha
televizních inscenacích a seriálech. Harmonii lidských hlasů si
mohou posluchači vychutnat
v pondělí 9. března v 18 hodin
v Koncertním sále v Zámecké
ulici. Vstupné je 250 korun
mimo předplatné KPH. Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku.  (mkz)

Ilustrační foto: Valérie Zawadská
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KNIHOVNA / PLES

Březen – měsíc čtenářů. Knihovna nabízí spoustu akcí
Pokud jste ještě neviděli
na vlastní oči nové interiéry
knihovny, skvělou příležitostí
je měsíc březen – měsíc čtenářů. Prohlédnout si můžete nedávno zrestaurovaný strop, dát
si kávu v automatu, někam se
zašít a přečíst si časopisy nebo
za symbolickou cenu zakoupit
vyřazené knihy na burze knih.

Burza knih
V březnu již tradičně nabízí městská knihovna burzu
vyřazených knih za příznivou
cenu. Burza potrvá od pondělí
2. března do úterý 31. března v době provozu knihovny.
V průběhu měsíce budou knihy
v burze doplňovány o další.

Akce pro děti
Dětské oddělení knihovny
nabízí v březnu každou středu
odpoledne od 14 hodin veřejné
čtení pro děti se zábavným programem.
Ve středu 4. března s hostem knihovny babičkou Lenkou,
která povede i jarní dílničku pro
kreativní děti, které si mohou
poslechnout čtení i její pamětnické vyprávění.
Další středeční odpoledne
11. března bude zaměřeno na
Jiřího Trnku, kdy si připomeneme jeho nedávné 50. výročí
úmrtí. Zveme k poslouchání
čtení z jeho knihy i k promítání krátkých loutkových filmů
tohoto slavného loutkáře, spisovatele, scénáristy a režiséra
animovaných filmů.

Ve středu 18. března nabízí
knihovna čtení pro děti z nejnovějších knih.
A ve středu 25. března od
14 hodin opět uvítáme ve studovně knihovny babičku Lenku
s jejím vyprávěním o tradicích
jara v našem regionu a se čtením z knižních novinek. Opět
se děti mohou naučit s babičkou
Lenkou vyrábět pěknou jarní ozdobu k velikonočním svátkům.
Rodiče s dětmi jsou vítáni. Vstup
na všechna čtenářská odpoledne je zdarma.

Kyrgyzstán: Sám na kole
horskou divočinou
Knihovna pořádá cyklocestovatelkou přednášku Radomíra Čížka, šumperského rodáka,
povoláním hokejového trenéra
mládeže. Jeho koníčkem se stalo
cyklocestování a ultravytrvalostní cyklistika. V roce 2017 odstartoval svůj projekt „Na kole do
nejtěžších kopců a nejzapadlejších koutů světa“, v jehož rámci
se chce pokusit zdolat nejvýše
položená horská sedla a vrcholy
naší planety a zavítat do těžko
dostupných oblastí. Své výpravy podniká zpravidla sám, s co
nejnižšími náklady.
V přednášce se podělí o své
zážitky ze své dobrodružné sólo
výpravy na kole po Kyrgyzstánu,
jejímž cílem bylo zdolat nejvýše
položené průsmyky pohoří Ťan-Šan a na vlastní kůži okusit život
lidí v nejodlehlejších horských
oblastech, kam vedou buď špatné, nebo ještě horší cesty. Po-

V roce 2019 se v knihovně díky její modernizaci výrazně zvýšil počet návštěv na
63 tisíc za rok. Pro srovnání - v předchozích letech se toto číslo pohybovalo od
40 do 50 tisíc. Ilustrační foto: Jiří Necid

vypráví o nocích v jurtách, kráse
polodivokých koní, kouzelných
setkáních s místními pastevci,
o zoufalství při rozbahněném
sjezdu i o tom, co se mu honilo hlavou, když se sám vydal do
horské divočiny, kde příští vesnice byla 160 kilometrů daleko. To
a ještě mnoho dalších kuriózních
situací a nezapomenutelných
zážitků si můžete přijít poslechnout a zhlédnout na fotografiích
a krátkých videích s autentickým
průvodním slovem do Zámeckého klubu v úterý 24. března od
18 hodin. Vstupné je 70 korun.

Spisovatelka
Petra Dvořáková
Knihovna připravila také besedu se spisovatelkou Petrou
Dvořákovou, a to na čtvrtek
19. března od 18 hodin v Zámeckém klubu. Na místě budete

mít příležitost zakoupit si některou z jejích knih a po besedě se
uskuteční autogramiáda. Vstupné je 70 korun.
Petra Dvořáková získala už za
svou první knihu Proměněné sny
cenu Magnesia Litera v oblasti
publicistika. Její druhá kniha Já
jsem hlad byla již beletristická
a věnovala se zde zápasu s anorexií.
Její knihy se těší neobyčejnému zájmu čtenářů: Dědina: pole,
závist, chtíč a otčina, Sítě, Chirurg.
Kromě toho je také autorkou knih
pro děti jako Julie mezi slovy
nebo Flouk a Líla: Dobrodružství
z mrakodrapu. Za knihu Julie
mezi slovy získala ocenění Zlatá
stuha a Cenu učitelů za přínos
k rozvoji dětského čtenářství.
Kromě toho také spolupracuje
s Českým rozhlasem, pro který
vytvořila sérii povídek. V lednu
vyšla další její kniha Vrány. (mek)

Letošní TaťánaFest bude oděn do plesové róby

Taťána Jonasová před svou smrtí vzkázala všem spřízněným hudebníkům: „Netruchlete, ale raději si zazpívejte. Sami navzájem, od srdce a z lásky. A já to uslyším.“
Ilustrační foto: archiv organizátorů TaťánaFestu

Spolek přátel Taťány Jonasové chystá na sobotu 18. dubna
od 18:30 hodin v Divadle Stará
střelnice třetí ročník vzpomínkové akce TaťánaFest na milou
kolegyni, kamarádku, pedagožku, sbormistryni a hudebnici
Taťánu Jonasovou, která by se
letos v dubnu dožila šedesáti let.
Právě toto jubileum a blízká spojitost Taťány s kulturním
a společenským děním v Hranicích přivedla organizátory
k myšlence pojmout letošní
ročník jako oslavu výročí jejího
narození, a to formou společenského plesu.
Zahájení v 18:30 hodin obstará vystoupení přípravného
oddělení Hranického dětského
pěveckého sboru, po zdravici
a přípitku hostů se na celý večer
taktovky ujmou na střídačku dvě
hudební tělesa. Kapela H-Band
se postará o modernější repertoár, Hudecká muzika Franty

Kopeckého zase o řádný příděl
polek, valčíků a dalších tradičních tanců.
O přestávkách se mohou návštěvníci těšit na vystoupení Ženského komorního sboru, scénku
a také jedno žhavé překvapení.
Místenky v ceně 100 korun budou v prodeji v knihkupectví
Ezop od poloviny března. Spuštění předprodeje stejně jako
další informace budou postupně zveřejňovány na webu www.
tatanafest.cz a na facebooku.
Případný výtěžek TaťánaFest
Plesu bude využit na vznik chystané publikace o životě a díle
Taťány Jonasové. Milým dárkem
k nedožitým kulatinám bude
též vznik malé pamětní síně věnované její osobě v areálu bělotínské fary. Slavnostní otevření
proběhne v sobotu 18. dubna
odpoledne za účasti Hranického dětského pěveckého sboru
a dalších hostů. 
(fk)

KULTURA
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Písničkář Michal Horák
navazuje na Svěráka a Uhlíře
Nakažlivá pozitivní energie,
smysl pro humor a navázání na
tvorbu Svěráka a Uhlíře, to a ještě více přiveze novodobý písničkář Michal Horák do Hranic.
Když loni na podzim vydal
Michal Horák svůj albový debut
Michalovo cédéčko, završil tím
jednu pomyslnou etapu své dosavadní hudební dráhy. Etapu,
během níž se na scéně etabloval coby talentovaný písničkář
se smyslem pro chytrý humor
a umem vtipně glosovat každodennost.
Víc než výmluvně to dokládá jak jeho zmíněný debut, tak
i řada úspěšných videoklipů jako
Hej, teto!, Netušim (s hostujícím
Pokáčem) nebo Je to tak. Ač během svého dosavadního působení na hudební scéně odehrál
Michal už nespočet koncertů,

letos na jaře vyráží na své vůbec
první samostatné turné se známými i zcela novými písničkami,
které ještě nikde nezazněly.
Do Zámeckého klubu v Hranicích zavítá v sobotu 25. dubna. Vstupenky jsou již k mání
v předprodeji v Turistickém
informačním centru Hranice za
200 korun. Na místě pak budou
stát 250 korun.
„Ahoj, já jsem Michal a jsem
písničkář. Tohle jaro beru všechny svoje instrumenty a jedu svoji
první šňůru, tak prosím doražte,
ať to není propadák. Těším se!
Uctivě Čichal,“ láká na své jarní
turné mladý talentovaný písničkář a multiinstrumentalista
Michal ‚Čichal‘ Horák. Ten ke své
šňůře vytvořil videoklip, ve kterém jsou i Hranice. Najdete ho
na youtube.
(mkz)

Hranice v klipu!

Naladit se na koncert Michala Horáka
můžete videopozvánkou na
youtube.com/watch?v=gkvMrBRY-7s.

Michal Horák: Hrát naživo je pro mě vždycky výzva
ROZHOVOR
Různých koncertů a vystoupení už za sebou máš celou
řadu, samostatné turné jako
takové teď jedeš ale vůbec
první v kariéře. Liší se nějak
způsob, jak se na něj oproti
běžným „jednorázovým“ vystoupením připravuješ?
Samostatné koncerty beru
vždycky trochu jinak, snažím se
jim dát nějakou přidanou hodnotu. Na většině koncertů s sebou budu mít houslistu Adama
Černíka, kterého jsem ale ukecal
i pro hru na cajon, takže písničky
budou bohatší i po perkusivní
stránce. Zároveň mám víc prostoru než třeba na festivalech, takže
dojde téměř na všechny písničky,
ať se to lidem líbí, nebo ne.

Novodobý písničkář Michal Horák navazuje ve své tvorbě na známou dvojici Svěrák a Uhlíř. Foto: archiv účinkujícího

Co pro Tebe vlastně živé hraní znamená?
Hrát naživo je pro mě vždycky
výzva, ale zároveň se na to těším.
Když na koncertě něco pokazím,
je to paradoxně docela pozitivní
věc, protože mi to koncert zpestřuje a hecuje mě to k improvizaci. A aspoň lidi vidí, že to není
playback. No a pak ta pověstná
zpětná vazba od lidí na koncertě
je něco, co si přes video na youtube těžko tolik užijete.

Jsi znám tím, že kromě samotného hraní jsou Tvé koncerty bohaté také na situační
humor a různé průpovídky
mezi jednotlivými písněmi. Jak
dalece je zrovna tohle otázka
improvizace nebo naopak přípravy předem?
Na pódium vstupuju většinou
jen s připraveným playlistem
a i ten kolikrát skončí úplně jinak.
Mám to ale takhle rád a myslím,
že i lidi to docení víc než něja-

ké secvičené představení. Stačí
se jen předem smířit s tím, že
pravděpodobně budete někdy
trochu za blbečka.
Je jasné, že základem pro
Tvůj koncertní setlist je loni
vydaný debut Michalovo cédéčko. Jaké další písně v rámci
turné zařadíš? Můžeme se těšit
i na nějakou úplnou novinku?
Zcela určitě budu hrát i novinky. Ale myslím, že pestrost bude

zachována. Minimálně nástrojů
budeme mít v autě jak pro symfonický orchestr.
Je v rámci turné nějaké město, kde se představíš úplně poprvé?
Jezdím po celé republice
v podstatě už od 14 let, ale přesto si lajsnu poprvé spoustu měst,
třeba Mariánské Lázně, Tábor
nebo Hranice. No, jsem na to
zvědav, ale těším se. 
(mkz)

PROGRAM VŠECH AKCÍ V HRANICÍCH NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz
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KINOKAVÁRNA
Jiří Trnka:
Nalezený přítel

V Kinokavárně v Zámeckém klubu uvidíte ve středu
15. dubna od 19 hodin dokumentární film Joëla Fargese
a Terezy Brdečkové o Jiřím
Trnkovi, jednom z největších
českých umělců 20. století,
o umělci přezdívaném „Walt
Disney Východu“.
Vstupné je 70 korun
v předprodeji v Turistickém
informačním centru na zámku, 100 korun na místě.
Dokument „Jiří Trnka: Nalezený přítel“ je vyprávěn
pohledem režiséra pátrajícím
po osudu Jiřího Trnky, autora
filmů jeho dětství, které viděl
jako malý chlapec ve Francii
v kině, jež promítalo východoevropskou animaci.
Při svých cestách do Československa se režisér seznámil s Terezou Brdečkovou
a společně se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří
Trnka. 
(mkz)

KULTURA

Gentlemen´s Club míří
do Zámeckého klubu s novou deskou
Oblíbená hranická kapela
Gentlemen´s Club vyráží na
turné s novým EP pod názvem
„Skvělé a snadné“. Jak již název
napovídá, přivezou uvolněnou
atmosféru do každodenního
shonu. V pátek 3. dubna od
20 hodin se tak můžete naladit
na večer hýřící hudbou ska, reggae, soulu či rocku. Vstupné
je v předprodeji 130 korun, na
místě 150 korun. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel.
581 607 479. 
(mkz)
Foto: archiv kapely

Ostrava Brass Quintet vystoupí 6. dubna v Hranicích
Koncert souboru Ostrava Brass Quintet se uskuteční
v pondělí 6. dubna od 18 hodin v Koncertním sále v Zámecké ulici 118. Soubor interpretuje
skladby všech stylových období
od renesance až po současnost.
Návštěvníci se mohou těšit na
jejich podání, kdy na trubku
zahrají Pavel Hanslík a Michal
Höpfler, na lesní roh Vít Jančálek,
na trombon Stanislav Strouhal
a na tubu Miroslav Pecháček.
Vstupné je 150 korun mimo
předplatitele KPH. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru na zámku.
Soubor byl založen na jaře
roku 1994. Významným úspěchem pro něj byla účast spolu
s kolegy z jiných orchestrů jako
základ festivalové Brass Harmo-

ny Ostrava na mezinárodním
hudebním festivalu Brass Seans
v roce 2005 v Bratislavě. O rok
později pak vystoupil samostatně, na opětovné pozvání organi-

INZERCE

zátorů tohoto festivalu, tentokrát
s hodinovým programem na společném koncertě vedle hudebních veličin z celé Evropy. (mkz)
Foto: archiv souboru

CHARITA
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5. díl

Služba Domácí zdravotní péče Charity Hranice
Vážení čtenáři, ráda bych
Vám představila službu Domácí
zdravotní péče Charity Hranice,
která má za cíl významně přispět ke zvýšení kvality života
pacientů.
Domácí zdravotní péče zajišťuje odbornou zdravotní péči
v domácnosti nemocného. Přispívá ke zlepšení zdravotního
stavu, psychiky a k celkovému
uzdravení pacienta. Pacient
nemusí opouštět svůj domov,
dochází ke zkrácení hospitalizace v nemocnici na nezbytně
nutnou dobu, pacient nemusí
absolvovat složitou přepravu
sanitou nebo komplikovaný
převoz rodinou na ošetření. Domácí zdravotní péče je
mnohem levnější a účelnější
než hospitalizace v nemocnici.
Spolupracujeme s praktickými lékaři nemocných, provádíme jejich ordinace. Zdravotní
péče je v plné výši hrazena zdravotní pojišťovnou. Naše kvalifikované zdravotní sestry ve

střediscích Hranice a Lipník
nad Bečvou jezdí za pacienty
po celém regionu automobily každý den, včetně víkendů
a svátků. Ošetřují krátkodobě
i dlouhodobě nemocné bez
omezení věku dle standardů
kvality ošetřovatelské péče.
Mezi nejčastější zdravotnické
výkony patří odběry krve, převazy, aplikace inzulínu a rehabilitace. Je nutné, aby se naše
zdravotní sestry systematicky
vzdělávaly. Zúčastňují se certifikovaných kurzů, aby udržovaly krok se současnými trendy
a mohly vykonávat i speciální
ošetřovatelské výkony jako
například aplikovat parenterální výživu speciálními vstupy,
provádět peritoneální dialýzu
v domácím prostředí pacienta
nebo používat lineární pumpu.
Součástí domácí zdravotní
péče je také mobilní Domácí
hospicová péče. Multidisciplinární tým poskytuje odbornou
mobilní paliativní péči umíra-

jícím dospělým osobám v domácím prostředí nepřetržitě 24
hodin denně. Cílem je umožnit
pacientům s vážným onemocněním, u kterých již byla ukončena medicínská léčba, prožít
poslední etapu svého života
důstojně v kruhu své rodiny
a přátel.
Náš multidisciplinární tým
se skládá ze zdravotních sester,
pečovatelek, sociálního pracovníka, pastorační asistentky
a duchovního. Spolupracujeme
také s paliativním lékařem. Snažíme se být oporou pro pacienta a jeho pečující rodinu. Aby
naše paliativní péče byla dostatečně kvalitní, vybavujeme
domácnosti klientů potřebnými
zdravotními pomůckami, především elektrickými polohovacími lůžky s antidekubitálními
matracemi s kompresory, dle
potřeby oxygenátory nebo lineárními pumpami.
Domácí zdravotní služba
slouží pacientům od roku 1999.

Pro děti a mládež pořádá Fénix také
prázdninové výjezdní akce.
Foto: Charita Hranice

Ilustrační foto: Charita Hranice

Máme tedy více než dvacetiletou praxi. Vždy se snažíme
poskytovat co nejkvalitnější
zdravotní péči, kde středem
našeho zájmu je pacient. Vždyť
pacient a jeho rodina jsou na
nás závislí a důvěřují nám.
Jana Kolářová,
vedoucí Domácí zdravotní péče

Lidé přispěli rekordní částkou, dali téměř 1,5 milionu
Tříkrálová sbírka 2020 byla
plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se
všemi, kteří se do její organizace zapojili a pomohli Charitě
Hranice ke zdárné realizaci této
náročné a jedinečné akce. Velmi
radostná a srdečná spolupráce

byla také se všemi tříkrálovými
skupinkami a jejich vedoucími.
Ve městě Hranicích vyšlo do
ulic 37 vedoucích a společnými
silami se jim s jejich královskými veličenstvy podařilo získat
273 933 Kč. V Drahotuších osm
kolednických skupinek nashro-

máždilo v pokladničkách 41 692
Kč, ve Slavíči dvě skupinky získaly
6 422 Kč. Občané Velké přispěli do
pokladniček tří skupinek celkovou
částkou 15 535 Kč. Ve Lhotce králové vyzpívali 4 490 Kč, v Radíkově
3 389 Kč a v Uhřínově 2 631 Kč.
V celé Charitě Hranice se díky

velké štědrosti a vstřícnosti spoluobčanů vykoledovalo rekordních 1 476 949 Kč. Děkujeme, že
nám zachováváte stálou přízeň
a díky vaší štědrosti můžeme
pomoci lidem, kteří naši pomoc
potřebují. Děkujeme vám!
Radka Andrýsková, Charita Hranice

Tříkráloví koledníci dostali v sobotu 28. prosince v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích požehnání od olomouckého biskupa Josefa Nuzíka. Takováto slavnostní mše a setkání koledníků z nejrůznějších míst olomoucké arcidiecéze se v Hranicích uskutečnily poprvé v historii. Foto: Charita Hranice
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PROGRAM

Co se děje v Hranicích
Neděle 1. 3.
16:00 – Hurá na pohádky – promítání pro děti. Pásmo krátkých
animovaných filmů pro nejmenší
diváky a jejich bystré sourozence
a zvědavé rodiče. Koná se v kulturním a komunitním prostoru
Karnola v Hranicích, tř. ČSA 211,
vstupné 30 Kč dospělí, 20 Kč děti.
19:00 – Halina Pawlowská:
Manuál zralé ženy – humorná
talk show výborné vypravěčky,
koná se v sokolovně v Hranicích,
Tyršova 880, vstupné od 320 do
350 Kč. Předprodej je v knihkupectví Ezop v Hranicích, Masarykovo nám. 96, tel. 581 602 547.

581 602 187 a v knihkupectví
Ezop, tel. 581 602 547.
Pátek 6. 3.
18:00 a 20:00 – Expediční
kamera 2020 – mezinárodní
filmový festival outdoorových
filmů. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné na místě, 50 Kč
za blok. Podrobný program na
www.kultura-hranice.cz.

Pondělí 2. 3.
16:00 – Veřejné projednání
k dopravním scénářům Hranic – druhé veřejné projednání
k Plánu městské mobility města Hranic, kde budou představeny scénáře rozvoje dopravy.
Diskutovat se bude o tom, co
by se mělo v dopravě změnit
a do kterých oblastí by se mělo
investovat. Jednání se zúčastní
zástupci města a zpracovatelé
Plánu mobility. Koná se ve velké
zasedací místnosti MěÚ Hranice
(1. patro zámku), Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
Středa 4. 3.
14:00 – Jarní dílnička s vyprávěním babičky Lenky – veřejné
čtení a tvoření pro děti. Koná se
v Městské knihovně v Hranicích,
Masarykovo náměstí 71, vstup
zdarma.
18:00 – Igor Bareš & Antonie Talacková – herecká manželská beseda. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné v předprodeji 200 Kč, na
místě 250 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 5. 3.
20:00 - David Koller Acoustic –
koncert. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, sady Čs.
legií 770, vstupné v předprodeji
od 590 do 790 Kč. Předprodej je
v restauraci Stará střelnice, tel.

Zawadská – koncert. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné 250 Kč
mimo předplatitele KPH.

19:30 – Společenský večírek
ZŠ a MŠ Šromotovo – školní
večírek, k tanci a poslechu zahraje skupina Doméza. Koná
se v sokolovně v Hranicích, Tyršova 880, vstupné s místenkou
pouze v předprodeji za 170 Kč.
Předprodej je v kabinetu Petry Kunovské nebo na e-mailu
kunovska@zssromotovo.cz.
22:00 – Rap Night vol. 3 – vystoupí pražský rapper Smack
One, hranický talent Mongrel
a Dj Washelll. Koná se v City Clubu v Hranicích, Masarykovo nám.
121, vstupné od 200 Kč. Předprodej vstupenek na goout.net.
Sobota 7. 3.
11:00 – Splash Party – jízda
přes sněhový bazén s vodou,
soutěže a dobroty z udírny.
Koná se v lyžařském areálu
v Potštátě. Bližší informace na
www.skipotstat.cz.

19:30 - Úplňkový OM Chanting
– skupinová technika využívající
transformační sílu ÓM, aby aktivovala sebeharmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí. Koná se v Masážním
studiu Petry Janáskové v Hranicích, Masarykovo nám. 96, příspěvek 50 Kč, registrace na emailu j.bach@email.cz.
Úterý 10. 3.
15:00 – Senior kavárna nejen
pro seniory – promítání filmu.
Koná se v místnosti osadního výboru v Drahotuších, vstup zdarma.

19:30 – Společenský večírek
ZŠ a MŠ Struhlovsko – školní
večírek, k tanci a poslechu zahraje skupina Sunset. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, sady Čs. legií 770, vstupné
s místenkou 200 Kč. Předprodej
je ve školní podatelně.
20:00 – Metastavy a Neřvi mi
do ucha – koncert pražského
jazz-hip-hop kvarteta a introvertního československého diska. Koná se v kulturním a komunitním prostoru Karnola v Hranicích, tř. ČSA 211. Vstupné 150 Kč
v předprodeji, 180 Kč na místě.
Předprodej na goout.net.
20:00 – Forrest Jump a GATE
Crasher – kapely vyrážejí na
společné turné Double Gang
Tour. Jako host vystoupí Doktor
Doll. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 200 Kč v předprodeji,
250 Kč na místě. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

Středa 11. 3.
14:00 – Veřejné čtení pro děti –
zaměřeno na Jiřího Trnku, rodiče
vítáni. Koná se v Městské knihovně
v Hranicích, Masarykovo nám. 71,
vstup zdarma.
Čtvrtek 12. 3.

Sobota 14. 3.

18:00 – Jarní koncert – koncert
žáků hudebního oboru ZUŠ Hranice. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstup
zdarma.

13:30 – Dětská merenda – oblíbené maškarní odpoledne plné
her a zábavy pro děti i dospělé. Koná se v Zrcadlovém sále
v kasárnách generála Zahálky
v Hranicích, vchod z třídy ČSA,
vstupné dobrovolné.

Neděle 8. 3.

Úterý 17. 3.

16:00 – Kino: Aladdin – promítání dobrodružného filmu pro
celou rodinu. Koná se v Klubu
Olympia v Hranicích, Radniční
68, vstupné 100 Kč. Předprodej
v knihkupectví Ezop, tel. 581
602 547 a v prodejně minerálů
Atelier – HanT, tel. 733 525 300.

9:00 – 16:00 – Výtvarná dílna:
Vyrobte si svou kraslici – výroba kraslic pro rodiče a děti. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, poplatek
za materiál 20 Kč.
Středa 18. 3.

Pondělí 9. 3.

Pátek 13. 3.

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.

17:00 – Vernisáž k výstavě:
Výstava velikonočních tradic
– koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.

18:00 - Kruh přátel hudby:
Ensemble Frizzante & Valérie

19:00 – Hradišťan a Jiří Pavlica
– koncert. Koná se v sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
430 Kč. Předprodej je v Cestovní
kanceláři Bonton v Hranicích, Masarykovo náměstí 17, tel. 581 605
080 nebo na ticketportal.cz.

14:00 – Veřejné čtení pro děti
– zaměřeno na knižní novinky,
rodiče vítáni. Koná se v Městské
knihovně v Hranicích, Masarykovo nám. 71, vstup zdarma.
17:00 – Jak oživit náměstí?
– diskuzní večer pro veřejnost
a všechny, kteří se chtějí zapojit do oživení náměstí. Koná se
v kulturním a komunitním prostoru Karnola v Hranicích, tř. ČSA
211. Vstup volný. Více informací
na Facebooku: Karnola.

PROGRAM
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tickém informačním centru na
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 19. 3.
9:00 – 16:00 – Výtvarná dílna:
Vyrobte si svou kraslici – výroba kraslic pro rodiče a děti. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, poplatek
za materiál 20 Kč.

Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 70 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, tel. 581 607 479.
Středa 25. 3.
18:00 – Beseda s Petrou Dvořákovou – beseda se známou
spisovatelkou. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 70 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, tel.
581 607 479.

14:00 – Jarní dílnička s vyprávěním babičky Lenky – veřejné
čtení a tvoření pro děti. Koná se
v Městské knihovně v Hranicích,
Masarykovo náměstí 71, vstup
zdarma.
19:00 – Sébastien Thiéry: Dva
nahatý chlapi – bláznivá divadelní komedie. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích,
sady Čs. legií 770, vstupné 550
Kč. Předprodej je v restauraci
Stará střelnice, tel. 581 602 187
a v knihkupectví Ezop, tel. 581
602 547.
Čtvrtek 26. 3.

Sobota 21. 3.
9:00-13:00 – Lesní běh Opatovice – tradiční běžecký závod.
Koná se v Opatovicích, informace
a propozice na www.svetbehu.cz.
15:00 – Vítání jara s Montíkem
– odpoledne plné her a tvoření inspirované jarem. Koná se
v kulturním a komunitním prostoru Karnola v Hranicích, tř.
ČSA 211. Vstup 50 Kč dospělí,
děti zdarma.
20:00 - Monkey Business Tour
– koncert. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, sady
Čs. legií 770, vstupné 390 Kč
v předprodeji, 490 Kč na místě.
Předprodej je v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop, tel. 581 602 547
nebo na ticketportal.cz.
Úterý 24. 3.
17:00 – J. A. Komenský – interaktivní přednáška s videoprojekcí o životě a hlavních myšlenkách
J. A. Komenského. Přednášku
povede lektor Radomír Palacký, DiS. Koná se v klubu Lavina
v Hranicích, Radniční 31, vstupné
dobrovolné.
18:00 – Kyrgyzstán: Sám na
kole horskou divočinou – cestopisná beseda Radomíra Čížka.

19:00 – Filmový klub: Tenkrát
podruhé – promítání chytré
a zábavné love story o tom, co
by se mohlo stát, kdybychom si
mohli zopakovat ty nejkrásnější
okamžiky. Koná se v kulturním
a komunitním prostoru Karnola
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné
100 Kč.
Sobota 28. 3.
19:00 - Na stojáka! – v oblíbené stand-up comedy show
vás pobaví Adéla Elbel, Pavel
Tomeš a Zbyněk Vičar. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 230 Kč, na místě
270 Kč. Předprodej je v Turis-

20:30 – Komunál a Enola Gay
– koncert. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, sady
Čs. legií 770, vstupné 290 Kč.
Předprodej je v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187 nebo
na ticketstream.cz.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Pátek 3. 4.
20:00 – Gentlemen´s Club – koncert. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 130 Kč v předprodeji, 150
Kč na místě. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, tel. 581 607 479.

radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstup zdarma.
Středa 15. 4.
19:00 – Kinokavárna: Jiří
Trnka – Nalezený přítel – dokument. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 70 Kč
v předprodeji, 100 Kč na místě. Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, tel. 581 607 479.
Sobota 18. 4.
20:00 – Progres 2 – koncert brněnské rockové kapely. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
300 Kč v předprodeji, 350 Kč
na místě. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, tel. 581 607 479.

Sobota 4. 4.
14:00 – Vítání jara – tradiční
oslavy svátků jara s bohatým
doprovodným programem.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.
Pondělí 6. 4.
18:00 – Kruh přátel hudby:
Ostrava Brass Quintet – koncert. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstupné 150 Kč mimo předplatitele
KPH. Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 9. 4.
17:00 – Vernisáž k výstavě:
Královna sportu – výstava k výročí 80 let atletiky v Hranicích.
Koná se ve výstavní síni Stará

Neděle 19. 4.
6:00 – 13:00 – Auto-moto-veterán burza – vše týkající se
motorismu. Koná se na letišti
v Drahotuších, informace na
www.burzadrahotuse.cz.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V SOBOTU
7. BŘEZNA 2020

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

INZERCE

VSTUPUJE NA
ČESKÝ TRH

Lázeňský dům Moravan
4. 4. 2020 v 10:00
zahajovací konference
s příležitostí navázání
spolupráce
v oblasti podpory zdraví
a rozvoje byznysu
Vstupné 100,-
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VÝSTAVY

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 12. 4. 2020 - Jiří Žlebek & Oldřich Šembera: Obrazy & sochy.
Sochař, architekt a designér Jiří
Žlebek je autorem zhruba devadesáti sochařských realizací v architektuře po celé republice i na
Slovensku. Malíř a kreslíř Oldřich
Šembera se zabývá od roku 2005
fotografikami.
16. 4. – 31. 5. 2020 - Jana Šindelová & Michal Motyčka:
Dílo. Vizuální umělkyně, teoretička a kurátorka Jana Šindelová se zabývá kresbou, grafikou
a site specific. Architekt a umělec Michal Motyčka se zabývá
přesahem mezi architekturou
a současným vizuálním uměním.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 16. dubna 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 1. 4. 2020 - Pat a Mat. Interaktivní a hravá výstava pro celou
rodinu umožňuje nahlédnout
návštěvníkům do světa dvou
pověstně nešikovných kutilů.
Navštívit můžete animační dílnu s praxinoskopem, hernu „Na
návštěvě u Pata a Mata“ nebo
fotokoutek. K vidění je projekce
filmu „Pat a Mat ve filmu“. Pro děti
jsou připraveny hry s motivy Pata
a Mata a spousta zajímavostí z tohoto oblíbeného večerníčku.
9. 4. – 14. 6. 2020 - Královna
sportu. Výstava představí historii atletiky v Hranicích. K vidění
budou 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. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 9. dubna
v 17 hodin.
23. 4. – 14. 6. 2020 - Výstava
ke 100. výročí Církve československé husitské. Na výstavě
bude zmapována historie této
církve v Drahotuších a v Hranicích, ale také život mistra Jana
Husa. Těšit se můžete na instalaci oltáře, historický talár, kalichy,
obrazy, historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální
předměty. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 23. dubna
v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00,
so–ne zavřeno.
Do 27. 3. 2020 - Tomáš Teper:
„Robaki….!“. Umělec využívá
jako podklad třeba celtovinu, na
kterou vytváří za pomocí balicího
papíru a lepidla kresbu. Středem
jeho zájmu je krajina jak panenská, tak rovněž i kultivovaná,
poznamenaná zemědělstvím.
Nejnovější tvorba autora je ovlivněna jeho pobytem na Islandu.
1. 4. – 7. 5. 2020 - Pavel Dačický: Srí Lanka a Kuba. Exotika obklopená
oceány. Výstava fotografií Pavla Dačického, znázorňující krásy exotických zemí. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. dubna 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.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje
Hranice před 270 lety, je Stanislav Miloš. 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: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po
předchozí domluvě).
13. 3. - 10. 4. 2020 - Výstava
velikonočních tradic. Tradiční
výstava s velikonoční tématikou
a tradicemi, které jsou s velikonočními svátky spojeny. Vernisáž
výstavy se uskuteční v pátek 13.
března v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 47, tel. 581 683 640, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
1. 3. – 30. 4. 2020 - Ludmila Šlosarová: Souznění. Výstava olejomaleb
a powertexu. Výstava je přístupná denně v provozní době lázeňského
domu Moravan a je prodejní.

Komunitní a kulturní prostor Karnola
Tř. Československé armády 211, Hranice, tel. 702 030 134, www.karnolahranice.cz. Otevřeno: každou středu od 17:00 nebo po dobu konání akcí
(případně po předchozí telefonické domluvě).
Do 31. 3. 2020 - Lucie Oharková: Obrazy. Výstava umělkyně, která
do tvůrčího procesu neváhá zapojit snové zdroje, geometrickou symboliku a silné vnitřní prožitky. Její nejaktuálnější dílo má svůj původ
v lesích valašské krajiny, nese stopy pátrání po zapomenutých osudech
a obydlích předků.

Masarykovo náměstí
1. 4. – 22. 4. 2020 - Kraslicovník
hranický. Tradiční strom ozdobený kraslicemi. Milá tradice vznikla
díky spolupráci obyvatel města,
kteří každoročně přispívají krásně
malovanými vajíčky.

SPORT
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Dakar byl nejkrásnější v Africe, ale i Arábie
byl zážitek, říkají bratři Randýskové
Nejslavnější motoristická rallye je závod Paříž - Dakar, zkráceně prostě Dakar. A to i přesto,
že v posledních letech závodníci
nejen Dakar, ale ani Afriku vůbec
nezahlédnou. V této nejslavnější
rallye mají i Hranice již řadu let
své zastoupení, a to zejména
díky bratrům Dušanovi a Robertovi Randýskovým. Oba pamatují
ještě africký Dakar, účastnili se
i jihoamerických závodů a nyní
se vrátili ze Saudské Arábie, kde
proběhl poslední ročník této proslulé rallye.
Jaká byla vlastně letos vaše
pozice na Dakaru?
Robert: Já vlastně od doby,
co tam jezdím, dělám asistenci.
Protože na trati může pomoci jen
závodník závodníkovi. Takže se
nasadí závodní auto – kamion,
který ale nemá ambice honit se
s Kamazy nebo Lopraisem, ale
snaží se být nejblíž tomu, kdo
ho platí.
Letos jsem dostal nabídku od
francouzské firmy, která pronajímá asistence pro další stáje. Jedna z nich je firma PH Sport, která
měla tři želízka v ohni. Koupila
dva tovární Peugeoty, kterým
jsem kryl záda. Jeden řídil šejk
z Abu Dhabi Khalid Al-Qassimi
a druhý bývalý jezdec rallye Pierre Lachaume. A na Dakaru jsou
čím dál populárnější malé buginky, tak postavili jeden krásný tovární prototyp, posadili do toho
Conrada Reutenbacha - rallyového jezdce ze Zimbabwe a ten
dojel čtvrtý. Zato Al-Qassimi to
rozbil ve 3. etapě a Lachaume
v předposlední.
Dušane, ty jsi tentokrát nepřijel na Dakar závodit.
Dušan: Mě na Dakar delegovala firma Offroadsport, která
vyrábí závodní auta a měla letos
na Dakaru pět aut, což není málo.
Majitel firmy, Mirek Zapletal
z Dřevohostic, mě oslovil, abych
se staral o to, aby všechna jeho
auta měla asistenci a podporu po
celou dobu závodu. Protože dakarské prostředí znám, tak jsem
schopný se orientovat, zajistit,
co je kde potřeba. Takže někdy
jsem jezdil těžkým třicetitunovým asistenčním autem (brácha
mi přes telefon dal informace, jak
se řadí) a nebo o půl páté ráno
pomáhal v závodním autě vyměnit převodovku. Další dny jsem
pak pomáhal celému týmu, jako
třeba sehnat labelo na vysušené rty. Postihlo mě tam prakticky
všechno možné.
Takže zabezpečení od A do Z?
D: Třeba, když byly nějaké
změny v trase, tak jsem zašel

na brífink a přímo se zeptal na
podrobnosti. Věděl jsem, na co
se ptát, což je strašně důležité.
Navíc u Francouzů se spousta
věcí dá ovlivnit jen díky tomu,
že tam člověk přijde, zeptá se,
domluví se.
R: Oni Francouzi jsou oproti
Němcům schopni přizpůsobit
pravidla podle potřeb. A když
je tam člověk ve správný čas,
může to ovlivnit i v prospěch
svého týmu
D: Konkrétní případ - platí
pravidlo takzvaného repositioningu. Když se nějakému dobrému týmu do první patnáctky
stane na trati nějaký problém,
tak mohou jednou za závod
požádat o to, aby nemuseli startovat podle pořadí z minulého
dne, jak je obvyklé. Protože to je
strašně nevýhodné, museli by se
prodírat slabšími jezdci a prakticky by ztratili šanci na dobré
umístění v závodě.
A Mirek Zapletal, který měl
v jedné etapě problém, byl celkově 16. Tak jsem tam poukazoval
na to, že by to mohli udělat, že
v minulosti byl v top ten. A podařilo se. S mnoha organizátory
jsem se z minula znal, což bylo
podstatné. A všechno to zařizování, ty „maličkosti“ zařídily,
že jsem 14 dní vlastně vůbec
nespal.
Takže to bylo náročnější,
než když jsi to jel sám jako závodník?
D: Můžu říct, že ano, protože
jako závodník jsem nastavený na
to, abych podal výkon osm hodin, a tady jsem se věnoval více
věcem najednou.
Ale ty jsi měl plány, že vyrazíš opět závodit s buginou?
D: Plány byly, ale technika mi
tak utekla, že jsem na to jednoduše nedosáhl, takže snad další
roky. A hlavně, já závodil s Arctic
Catem a ten absolutně změnil
filosofii a přestal podporovat
jakýkoliv druh závodění, takže
jsem narychlo nehledal žádný
jiný stroj.
Ona ta technika jde hrozně
dopředu
D: Ještě před pěti lety, když
jsem na Dakar přijel poprvé
s tou malou buginkou s obsahem 1000 cm3, to pro mě byla
alternativa pro motorku, teď je
to fenomén.
R: Brácha byl průkopník malých bugin, pak se to tak chytlo,
že udělali extra kategorii. Všechny týmy se do této kategorie
pustily a jedou tam taková jména
jak Robby Gordon, Cyril Despres,
motorkář, který vyhrál Dakar pět-

krát, i Conrad Reutenbach, který
jel za náš tým, taky není žádné
ořezávátko. Je to velice populární, protože je to po motorce
nejlevnější, nejpřístupnější disciplína.
A kolik bylo vůbec na Dakaru celkem Čechů? Padesát?
R: 31 aktivních závodníků,
s mechaniky a doprovodem tak
100 lidí.
A z toho dva z Hranic, to je
hezké. Nebo tam byl ještě nějaký další Hraničák?
R: Radim Baculík tam byl, jel
jako mechanik.
Takže tři Hraničáci, to je
hodně silné zastoupení.
D: Severní Morava je silná
rallyová enkláva; pět aut vyrobených tady v Dřevohosticích,
Loprais, Jiří Žák, bývalý senátor,

Evropy, příprava na Dakar, takže
díky moc našim ženám, které to
zvládaly, zvláště s třemi dětmi.
Vy jste oba jezdili jak v Africe, tak v Jižní Americe a nyní
v Saudské Arábii. Jak byste ty
tři světadíly a destinace porovnali? Která byla nejlepší, která
se vám nejvíc líbila?
R: Každá má něco jiného. Afrika, to bylo první setkání s Dakarem, tak to bylo takové „vau“.
Člověk jede do opravdové divočiny, vše si bere s sebou, pokud
chce mít domácí zázemí, musí si
ho dovézt. Vše je v divočině, podle toho se člověk musel chovat,
řešit jídlo, spaní.
Když to skočilo do Jižní Ameriky, jenom jsme si závodili. To
znamená, že extrém byl čistě jen
na trati. Ale jakmile se vyskočilo

Robert Randýsek (zcela vpravo) s francouzskými kolegy. Foto: archiv R. Randýska

také velký dakarský agitátor.
I první čech na Dakaru 1983 Mirek Kubíček byl z Přerova.
Pokolikáté jste na Dakaru
vlastně byli?
R: Pětkrát rychlá asistence,
třikrát velká asistence, předtím
asi šestkrát jako turista, takže je
to můj 13., 14. Dakar od startu
do cíle.
D: Já jel čtyři závodní – tři
s motorkou, jeden v bugině,
a vlastně od roku 2000 jsem nebyl v lednu doma.
To musíte mít velké pochopení v rodinách.
D: To je otázka pořadí. První
byl Dakar, až potom manželství.
R: My jsme hned říkali, že
se ženíme na jedenáct měsíců
v roce (smích).
D: Ale když se aktivně závodilo, tak to bylo třeba 25 závodů za rok, mistrovství republiky,

ze závodění, najednou jsme byli
v civilizaci, kde byly benzínky, jídlo, sprchy. Při večeři jsme všichni
seděli na židlích, na stolech příbory, tohle v Africe nebylo.
A hlavně všude byly poblíž
tratě asfalty, telefon fungoval,
takže závodění bylo daleko pohodlnější. Jižní Amerika byla zase
neskutečná v divácích, zejména
první Dakar, oni první den napočítali v prologu v Buenos Aires na
dva miliony diváků. My jsme jeli
třeba 200 kilometrový přesun po
asfaltu, tam byly na každém mostě mraky lidí. Každým rokem to
samozřejmě bylo o něco slabší,
zájem klesal, ale Saudská Arábie
mě v tomto trochu zklamala.
Myslím, že za celých 14 dní tam
nebyl ani milion. Lidé tam jsou
dost bohatí, takže se to rozmělní
na jiné koníčky.
Pokračování na straně 20
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Dakar byl nejkrásnější v Africe, ale i Arábie
byl zážitek, říkají bratři Randýskové
Dokončení ze strany 19

Rozhodují se, jestli půjdou na
jachtu, projedou se na velbloudu
nebo se pojedou podívat na Dakar. A to je tam 35 milionů lidí.
D: Já měl možnost diskutovat
s organizátory a zeptat se, kde
jsou ti lidi? A oni říkali, že když
to projednávali na vládní úrovni,
tak měli obavy, co budou dělat
domácí, jak budou reagovat na
ten závod, takže to záměrně nebylo nikde publikováno. Oni měli
obavy ze dvou věcí. V první řadě
je ta civilizace poprvé konfrontována s obrovským množstvím
cizinců.
R: Musím dodat, že oni otevřeli víza turistům měsíc před Dakarem. To byla totálně uzavřená
země, víza dostávali jen sportovci a pracovníci a jinak tam neexistoval turismus. Navíc, kdyby se
opravdu sjely dva miliony lidí na
jedné etapě, tak bychom možná ani neprojeli, protože s těmi
velkými Toyotami by v dunách
třeba udělali úzký špalír a vše by
zkolabovalo.
D: Oni měli dokonce strach, že
by s námi domácí závodili. Protože písek je jejich domov, oni na
něm umí jezdit.
R: A kolikrát by byli i rychlejší.
D: Protože fakt jsou na písek
zvyklí. To my, kdybychom tady
vytáhli nějakého Sauda po našich
dřevařských cestách, tak já jedu
a vím, co si můžu dovolit, on ne.
R: Oni takhle umí jezdit v písku všichni od děcka, můžete tam
vidět, jak tam jezdí od 12 let.
A Dušane, kdybys ty porovnal Afriku a to ostatní?
D: V první řadě jsem nadšen,
že se mi za mou éru povedlo
procestovat tři kontinenty. Takže
pro mě to je i způsob cestování,
proto jsem také nyní tu nabídku
přijal. Ale to, co říkal brácha – to
necivilizované rallye mně vyhovovalo nejvíc. To, že si přijede do
bivaku, kluci to odloží mechanikům a dotyčný odjede na hotel,
už není ono. Ale zajeďte si do hotelu někde v Burkyně Faso nebo
v Mali. To se nepovede. Proto
nyní vznikají ty maratonské etapy, kde jsou závodníci přinuceni
přijet do tábora, postavit to tam
a spát v nějaké chýši s ostatními.

R: Ale to je jen jedna noc
z těch čtrnácti. Ale i tak si myslím, že nějaké „princezny“ s tím
měly problém.
R: Afrika taky mazala výhody
bohatých týmů.
D: To potvrzuji, já jako rodinný tým mám v Africe daleko větší
šanci na úspěch, protože všichni
musí být ve střehu. Když tam asistence někde klekne, tak nikdo
nepřijede, nepomůže vám tam
domorodec, který jede vedle na
asfaltce. Afrika byla asi nej. Přestože tam nemám dojetý Dakar,
byla nejlepší.
R: Ale to už se nevrátí.
D: Takže kdybych to měl dát
jedna, dva tři, tak mně se zase líbí
i to, že v Africe a teď v Saudské
Arábii se jede odněkud někam.
V Americe v posledních letech
už se museli motat jen v Bolívii
a Peru, tak kličkovali, aby tam ty
kilometry vůbec najeli. Rallye má
vést odněkud někam.
R: A Saudská Arábie to nabízí,
tam můžou motat ještě dlouho.
Je to obrovská země, asi jako čtyři nebo pět Francií. My projeli cca
9 tisíc kilometrů a udělali jsme
jen takové malé kolečko.
Afrika skončila kvůli bezpečnosti. A Jižní Amerika?
D: Kvůli financím. ASO (pořadatel - Amaury Sport Organisation) nyní dostal 25 milionů
dolarů.
R: Organizátoři dostávají
finance od toho státu, kde se
projíždí. První odstoupilo Chile,
protože tam měli povodně a lidé
se bouřili, že se dávají peníze
na Dakar a přitom nemají kde
bydlet. Pak byly problémy v Bolívii, pak to odřekla Argentina
a najednou nebylo kde jezdit.
A v Saudské Arábii to podepsali
na pět let. Pro ně suma 25 milionů dolarů není velká. Čekal bych,
že to bude i víc. Ale je pravda,
že oni dávali zadarmo veškeré
zabezpečení, pohonné hmoty.
Nafta tam sice stojí tři koruny, ale
i tak, když moje auto sežralo 800
litrů denně, tak by to bylo znát.
Vy jste jednou dorazil do
cíle etapy nějak později – to
jste řešil nějaký problém?
R: To bylo kvůli tomu, že se
vykutálel náš zákazník. Byl 30

kilometrů od nejbližší cesty, tak
se musíte dunami proskákat až
k němu, to už bylo potmě. Pak
zjistit rozsah škod, dostat auto
na kola a pak ho z dun dostat na
asfalt, kde už třeba stojí nějaká
odtahovka. Třeba v Africe bývalo
běžné, že když se nějaký speciál
pokazil v dunách, lidem se vyplatilo to auto tam nechat, takže
tam doteď jezdí speciály, lidi si
to tam spravili. Ale Jižní Amerika a Saudská Arábie, tam to tak
není, vždycky tak do 30 nebo 50
kilometrů je nějaká asfaltka, takže se to dá řešit.
D: Ono se to vyvíjelo. Až tak
pátý rok, v roce 1983 začali dělat asistenci motorkářům. Když
se tomu motorkáři něco stalo,
tak ta motorka tam jednoduše
zůstala, to byl ztrátový materiál. Ještě nedávno motorkáři
zapalovali ohně, pálili motorku
– pneumatiku, sedlo, aby je našly vrtulníky. Dnes na jakémkoliv
metru si člověk zavolá organizátorovi a do pěti minut je tam
vrtulník kdekoliv.
Na druhou stranu z hlediska bezpečnosti je to určitě
dobře.
D: Dnes je to opravdu bezpečná zábava bohatých.
R: U motorkáře může být
problém, než ho někdo potká,
když si není schopen zmáčknout
nouzový knoflík, prodleva může
být i půlhodinová. Občas jsem
měl dojem, že jsem na trati úplně sám, tři sta kilometrů jsem
nikoho nepotkal, takže když
motorkář někde bokem spadne,
může to trvat. Ale ty mašiny už
jsou tak chytré, že když je motorka položená, organizátorům
to okamžitě hlásí. To samé auto,
když je převrácené, tak to hlásí.
Oni hned volají zpátky, a když
nikdo neodpovídá, posílají tam
vrtulník. Takže bezpečnost je
tam zařízená na 100 procent.
Ale i přesto ke smrtelné nehodě došlo.
D: Je to rallye, je to rychlé,
byl to dobrý chlapík, škoda ho...
Na Dakaru se tedy potkávají
špičkoví závodníci, kteří mají
leccos odježděné i z jiných
soutěží, nadšenci, kteří si jedou splnit životní sen, a pak je

tam asi i kategorie těch, kteří
na to mají.
R: To se tam objevuje, je to
třeba jejich sen - vystartovat. No
a po třetí etapě zjistí, že to vlastně tak úplně není to, co chtěli.
On by se třeba tak rád fotil u startu a v cíli, najednou v tom musí
osm hodin denně sedět, a zjistí,
že ho to vlastně nebaví. Kolikrát
jsme byli svědky toho, že nějaký
pracháč dostal účast na Dakaru
od manželky jako dar k narozeninám a po čtvrté etapě zjistil,
že fotek už má dost, tak sedl do
vrtulníku a letěl domů.
A když připočteme havárie,
technické problémy, je tam ten
„odpad“ asi dost veliký?
R: Letos ten odpad tak velký
nebyl, protože Dakar byl takový
jednodušší. Bylo to rychlé, bylo
hodně kilometrů, ale nebylo to
až tak náročné. A v takovém bohatém týmu se ti závodníci dotýkali Dakaru jen pár hodin denně.
Přijede z hotelu, posadí ho do
čistého, vymašleného auta, odjede tu etapu, a jakmile dojede,
hned ho zase naloží do hotelu,
tam super jídlo, sprška, nějaký
ten masér, doktůrek, vyspat se
a další den to samé.
Dřív, nebo i dnes u chudších
týmů, dojede závodník do cíle
a ještě musí organizovat, aby
mu to někdo spravil, chrápe
ve stanu, jí s ostatními, a to je
obrovský rozdíl. A teď, když se
ten cirkus celý převaluje po asfaltu, tak najednou můžete mít
obytná auta, pojízdné hotely, to
se všechno objevilo, takže je to
hodně komfortní proti Africe,
kde chlapi v asistenci museli mít
přilby a rámy v kabině, protože
se jelo v terénu.
D: Obytňák, ten by v Africe
stál kousek za přístavem, dál by
nedojel. Takže hodně to zmutovalo do civilizace. To byl i důvod,
proč jsem to letos přijal, nechci
se toho závodění ještě vzdát,
chtěl jsem to pochopit, i tuto
zemi. Člověk se při závodění
musí rozhodovat ve vteřinkách,
takže pro mě to ještě nekončí,
jednou se tam ukážu a brácha
mi bude dělat asistenci (úsměv).
Děkuji za rozhovor.
Petr Bakovský

TIRÁŽ: Hranický zpravodaj č. 3/2020 • Periodický tisk územního samosprávného celku. • Měsíčník • Vychází 1. března 2020 • Ročník VI. •
Vydávají Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČO: 71294686 •
Grafická úprava a tisk: © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek • Náklad: 8 400 ks • Distribuce: Česká
pošta, zdarma do všech domácností v Hranicích a místních částí • Redakce: tel. 581 607 479, e-mail: infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz •
Editoři: Ing. Naďa Jandová, Ing. Petr Bakovský • Hranický zpravodaj na internetu: www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ • mkz-hranice.cz/
hranicky-zpravodaj • Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 22143 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit
• Účastí na programech pořádaných Městskými kulturními zařízeními Hranice, p. o., IČO 71294686, dává jejich účastník souhlas s užitím pořízených fotografií
a videodokumentace pro propagační materiály organizace (webové stránky, Hranický zpravodaj, tiskoviny, Facebook). Souhlas se dává do odvolání.

