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Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci jezu v Hranicích
Tisková zpráva Povodí Moravy, s. p.
Povodí Moravy, s. p. zahajuje plánovanou rekonstrukci
jezu v Hranicích. Dojde k jeho
zkapacitnění, což povede ke
zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Stávající jez
vodohospodáři rozšíří o 50 %.
Součástí celkové rekonstrukce
jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce začnou v průběhu března 2020 a potrvají do
konce roku 2021.
Stavební práce budou spočívat především v rozšíření jezu
o jedno jezové pole a rozšíření
koryta nad i pod jezem. Současně
s tím vznikne na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod.
Dojde tak k dílčímu zlepšení
protipovodňové ochrany podél
koryta Bečvy v Hranicích ještě
před výstavbou vodního díla
Skalička, které však tvoří klíčový

Na mostě na třídě
1. máje bude krátce
omezen provoz
Ve středu 8. dubna 2020
dojde ke krátkodobé uzavírce
mostu na silnici II/440 , tedy
na třídě 1. máje, a částečné
uzavírce silnice I/47 pod tímto
mostem. Most bude uzavřen
od 7 do 12 hodin kvůli kontrole (diagnostice) mostního
objektu.
(bak)

prvek při ochraně Pobečví před
povodněmi. „Při rekonstrukci
jezu dojde k demolici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního
pilíře na říční a výstavbě nového
třetího pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních
zdí, přelivné plochy, vývaru
a přemostění. Úměrně k rozšíření
jezu dojde také k rozšíření koryta
řeky v nadjezí i podjezí. Stávající
dvoupolový jez má průtočnou
šířku 32 m, po rekonstrukci se
rozšíří o dalších 16 m. Tím dojde
při povodních ke snížení hladin
Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany
a také se sníží požadavky na
výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které
budou doplňovat komplexní
protipovodňovou ochranu
města,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav
Gargulák.

na základě biologického průzkumu a při těchto parametrech
konstrukce umožní migraci velmi
širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ vysvětluje
Gargulák.
Rozsáhlá stavba si vyžádá dílčí
uzavírky. Během výstavby bude
přerušena silniční komunikace vedoucí po levobřežní hrázi
a přes jez na pravý břeh. Ta však
stejně není otevřena pro veřejný
automobilový provoz. Přerušení
tak omezí chodce a cyklisty. Náhradní trasa povede přes silniční
most, který se nachází přibližně
800 m nad jezem.
Celkové předpokládané investiční náklady akce jsou 230
mil. Kč. Akce bude financována
jednak z dotace Ministerstva
zemědělství v rámci dotačního
titulu Podpora prevence před povodněmi (IV. etapa) a z vlastních
finančních zdrojů Povodí Moravy.

Blíží se placení poplatků za komunální odpad
Finanční odbor Městského
úřadu v Hranicích začíná prostřednictvím e-mailu rozesílat
podklady pro zaplacení poplatku za komunální odpad na rok
2020. V letošním roce je výše poplatku stejná jako v roce 2019
– tedy 696 korun na osobu za
rok. Od poplatku za odpad jsou
osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let. O osvobození
není třeba nijak žádat, probíhá
automaticky.

Proběhlo druhé veřejné projednání
dopravních scénářů Hranic
Druhé veřejné projednání k Plánu městské mobility
města Hranic se uskutečnilo
v pondělí 2. března ve velké
zasedací místnosti Městského
úřadu v Hranicích. Byly zde
představeny scénáře rozvoje
dopravy, které vznikají v rámci
návrhové části plánu mobility.
Plán udržitelné městské mo-

Navrhovaným řešením se
zvýší ochrana před povodněmi
na celém úseku Bečvy na území
města Hranice, nejvýrazněji se
zlepšení projeví na úseku délky
cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných
přítoků Ludiny a Veličky. V jejich
výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření
jezu navíc vyřeší problematický
odchod ledů v době jarního tání.
Povodí Moravy, s. p. v rámci
rekonstrukce počítá i s usnadněním migrace vodních živočichů.
Na levém břehu proto okolo jezu
vznikne rybí přechod. „Současně
s rozšířením jezu o jedno jezové
pole postavíme na levém břehu
rybí přechod. Ten bude dlouhý
147,9 m a ve dně široký 3 m. Návrhový průtok rybího přechodu je
0,74 m3/s. Přechod jsme navrhli

Místní poplatek za komunální odpad je v Hranicích splatný
do 30. dubna. Ti, kteří neobdrželi vyrozumění e-mailem či
na toto vyrozumění nereagovali, dostanou i letos poštovní
poukázku do schránky. I když
však někdo složenku neobdrží, nezbavuje ho to povinnosti
poplatek uhradit. Pokud máte
zájem být v budoucnu vyrozuměni prostřednictvím e-mailu,
kontaktujte prosím finanční

odbor Městského úřadu v Hranicích (mail: jana.nehybova@
mesto-hranice.cz).
Podrobné informace o poplatcích za odpad naleznete
na webu města v rubrice „Správa města/Vyhlášky a nařízení“
v Obecně závazné vyhlášce
města č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
(bak)

Hasiči se školili ve Velké

bility 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) Foto: Petr Bakovský

Již 15. ročník odborné přípravy jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Hranice, jednotek drahotušského
a střítežského okrsku a jednotek Bělotín a Nejdek zorganizovalo
město Hranice v sobotu 22. února.
Dostavilo se 155 hasičů z 16 jednotek. Na programu odborné
přípravy byly především postupy při hašení vozidel s alternativním pohonem, lesní požáry, otázky spojené s provozem na
pozemních komunikacích, zásady bezpečnosti při samotném
zásahu nebo taktické postupy hasičů s ohledem na zachování
stop důležitých pro objasnění příčin požárů.
Jako tradičně byli lektory profesionální kolegové z požární
stanice Hranice a územního odboru Přerov.
(bak) Foto: Dušan Michálek
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Starosta děkuje občanům za odpovědný
přístup při řešení pandemie

V minulosti už jsme byli svědky různých epidemií i pandemií.
Asi největší v naší době byla
španělská chřipka po prvé světové válce. Bylo zasaženo zhruba
500 milionů lidí na celém světě
a odhaduje se, že zemřelo 50 milionů z nich. O této pandemii se
učí a takovýchto dopadů se také
logicky všichni bojíme.
Česká republika má mnoho
stupňů, které vyhodnocují tyto
záležitosti a měly by být schopny
předvídat určitá rizika, dále předpřipravit potřebný materiál pro
ochranu obyvatelstva a také případný krizový stav řídit. Nevím,
jakou známku dáváte v současnosti našemu krizovému systému
v České republice Vy, ale já trojku.
Pokud se dlouhodobě reálně nic
neděje, systém bobtná, je obsazován nekompetentními lidmi
bez potřebných schopností věci
řešit, tvořit, improvizovat a nést
odpovědnost.
Za pět let ve funkci starosty
to mohu zodpovědně tvrdit. Ke
každé prkotině mám ve skříni balíky tabulek, postupů a pokynů,
které nezná téměř nikdo. Systém
je dnes mnohastupňový a z tohoto důvodu omezeně funkční.
Pletou se do něho obchodní zájmy, osobní ambice, řevnivost,

politika i neochota udělat něco
navíc. Kompetence se centralizují
do Prahy a Praha neví, kde jsou
například naše Hranice. Lidé na
všech stupních čekají na pokyny
a ono nic nepřichází.
Na konci všeho tohoto zmatku jsou lidé, běžní občané, kteří
mají své denní starosti o rodinu
či o svoji práci. Platíme všichni
daně, a tak předpokládáme, že
nastavený systém bude fungovat a poskytovat nám slíbenou
úroveň ochrany.
Už v lednu tohoto roku jsme
začali sledovat epidemii koronaviru v Číně, únor patřil Itálii
a 1. března to začalo v České
republice. Světovou zdravotní
organizací byla vyhlášena explozivní pandemie. V tomto období
už také Itálie hlásila stovky mrtvých. V půlce března už občané
nevydrželi poslouchat televizní
konference plné slibů a začali si
šít vlastní ochranné prostředky.
17. března Svaz nemocnic oznámil vládě, že nemůže poskytovat
potřebnou zdravotní péči bez
materiální ochrany zdravotnického personálu, na který již tři
týdny čeká. Je dnes jednoznačné, že vláda, ministerstva ani
současně nastavený krizový
systém situaci nezvládl.

Kultura v Hranicích
Jak jste si mohli povšimnout,
v dnešním vydání chybí program
kulturních akcí a výstav v Hranicích. Pořadatelé vyjednávají nové
termíny plánovaných akcí, ať už
jde o výstavy, koncerty, přednášky. V době uzávěrky Hranického
zpravodaje nebylo zřejmé, kdy se
život vrátí do starých kolejí.
Dobrou zprávou je, že oblíbená výstava Pat a Mat na Staré
radnici se může ještě návštěv-

níkům otevřít do konce měsíce
května, tedy pokud bude situace
příznivá.
Informace poskytujeTuristické informační centrum na zámku telefonicky na čísle 777 499
892 nebo emailem infocentrum.
zamek@mkz-hranice.cz
Aktuální informace o kulturních akcích všech pořadatelů
v Hranicích se dozvíte na webu:
www.kultura-hranice.cz

Co skutečně zafungovalo
je občanská společnost a samosprávy měst. V Hranicích
byla svolána již na konci února
bezpečnostní rada a ta založila
několik pracovních skupin. Přípravu na pandemii zahájila naše
nemocnice, byl zavřen domov
důchodců, dočasně rozpuštěn
Klub seniorů, omezena činnost
sportovních klubů, sociální odbor se začal starat o naše seniory. Městské webové stránky,
sociální sítě, portál Ihranice i TV
Mach denně informovaly. Děkuji i informačnímu servisu Hranický týden. Vláda se probudila
a naštěstí všechny tyto a další
kroky posvětila. Když o něco jde,
lidé jsou fantastičtí. Cokoli jsme
denně rozhodli, pracovní týmy
okamžitě realizovaly. V Hranicích jsem mezi odpovědnými
pracovníky nezaznamenal jediný problém. Děkuji všem.
Pro mě největším překvapením je ale reakce celé naší
oblasti. Potřebné kroky pro likvidaci pandemie byly širokou
veřejností nejenom pochopeny,
podpořeny, ale naopak i dále
rozpracovány. Lidé je přijali
a především oni jsou ti, kteří je
uvedli do života. Roušky, osobní hygiena, ochrana ostatních

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje má informační linku: 585 719 719
s provozem denně od 9 do 19
hodin do odvolání.
Od pondělí 16. března 2020
od 12:30 byly uzavřeny všechny
objekty Městského úřadu Hranice a Městské policie Hranice
pro veřejnost. Nařízení mělo
platnost do odvolání.
Město Hranice zajistilo pro
seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů. Pokud je vám nad 70 let a nemáte
nikoho, kdo by vám zajistil ne-

spoluobčanů, dodržování dohodnutých pravidel. Už nemám
žádnou obavu, že bychom něco
nezvládli. Já po této zkušenosti
smekám a všem našim občanům děkuji za přístup v této
nelehké době. Možná to bude
ještě nějakou dobu pokračovat,
ale my to všichni dohromady
zvládneme.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Koronavirus - informace

Toto téma nyní hýbe celou zemí. Karanténa, uzavřené restaurace a obchody, uzavřené oblasti, zrušené kulturní, sportovní i společenské akce. Zatím se neví, na jak dlouho, jak moc se nákaza
rozšíří a kolik bude stát životů. O dopadech na ekonomiku ani
nemluvě, všichni si uvědomujeme, že budou tvrdé, nikdo si netroufne odhadnout, jak moc. Situace se velmi rychle vyvíjí a informace ze dne na den zastarávají, takže je nelze zachytit v měsíčníku,
který má více než desetidenní lhůtu od uzávěrky čísla po vytištění
a distribuci. Proto vám přinášíme jen pár základních údajů a doporučujeme sledovat zpravodajství, jak celostátní, tak regionální
a také webové stránky města Hranic (www.mesto-hranice.cz).

Koronavir - nouzový stav
Poskytujeme pár základních
informací o koronaviru a dopadu na Hranice. Mějte prosím na
paměti, že tyto informace byly
psány v době uzávěrky měsíčníku 18. března 2020, a že se tedy
od té doby mohly změnit.
Kontaktní celostátní telefonní číslo ke koronaviru - 1212
Ministerstvo zdravotnictví
ČR spustilo stránky https://
koronavirus.mzcr.cz. Naleznete
zde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace
a opatření vydaná v souvislosti
s koronavirem.

Starosta Jiří Kudláček.
Foto: archiv starosty

zbytné nákupy potravin a léků,
můžete se obrátit na telefonní
čísla MěÚ Hranice 581 828 424,
581 828 425 a 581 828 440. Volat můžete v pondělí až pátek
dopoledne od 8 do 11:30.
MHD Hranice přešlo od 17.
března na prázdninový provoz.
Nastupuje a vystupuje se středními a zadními dveřmi.
Město Hranice od čtvrtka
19. března uzavřelo městské
mateřské školy. Od stejného
dne byly uzavřeny také školní
jídelny při ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Jí-

delna na Tř. 1. máje a jídelna
při ZŠ a MŠ Drahotuše zůstaly
v provozu.
Nemocnice Hranice oznámila, že do odvolání ošetřuje pouze akutní případy. Plánovaná
vyšetření jsou možná pouze
po telefonické konzultaci s lékařem.
Hejtman Olomouckého kraje
nařídil s platností od 18. března od 12 hodin povinné nošení
ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory,
šátky, šály a obdobné tkaniny)
až do odvolání. 
(bak)
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Stavbou roku je bytový
dům v Komenského ulici
Po několika letech mají Hranice opět stavbu roku. Rada města
rozhodla na základě doporučení Komise pro navržení nejlepší
stavby roku 2019 udělit toto
ohodnocení stavbě bytový dům
ulice Komenského č. p. 277 investora Stami Hranice s.r.o. V budově vzniklo celkem deset bytů.
Komise u této stavební akce
vyzdvihla nejenom celkovou
komplexnost rekonstrukce bu-

dovy 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
dobrým příkladem pro ostatní
investory, jak citlivě realizovat
rekonstrukce objektů v ochranném pásmu historického jádra
města. 
(bak)

Úspěch Základní
umělecké školy Hranice
Dne 18. února tohoto roku se
v prostorách ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou konalo Okresní kolo soutěže MŠMT
ve hře na klavír. Této soutěže se
zúčastnilo celkem 47 soutěžících,
z toho 22 žáků ze ZUŠ Hranice.
Velký úspěch zaznamenala učitelka ZUŠ Hranice MgA. Kateřina
Mimrová. Celkem připravila do
okresního kola deset klavíristů,
z toho sedm žáků získalo první

cenu (z nichž šest jich rovněž
postoupilo do krajského kola
soutěže), další tři žáci získali cenu
druhou. Absolutním vítězem
okresního kola ve hře na klavír
byla vyhlášena Rozálie Číhalová,
rovněž ze třídy paní učitelky Mimrové. Kateřina Mimrová za tento skvělý výsledek získala ocenění
poroty za výborné pedagogické
vedení. Všem oceněným srdečně
gratulujeme! 
(vj)

Hranice se zapojí do jubilejního
ročníku výzvy Do práce na kole

Zástupce investora přebírá ocenění Stavba roku. (ve výřezu) Foto: Petr Bakovský

Webová aplikace informuje
o investicích města
Chcete vědět, které investice město chystá? Vše se dozvíte
z webové aplikace, kterou jsme
loni spustili. Mapová aplikace
Investiční web města Hranice
nabízí možnost nahlédnout do
připravovaných, realizovaných
či ukončených investičních akcí
města. Umožní vám tak rychle a jednoduše zjistit, co se ve
vašem městě a okolí bydliště
bude stavět či opravovat.
U konkrétní realizované
akce v daném roce pak najdete také termín realizace, bližší
popis akce či kontaktní osobu,
na kterou se v případě potřeby

můžete obrátit. Tyto bližší informace se objeví v pravé části
při kliku na jednotlivé body.
Údaje jsou v mapě odlišeny
barevně. Při zahájení a v průběhu realizace konkrétní investiční akce svítí bod na mapě
červeně, jakmile je stavba či
oprava ukončena, změní barvu na zelenou, plánované akce
jsou označeny modrou barvou.
V mapě najdete akce s investičními náklady nad 500 tisíc
korun. Mapovou aplikaci naleznete na webových stránkách
města www.mesto-hranice.cz/
investice-mesta.
(bak)

Městský úřad nabízí novou službu
– informace o obsazenosti přepážek
Mám vyrazit na úřad nyní,
nebo až za hodinu? Nebo raději zítra? Jak dlouho budu pravděpodobně čekat ve frontě?
Městský úřad v Hranicích zavádí
novou službu, která vám na tyto
otázky odpoví.
Na speciálním webu https://
webcall.kadlecelektro.cz/webcallv3/mon/index.php?id=131
se dozvíte, zda jsou přepážky
otevřeny, kolik lidí čeká na ob-

sloužení u jednotlivých přepážek a také kontaktní údaje. Data
se aktualizují každou minutu.
Zobrazované činnosti jsou:
Řidičské průkazy, Registrace vozidel, Technické změny,
Ohlašovna trvalých pobytů, Občanské průkazy příjem – výdej,
Cestovní doklady příjem – výdej, Ověřování, Matriční agendy (narození, úmrtí, manželství,
určení otcovství).
(bak)

Město Hranice se již pošesté
zapojí do projektu s názvem „Do
práce na kole“. Cílem této výzvy,
kterou spolek AutoMat pořádá
už po desáté, je vyměnit alespoň
na měsíc auto za kolo nebo chůzi,
a prospět tak životnímu prostředí
i vlastnímu tělu.
Odměnou za pravidelné ježdění na kole, běhání či chůzi vám
bude lepší fyzička, ušetříte peníze
i životní prostředí a čas, kterého
nemáme nazbyt. Stačí jen vytvořit
tým o dvou až pěti lidech a během
května pak co nejčastěji jezdit do
práce „na vlastní pohon“. Přidejte se k loňským 168 účastníkům
a vyhrajte krásné ceny. I v tomto
roce se v průběhu května můžete
těšit na akce jako je třeba„kafe na
triko“ nebo „servis kola na triko“.
V ceně účastnického poplatku
obdržíte tričko s logem z kvalitní
biobavlny. Výše účastnického poplatku je při registraci do 31. března 290 korun, při registraci od 1.
do 15. dubna 360 korun a last
minute účastnický poplatek od
16. do 30. dubna je 420 korun. Le-

tošní novinkou je tzv. BENEFIČNÍ
STARTOVNÉ, kdy v každé vlně registrace lze koupit toto startovné,
které podpoří aktivity AutoMatu.
Slavnostní vyhlášení vítězů plánuje Hranická rozvojová
agentura, která akci na Hranicku
zaštiťuje, opět na akci „Pokoř své
Hranice“, která proběhne v červnu
2020 v parku sady Čs. legií a na
řece Bečvě.
Stejně jako vloni mělo v sobotu 25. dubna proběhnout
i společné otevírání sezóny na
Cyklostezce Bečva. Bohužel však
aktuální situace ohledně šíření
koronaviru byla v době uzávěrky
taková, že se tato akce pravděpodobně neuskuteční.
Hranice již tradičně podporují cyklistiku jako zdravý a šetrný
způsob dopravy a tato akce zapadá do aktuálně řešené otázky
mobility, která je součástí strategického dokumentu „Chytré
Hranice bez hranic“ vytvořeného
v rámci projektu Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City.

(bak)

Polská generální konzulka
navštívila Hranice
Polská konzulka Generálního konzulátu v Ostravě Izabella
Wołłejko-Chwastowicz jednala
v Hranicích s vedením města
o spolupráci ohledně válečných
hrobů polských vojáků. Konzulka Wołłejko-Chwastowicz se
setkala se starostou města Jiřím
Kudláčkem a 1. místostarostou
PhDr. Vladimírem Juračkou.
S druhým jmenovaným se pak
podívala přímo na hranický
hřbitov k pomníku obětem
1. světové války a do prostor
mauzolea, kde jsou uloženy
ostatky 503 polských vojáků,
kteří zemřeli v hranické vojenské nemocnici během 1. světové
války. (bak) Foto: Petr Bakovský
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Zápis do 1. tříd zkomplikoval koronavirus

Letošní zápis do 1. tříd základ
ních škol v Hranicích se vzhledem
k současné situaci ohledně koro
naviru bude sice konat podle
plánovaného harmonogramu,
nicméně základní školy budou
muset podle nařízení ministerstva
školství zapsat předškoláky do
prvních tříd bez přítomnosti dětí.
Školy by také měly upřednostnit
podání přihlášky tak, aby do školy
nemuseli chodit ani rodiče, tedy
prostřednictvím například datové
schránky, e-mailu s elektronickým
podpisem nebo poštou. Sledujte
proto webové stránky města Hranic a jednotlivých základních škol.
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti
let věku. Dítě, které dosáhne šesti

let od září 2020 do konce června
2021, může být přijato do školy,
je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte, které
dosáhne šestého roku věku v ob
dobí od září do konce prosince
2020, je doporučující vyjádření
školského poradenského zaříze
ní, podmínkou pro přijetí dítěte,
které dosáhne šestého roku věku
od ledna do konce června 2021,
jsou doporučující vyjádření škol
ského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žá
dosti přiloží zákonný zástupce.
Podruhé se k zápisu přihlásí děti,
které při minulém zápisu dostaly
odklad povinné školní docházky.

Foto: ZŠ Struhlovsko

Co můžete čekat na Šromoťáku?

Milé, laskavé prostředí a příjemné učitele. Spolupracující
a respektující spolužáky. Výuku,
během níž budete zažívat pocit
úspěchu.
Na škole Šromotovo chceme,
aby každé dítě zažívalo ve škole
pocit úspěchu bez ohledu na
jeho nadání. Učitelé při výuce
přemýšlejí, jak k jednotlivým
dětem přistupovat, jak jim pomoci překonat obtížné chvíle.
Metody výuky upravují dle typologie dětí. Někdo raději pracuje
sám, jiný ve skupině, někdo se
při práci potřebuje pohybovat,
jiný vyžaduje soustředění, někdo
radši maluje, jiný se lépe vyjadřuje slovy a učitel k tomu všemu
musí přihlédnout. S přihlédnutím k finančním a personálním
možnostem školy zařazujeme
do výuky druhého, tzv. párového
učitele. Dva vyučující umožňují
rozšířit využitelné formy výuky
a také poskytují kmenovému
učiteli mnohem lepší přehled
o tom, jak si každý žák stojí a jakou podporu pro svůj nejbližší
rozvoj potřebuje.
Vztahy mezi žáky i učiteli
jsou pro nás důležité. Třídní učitelé s třídou pravidelně pracují,
reagují na náznaky rizikového
chování, podporují spoluprá-

ci a toleranci mezi žáky. Šestý
ročník na začátku školního roku
vyjíždí na adaptační pobyt, který má dětem usnadnit obtížný
přechod na druhý stupeň školy.
Podporujeme u dětí čtení
knih. Jsme přesvědčeni, že děti,
které rády a dobře čtou, se rády
i lépe učí. Již od pololetí prvního
ročníku zařazujeme do výuky
čtenářské dílny. Děti v nich čtou
vlastní knihu, popisují vlastnosti
hrdiny, předpovídají vývoj děje,
prezentují svou oblíbenou knihu
spolužákům….
Nově od 1. září otevíráme první třídu s rozšířenou výukou. Dětem v této třídě přibude denně
jedna hodina, která bude zaměřena na výuku anglického jazyka,
na rozvoj logiky či na osobnostní
rozvoj dítěte. Od třetího ročníku
bude zařazena i výuka robotiky.
Kromě toho, že všechny tyto
posílené oblasti jsou v souladu
s dlouholetými prioritami školy,
jsme přesvědčeni, že se jedná
o dovednosti nutné pro úspěch
v pozdějším pracovním životě.
Pokud byste měli zájem, aby Vaše
dítě tuto třídu navštěvovalo, sledujte web naší školy a dítě včas
přihlaste na talentové zkoušky.
Ty se budou konat těsně před
zápisem v naší škole.

Jak si máte vybrat správnou
školu pro své dítě? Za zásadní považuji se se školou dopodrobna
seznámit. Dostupnost informací, které mohu zjistit z webových
stránek škol, napovídá, jak je škola otevřená. Přesto bych doporučoval školu osobně navštívit,
nejlépe i s dítětem. Při návštěvě
si zodpovím otázky: Jaký mám
první dojem, jaká je ve škole
atmosféra? Je ve třídách ticho,
pracovní hluk či nepořádek? Jsou

učitelé příjemní, usmívají se, poradí mi?
Cennou zkušenost mohu získat i od rodičů, kteří své děti již
na škole mají. Doporučili by tuto
školu i Vám? Co se jim na škole
líbí? K čemu mají výhrady? Pomůže jim někdo s problémy? Těší
se jejich děti do školy?
Přeji Vám dobrou volbu.
Radomír Habermann,
ředitel školy
Foto: Erika Pavlicová
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Základní škola 1. máje
se soustřeďuje na jazyky
Jde nám o vytváření pravdivého obrazu o škole a tím
i o budování pozitivního image
školy. Naším cílem je udržet
si letitý zájem rodičů o naše
školské zařízení, neusnout na
vavřínech a neustále pracovat
na tom, abychom nejen svým
zaměřením a stylem výuky, ale
i celkovým dojmem splňovali nároky a požadavky rodičů.
A protože veřejnosti nasloucháme, jedním z mnoha dalších nových vstřícných kroků směrem

k rodičům a jejich dětem bude
nová organizace letošního Zápisu dětí do 1. tříd, ten poprvé
proběhne v zájmu urychlení
jeho průběhu formou elektronického přihlašování. To bylo
od poloviny března spuštěno
na našich webových stránkách
školy (www.zsmaje.cz). Na základě poptávky rodičů byl také
prodloužen provoz ve školní
družině (6:00 - 16:45 hod.).
Prioritou je výuka cizích jazyků, kterou podporujeme pořá-

dáním zahraničních výjezdů do
zemí EU, ale i podpora čtenářské
gramotnosti při práci s knihou či
textem ve “čtenářských dílničkách”, což napomáhá zlepšování
komunikace a vztahů mezi dětmi. Protože tím, že čtou zajímavé knihy, mají si o čem povídat
a knihy samy o sobě hodně kultivují, jsou základem vzdělanosti.
Již sedmým rokem nabízíme
bilingvní výuku pro nadané žáky
napříč celou školní docházkou.
Na základě nového financování
školství jsme schopni rodičům
a jejich dětem v budoucnu zajistit výuku v těchto třídách i v tom
případě, že se v nich sníží počet
žáků z důvodu odchodu na víceletá gymnázia.
Protože cítíme potřebu nabídnout rozšířenou jazykovou
výuku také v běžných třídách,
chceme zavádět metodu CLIL do
výuky a rozšířit možnosti žáků
setkávat se s anglickým jazykem
v co největší míře a neomezovat
se pouze na vyučovací hodiny
AJ. Slibujeme si tím i zlepšení
komunikačních dovedností nezbytných pro život a cestování,

možnost uplatnit se na pracovním trhu v zahraničí apod.
Zařazujeme nenásilnou
formou polytechnické vzdělávání do výuky (nové výukové
trendy a příklady dobré praxe).
K těmto účelům dokončujeme
vybudování venkovní učebny,
která bude přinášet daleko větší možnosti prožitkového učení
a propojení všech vzdělávacích
oblastí do integrovaných celků.
V rámci zkvalitnění výuky
a individuálního přístupu se
také vydáváme cestou snižování počtu žáků ve třídách, první
třídy již druhým rokem naplňujeme maximálně do dvaceti.
Poskytujeme velmi kvalitní
logopedickou péči, kterou nabízíme rodičům již v době zápisu
jejich dětí do 1. tříd.
Chceme být místem, které vedle vzdělávání propojuje
v rámci svých aktivit školu, rodiče a žáky. Ty vydařené projekty
se pak stávají základem a tradicí
naší školy, jako např. loňský první ročník “MájFestu”.
ZŠ 1. máje
Foto: ZŠ 1. máje

Struhlovsko - to není jen matematika a přírodověda
Začátek nového roku je dobou, kdy se Vy, rodiče budoucích prvňáčků, rozhodujete,
kterou základní školu pro vzdělávání svého dítěte zvolíte. Ve
výběru školy určitě hraje velkou
roli osobní zkušenost, reference o škole, prezentace školy na
veřejnosti.
Naše škola nabízí v průběhu
školního roku několik setkání
pro rodiče a jejich děti, na kterých Vám umožňujeme lépe naši
školu poznat a dozvědět se o ní
vše, co Vás zajímá.
Jsme školou zaměřenou na
obory budoucnosti – matematiku, přírodovědné předměty, ale
i jazyky a polytechnickou výchovu. Školu neustále modernizujeme, pracujeme s nejnovějšími
pomůckami, zvelebujeme školní prostory.
Budova školy je umístěna
v klidné části města, obklopena zelení. Je snadno dostupná
veřejnou dopravou. Před školou
snadno zaparkujete své auto.
Výuka probíhá v moderně,
nadstandardně vybavených
učebnách. Od první třídy se děti
seznamují s interaktivní výukou,
která se stává přirozenou sou-

částí vzdělávacího procesu. Učitelé zařazují do výuky efektivní
moderní výukové metody s prvky skupinového, projektového či
badatelského vyučování. I malé
děti již umí pracovat s robotky
a učí se základy programování.
Využívají 3D tiskárnu.
Děti prvního stupně navštěvují po vyučování školní družinu s provozní dobou od 6:00 do
16:30 hod.
Po zápise do prvních tříd
začíná tzv. „Škola nanečisto“.
Děti se na několika setkáních
seznamují se svou paní učitelkou a se třídou, do které budou
od září docházet. Tato setkávání
se nám v minulých letech velice osvědčila. Děti i rodiče již ví,
co je čeká, nemají obavy z neznámého – 1. září je bez slziček
a zbytečných starostí.
V naší škole jsou menší třídní
kolektivy cca 20 dětí, umožňující
individualizaci a diferenciaci ve
vzdělávání žáků. V naší škole se
bude cítit dobře každý žák – studijně i manuálně nadaný.
Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk a od šestého ročníku
druhý cizí jazyk, dle volby německý či ruský.

Velkou ozdobou naší školy
je venkovní prostor umožňující
bohaté sportovní a přírodovědné vyžití, proto rádi učíme
venku – v naší přírodní učebně
a zahradě s jezírkem, pergolou,
mobilním posezením s lavičkami. Nově máme ve škole vytvořenu relaxační zónu, kde tráví
žáci přestávky a dobu mimo
vyučování.
Ve školní jídelně si mohou
Vaše děti vybrat z nabídky

dvou jídel – vaří se zde velmi
chutně.
Budeme velice rádi, když
se na dalších úspěších, rozvoji
a proměnách naší školy budete
podílet i Vy a stanete se součástí
naší velké školní rodiny.
Více o škole se dozvíte na
www.stru.hranet.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi
a Vašimi dětmi při zápisu do
první třídy.
Vaši Struhlováci
Foto: ZŠ Struhlovsko
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I u nás v Drahotuších máme moderní školu
Brzy tomu bude 108 let, co
byla v Drahotuších otevřena
nynější budova základní školy.
Okamžikem svého vzniku, a jistě i dávno předtím, se pedagogický sbor rozhodl řídit motem
Jana Amose Komenského “Pojď
sem, dítě, uč se moudrým býti“.
ZŠ a MŠ Drahotuše se nachází
v malebné části města Hranice.
Za dobu své více než stoleté existence prošla mnoha změnami,
přesto si stále zachovává svůj
historický ráz, který dodává škole na vážnosti. Věříme, že tomu
tak bude i nadále, i v případě
dalších úprav a modernizací.
Svým vybavením se snažíme
zařadit mezi přední moderní
školy našeho regionu. Vstřícné
podmínky umožňují žákům i učitelům pracovat v příjemné a pohodové atmosféře. Zakládáme
si na přátelském přístupu všech
kantorů. Naše škola disponuje nejen klasickými třídami, ale
také jednou zvláštností, a tou je
venkovní třída, kde na čerstvém

vzduchu naši žáci nasávají nové
vědomosti v předmětech, jakými jsou například český jazyk,
cizí jazyky, prvouka, přírodopis,
hudební a výtvarná výchova
a další předměty. Velkou předností naší školy je velká zahrada
a školní dvůr, kde děti tráví volný
čas. Na pozemcích v areálu školní
zahrady si každá třída hospodaří
na svém políčku. Díky hmyzímu
hotelu v koutku zahrady můžeme
sledovat život nejmenších obyvatel, a máme tak úspěšnou sklizeň
na konci sezóny. Na školní dvůr
a zahradu navazuje velký sportovní areál s běžeckou dráhou,
doskočištěm, hřištěm na volejbal,
fotbal či košíkovou. Tento areál je
dětem k dispozici nejen v rámci
výuky tělesné výchovy, ale také
v době přestávek nebo hodin
volna. V odpoledních hodinách si
zde naši žáci i široká drahotušská
veřejnost mohou zasportovat.
„Rok předškoláka“ - toto je
název ročního seznamování
a přípravy malých dětí, budou-

cích prvňáčků, kterého se mohou
v rámci mateřské školy účastnit.
Děti mají možnost se touto cestou seznámit se školním prostředím, se spolužáky, učiteli,
ale hlavně se školou samotnou.
Jejich příchod 1. září pro ně pak
již není tak velkou změnou.
Nově máme k dispozici druhou učebnu PC s moderním vy-

bavením ve formě notebooků
a tabletů, které děti pilně využívají při svém studiu.
Naše devítiletá škola se snaží
svým žákům vštípit nejen vědomosti, které následně upotřebí
v dalším studiu, ale také základy slušného chování, tolerance
a ohleduplnosti k druhým.
Foto: ZŠ Drahotuše

V HRANICKÝCH ŠKOLÁCH VZNIKAJÍ NOVÉ UČEBNY

Na Šromoťáku se finišuje s vybavením nových učeben
V tuto dobu finišuje dokončení vybavení čtyř nových
učeben v půdních prostorách
na Šromoťáku tak, aby od dubna mohly být v plném provozu. Díky zvýšenému zájmu
rodičů o naši školu se nám již
nedostávalo prostor pro odborné učebny, pro dělení tříd
na menší skupiny a podobně.
Díky podpoře města Hranice
vznikly na půdě nové moderně vybavené učebny. Nemáme
na mysli ani tak moderně vybavené učebními pomůckami,
jako spíše moderně vybavené
rekuperačními a klimatizačními
jednotkami. Velice snadno tak
budeme moci upravovat množství nežádoucího oxidu uhličitého ve třídě či snižovat teplotu
vzduchu v horkých letních měsících. Oboje povede k lepšímu
pracovnímu prostředí a ke kvalitnějšímu učení se žáků.
Na co se mohou žáci těšit?
V jedné z jazykových učeben
bude jazyková laboratoř, která
umožní žákům spolu komunikovat navzájem, aniž by se rušili. Učitel si bude moci volit, do

jakého rozhovoru vstoupí, koho
bude poslouchat a komu bude
nápomocen.
V druhé jazykové učebně
bude k dispozici i jeviště, které
napomůže využití cizího jazyka při dramatizaci. Další dvě

učebny jsou určeny pro výuku
přírodovědných předmětů, žáci
v nich budou moci pracovat
mimo jiné s čidly umožňujícími
měření fyzikálních či chemických veličin. Samozřejmostí
bude vybavení všech čtyř učeben moderními informačními
technologiemi.
Děkujeme městu Hranice za
podporu a těšíme se, že díky této

Nové učebny se postupně vybavují potřebným zařízením. Foto: ZŠ Šromotovo

investici se kvalita výuky na naší
škole dále zvedne.

Radomír Habermann, ředitel školy

Tato velká investice se rozběhla již loni a vyšla na celkem
25 milionů korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu.
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TÉMA ŠKOLSTVÍ

V HRANICKÝCH ŠKOLÁCH VZNIKAJÍ NOVÉ UČEBNY

Učebny vzniknou i na ZŠ a MŠ Struhlovsko
Speciální učebny a také venkovní učebna vzniknou rovněž na
ZŠ a MŠ Struhlovsko. Zde město
počítá s náklady 12,5 milionu korun. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským
fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu. Realizací projektu
dojde k modernizaci šesti stávajících učeben a vybudování jedné
venkovní učebny.
Základní škola a mateřská škola na Struhlovsku je moderní školou zaměřenou na přírodní vědy,
matematiku a sport. K poskyto-

vání té nejkvalitnější výuky však
potřebuje 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
a venkovní učebnu - altánek pro
badatelsky a experimentálně zaměřenou venkovní výuku, který
bude 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.
Cílem celé akce je zkvalitnění
vzdělávání dětí na základní škole
Struhlovsko s důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí žáků. Město proto provede rozsáhlé investice do stavebních úprav objektu.
Nutné bude samozřejmě také
pořízení vybavení a nábytku odborných učeben včetně nebytného zázemí a zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu. Stavební práce by měly
proběhnout o prázdninách a na
podzim by se měly nové učebny
vybavit potřebným zařízením
a nábytkem.

Ilustrační foto: ZŠ Struhlovsko

Drahotuše chystají nové učebny na bývalé poště
Také škola v Drahotuších se
dočká nových polytechnických
učeben, a to v nevyužívaných
prostorách bývalé pošty. Na jejich úpravu město vyčlenilo 6,7
milionu korun. Také tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu. Projekt řeší rekonstrukci stávajících nevyužívaných
prostor pro potřeby rozvoje
polytechnického vzdělávání na
základní škole v Drahotuších.
Současné prostory školy kapacitně nedostačují a neumožňují zajištění kvalitního zázemí
včetně nezbytného vybavení
pro výuku odborných předmětů. Cílem města i školy přitom je
rozšířit zájem žáků o odborné
předměty. Škola má zpracovaný školní vzdělávací program
DRAŠKA, podle kterého by se

ráda více zaměřovala také na
výuku technických a odborných
předmětů a výuku cizích jazyků.
Pro tuto výuku však nedisponuje
vhodných zázemím, zařizovacími předměty a materiálem.
Díky realizaci projektu vzniknou zcela nové prostory, těsně
navazující na stávající objekt
základní školy. Proběhne zde
rekonstrukce prostor a stavební
úpravy stávající infrastruktury,
včetně zajištění bezbariérovosti.
Následným krokem bude pořízení vybavení a nábytku laboratoří
a dílen nebo specializovaných
učeben a nákup výukových pomůcek a technického vybavení
laboratoří, učeben a kabinetů.
Počítá se také s pořízením kompenzačních pomůcek, například
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.
Zde v Drahotuších by se
měly stavební práce rozběhnout

v měsíci září. Výhodou je, že půjde o úpravy prázdných prostor,
proto práce mohou probíhat
i v průběhu školního roku. Poté
dojde k vybavení učeben tak,
aby zde mohla být výuka zahájena ve školním roce 2021/2022.

Pusté prostory na drahotušské poště se mají změnit na nové třídy.
Foto: Petr Kavina

Na ZŠ 1. máje se dokončuje venkovní učebna
Jedna učebna přibude také
na ZŠ 1. máje. Jde o otevřený
dřevěný altánek na volné ploše
u hřiště, který se momentálně
dokončuje. Jeho užívání by
mohlo být zahájeno již v tomto
školním roce, zřejmě v květnu
po dodělání terénních úprav.
Altánek bude poté v provozu

Zde bude zanedlouho stát dřevěný altánek. Foto: Petr Bakovský

celý podzim a od jara do začátku letních prázdnin. Výhodou
je použití lehkého dřevěného
nábytku, což umožní snadnou
organizaci skupinové výuky.
Učit se zde budou přírodovědné předměty. Odpoledne bude
altánek využívat školní družina
ke svým aktivitám.

PŘÍLOHU PŘIPRAVIL: Petr Bakovský

CHARITA, ZPRAVODAJSTVÍ
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Denní centrum Archa
Milí čtenáři, ráda bych Vám
představila další ze sociálních
služeb Charity Hranice, Denní
centrum Archa. Jsme zařízení,
které se věnuje dospělým lidem
s mentálním postižením a také
těm, jejichž mentální postižení
doprovází jiný typ znevýhodnění.
Službu poskytujeme již
patnáctým rokem a po celou
dobu se snažíme vytvořit takové podmínky pro všechny, kdo
nás navštěvují, aby se mohli po
všech stránkách rozvíjet, a tak
se osamostatnit nejen v péči
o sebe, tedy při jídle, oblékání, hygieně, ale i při zájmových
činnostech, při kontaktu s vrstevníky, při vyřizování všeho
potřebného, a zejména při komunikaci, protože považujeme
za důležité, aby každý dokázal
sdělit své zážitky, vyjádřit svá
přání, či dát okolí vědět svou
nespokojenost.

Jsme zařízení ambulantní,
poskytující své služby v pracovní dny mezi 7. až 16. hodinou.
V této době nabízíme výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, jako jsou výtvarné, hudební
a pracovní aktivity, ale také návštěvy plaveckého bazénu nebo
zemědělské usedlosti. Dále poskytujeme sociálně terapeutické
činnosti, při kterých se věnujeme nácviku nakupování, vaření,
péči o domácnost, zahradničení apod. a zprostředkováváme
kontakt se společenským prostředím, a to prostřednictvím
návštěv muzeí, divadel, restaurací, kulturních akcí či knihovny.
Veškeré získané dovednosti prakticky procvičujeme při
vzdělávacích výjezdech. V posledních letech jsme navštívili
např. Národní památník II. světové války v Hrabyni, Muzeum
času, Pevnost poznání, Hornické
muzeum ad.

6. díl

Veškeré dovednosti procvičují v Denním centru Archa při vzdělávacích
výjezdech. Foto: Charita Hranice

Každý klient u nás může
očekávat individuální přístup
a službu přizpůsobenou osobním potřebám, současně jsme
ale zařízením kolektivním a nabízíme možnost vzájemného
setkávání, navazování nových
přátelství i sdílení osobních zážitků a zkušeností. Při tom všem
se učíme toleranci, spolupráci
a trpělivosti.
V našem regionu jsme jedinou službou svého druhu, proto
jsme otevření nejen lidem z Hra-

nic, ale i všem ostatním z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří naši
službu potřebují a kteří nemají
v dosahu jiné vhodné zařízení, na
které by se mohli obrátit. Svým
zaměřením se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení nejen
osob s mentálním postižením,
ale také jejich blízkých, kteří o ně
pečují a kteří tak mohou chodit
do zaměstnání či se zapojovat do
života místní komunity.
Markéta Hriníková
vedoucí Denního centra Archa

Hranice začnou vbrzku brázdit elektrokoloběžky
Tři desítky sdílených elektrokoloběžek budou moci od
května využívat lidé v Hranicích.
Město tím chce v rámci konceptu
Smart city zatraktivnit alternativní dopravu pro obyvatele, snížit
intenzitu a závislost na automobilové dopravě, zlepšit dopravní
dostupnost ve městě, například
k vlakovému nádraží nebo informačnímu centru v Teplicích,
a také zlepšit životní prostředí
ve městě.
Hranice proto zavádí službu
sdílených elektrokoloběžek ve
spolupráci s firmou Eagle Scooters. „Koloběžky ve městech
nejsou jen komerční projekt,
jehož hlavním cílem by byl zisk.
Chceme především udělat něco
dobrého pro naše města, zlepšit prostředí, ve kterém se každý
den pohybujeme. Koloběžky jsou
šetrné k životnímu prostředí, nevypouštějí oxid uhličitý a ani neokupují místo kolem lamp nebo
sloupků, ke kterým by musely být
zamknuté před ukradením. Díky
tomu věříme, že děláme něco
i pro budoucí generace, když
se nám podaří snížit počet aut
ve městech,“ uvedl k tomu Patrik Zaoral ze společnosti Eagle
Scooters.

Firma byla založena jako start
-up poté, co se zakladatelé v létě
2018 seznámili v Americe s kouzlem koloběžkování. „Cítit vítr ve
vlasech, bezstarostně a bez námahy se prohánět městem. Užívat si jízdu samotnou, dostat se
rychle a jednoduše všude, kam
je třeba a nemuset řešit parkování. Takový pocit zažijete, když
na elektrické koloběžce křižujete
ulice města,“ vysvětluje Zaoral.
Koloběžky budou fungovat
na jednoduchém principu. Ráno
bude 30 elektrokoloběžek rozmístěno do jednotlivých lokalit. Předpokládaný počet bude
10 míst na území města a v bezprostředním okolí. Na hlavním
vlakovém nádraží by měly být
4 koloběžky, na autobusovém
nádraží také 4. Stejný počet
bude umístěn na prostranství
mezi zámkem a Zámeckým hotelem, vedle supermarketu Billa
a u Plovárny. Po dvou koloběžkách bude na sídlišti Hromůvka,
na Nové ulici v blízkosti Střední
zdravotní školy, naproti Střední
lesnické škole, v sadech Čs. legií
a v Drahotuších na náměstí. Tyto
lokality mohou být na základě
zkušeností z využívání koloběžek
postupně upravovány.

Každý potenciální uživatel si
napoprvé stáhne do svého chytrého telefonu aplikaci, kterou
propojí s údaji své platební karty.
Tato aplikace je pro celou službu
klíčová. Poté si v mobilní aplikaci najde nejbližší volnou elektrokoloběžku, kterou s pomocí QR
kódu odemkne. Cena jízdy bude
2,50 Kč za jednu minutu a bude
účtována za odjeté minuty. Částka bude odečtena z debetní/kreditní karty zadané při registraci
do mobilní aplikace. V Hranicích
bude velkou výhodou nejen pro
občany, ale i pro návštěvníky využití elektrokoloběžek bez nástupní taxy na rozdíl od obvyklé praxe
v jiných městech. Například cesta

z náměstí na nádraží trvá na koloběžce asi 5 minut, celková cena
jízdy tak bude 12,50 Kč.
Po jízdě pak koloběžku může
uživatel nechat kdekoliv ve vymezeném území města Hranic.
Přesně to jsou Hranice I-Město
s propojením do lázní Teplice nad
Bečvou, dále místní části Drahotuše, Rybáře a Velká. Služba bude
fungovat od 6 do 21 hodin každý
den, poté budou koloběžky svezeny k nočnímu nabití a případnému servisu. Všechny koloběžky
jsou vybaveny GPS systémem,
který umožní jejich lokalizaci,
a vestavěným bezpečnostním
zámkem s alarmem proti krádeži.
(bak) Ilustrační foto: Eagle Scooters
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MUZEUM

Hranické muzeum má nové kousky,
Hranické muzeum se zabývá také sbírkotvornou činností.
V loňském roce získalo několik
cenných kousků, které významnou měrou obohacují poznání
historie města Hranice. Tři z nich
představujeme.

Mandl značky IDEAL
Prací stroje značky Ideal vyráběla firma Rak a Hobza. Byla to
první a největší továrna na prací
stroje v českých zemích, která
vznikla v roce 1904 v Hranicích.
Ruční pračky začal prodávat
Joža Rak z Hranic. Všiml si, že trh
zaplavují drahé a ledabyle vyrobené německé prací stroje. A tak
založil vlastní výrobu pracích
strojů pod názvem „Rak a Wollner“. Závod začal fungovat se
čtyřmi lidmi a rychle přibíral nové
dělníky. Továrna stála v Čaputově ulici, dnes ulice Komenského,
v místě, kde sídlí firma Krok.
V roce 1905 společník firmy
Karel Wollner odstoupil a jeho
místo zaujal Vladimír Hobza.
Továrna tak začala vyrábět pod
názvem „Rak a Hobza“. Zakrátko
se továrna stala největší svého
druhu v českých zemích. V roce
1905 už zaměstnávala osmdesát
dělníků a vyrobila 2 500 ždímadel, mandlů, vybavení prádelen
a sušíren, žehlicích, škrobicích
a pracích strojů značky Ideal.
Výrobky vyvážela do celého Rakousko-Uherska, Ruska, Rumunska i Egypta. Zařizovala prádelny
a sušírny pro hotely i nemocnice.
Inzerátům a reklamním pohlednicím dominovala od té doby po
nejméně pětadvacet let kresba
ženy v kroji, která si čte noviny
u haldy prádla a pračky Ideal.

Foto (3x): archiv MKZ Hranice

Když v roce 1907 vystoupil
ze společnosti Jožo Rak, továrna pokračovala pod názvem
„Hobza a spol.“ a v Praze otevřela vzorkovnu svých výrobků.
V roce 1910 firmu opustil i Hobza. Novým majitelem se tak stal
dlouholetý účetní firmy Jaroslav
Čejka a továrnu „Jar. Čejka“ dříve
„Hobza a spol.“ vedl dvanáct let.
V roce 1922 přibral Čejka
společníka, továrníka z Březové
Hory Františka Melichara. Firma
tak opět změnila název na „Melichar a Čejka“. Vyráběla vylepšené a elektřinou poháněné prací

stroje a jako první v republice
zavedla výrobu velkých hraček.
Vznikaly v ní dřevěné dětské
automobily, houpací koně, labutě, kočky, psi, sloni a dřevěné
vozíky. Firma hračky vyvážela
až do Ameriky. Vlastníci továrny
uvažovali v roce 1933 o likvidaci
firmy, po roce 1939 ale dále vyráběli v Nádražní ulici 18. Živnost
zrušil až majitel František Melichar v roce 1950.

Mandolína
Druhým předmětem je mandolína z roku 1939 vyrobená
houslařským mistrem Josefem
Pötzlem (narozen v roce 1908
v obci Luby u Chebu), který
v Hranicích vyráběl hudební
nástroje v letech 1935 až 1945
a zároveň zde vyučoval hudbu
v místní hudební škole.
Jeho nástroje jsou známé ve
Finsku, Iránu, Irsku, Japonsku, na
Kubě, v Maďarsku, Singapuru,
v zemích bývalého Sovětského
svazu, Španělsku, Švédsku a ve
Spojených státech amerických.
V roce 1981 obdržel titul Zasloužilý umělec.
Mandolínu v roce 1939 dostal
k Vánocům hranický občan Ladislav Kotrla.

Vlodkův obraz
Třetím vzácným předmětem
je obraz hranického malíře Ladislava Vlodka, který zachycuje pohled na město Hranice od parku.
Akademický malíř a sochař
Ladislav Vlodek se narodil v Ostravě v roce 1907. Roku 1911 se
rodina přestěhovala do Chicaga. Otec Antonín Wlodek získal
zaměstnání v Lincolnově parku,
kam za ním malý Ladislav často
docházel. Nádherné přírodní
prostředí v blízkosti Michiganského jezera zásadně ovlivnilo
estetické vnímání budoucího
umělce. Rodiče si brzy všimli,
že Ladislav má výtvarné nadání.
Nejprve mu platili soukromou
učitelku malby, v letech 1920–
1921 navštěvoval výtvarné kurzy
v chicagské akademii krásných
umění.
Koncem roku 1921 se rodina
vrátila do vlasti. Antonín Wlodek zakoupil rozsáhlé pozemky a několik budov na Staré
střelnici v Hranicích. Ladislav
dokončil základní vzdělání na
měšťanské škole v Hranicích
a v letech 1924–1925 navštěvoval jako učeň sochařství zdejší
Všeobecnou živnostenskou
pokračovací školu. Roku 1925
získal výuční list u hranického
kamenosochaře Josefa Sosny.

ZUŠ HRANICE

další uvítá
V období 1925–1931 pobýval v Praze. Na Vyšší umělecko-průmyslové škole studoval
malbu u profesora Karla Štipla
a sochařství u Josefa Mařatky.
Při studiu spolupracoval s několika obrazovými časopisy, kreslil
ilustrace a komiksy s autorskou
postavou kocoura Felixe.
Studium ukončil roku 1928
a podnikl studijní cestu do Itálie. Na přání otce se v roce 1931
vrátil do Hranic, kde s výjimkou
krátkého návratu do Prahy roku
1936 žil až do své smrti. Pracoval jako sochař, malíř a grafik. Je
představitelem dobově podmíněného realismu. V padesátých
letech se přiklonil k takzvanému
socialistickému realismu, přesto
se neubránil diskriminaci. V letech 1953–1958 byl vyloučen ze
Svazu výtvarných umělců a měl
zákaz vystavovat své práce. Od
konce padesátých let se intenzivně věnoval grafice, ve které
získal uznání v tuzemsku i zahraničí.
Trvale je zapsán do historie
české komiksové tvorby, ve které
ve 20. letech 20. století zúročil
a tvůrčím způsobem přetvořil
důvěrnou znalost amerického
komiksu. Pro město Hranice je
Ladislav Vlodek významný nejen
jako výrazný regionální umělec,
ale i tím, že v 60. letech společně
se svým švagrem, plukovníkem
Václavem Vlasákem, zachránil
před zničením mramorovou sochu císaře Františka Josefa I. od
vídeňského sochaře Emanuela
Pendla z roku 1898. V České republice ojedinělá socha císaře,
stojící nyní v areálu Staré střelnice, se stala navštěvovanou
kuriozitou města.

Výzva
Máte doma nějaké předměty
spjaté s historií města Hranice
nebo jeho blízkého okolí? Může
se jednat například o odznaky,
medaile, nábytek, nejrůznější stroje, technické vybavení,
předměty denní potřeby nebo
také fotografie, plakáty k nejrůznějším akcím či obrazy. Prostě cokoliv, co má historickou
hodnotu, a může tak přispět
k lepšímu poznání vývoje našeho města. Na předměty, které
předáte hranickému muzeu, se
samozřejmě nebude „prášit“.
Můžete je pak vidět na regionálních výstavách, kterých naše
muzeum každoročně pořádá
několik. V případě zájmu kontaktujte prosím kurátora muzea
na telefonním čísle 775 854
522 nebo na emailu kurator@
muzeum-hranice.cz. (ms)
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Taneční obor ZUŠ Hranice pod vedením
Kamily Martínkové opět zabodoval
Ve dnech 7. a 8. března se
konala v jihlavském kulturním domě kvalifikační soutěž o postup na letošní finále
světového tanečního poháru
DWC 2020.
Této soutěže se účastnilo
950 soutěžících z tanečních
škol z ČR a SR. Soutěž byla rozdělena do kategorií dle tanečního stylu a věku soutěžících.
Taneční obor ZUŠ Hranice měl po roční pauze svá
„želízka v ohni“. V sobotu
bojovaly o postup do finále
DWC Barbora Otáhalová (kat.
sólo do 9 let) s choreografií
„Kuchtička“ - 9. místo a „Pavouček“ - 10. místo, Viktorie
Bachorecová (kat. sólo do
9 let) s choreografií „Nastěnka“ - 13. místo, Adéla Příkaská
(kat. sólo do 11 let) s choreografií „Světlo“ - 10. místo,
a Natálie Rabelová (kat. sólo
na špicích do 13 let) s choreografií „Variace Nikiye“ z baletu
La Bayadére a vybojovala celkově 3. místo. Ve skupinových
choreografiích si žáci vybojovali 6. místo s choreografií
„Champagne“.
Neděle byla daleko náročnější, protože dorazil zbytek
našich soutěžících.
Soutěžily tyto choreografie:
• kategorie lidových tanců
MINI do 10 let - „Vařečkový“
- 1. místo
• kategorie lidových tanců KINDER do 12 let - „Kopanice“ 2. místo
• kategorie lidových tanců
KINDER do 12 let - „Karičky“ - 1. místo s postupem
do finále DWC 2020
• kategorie lidových tanců
JUNIOR do 16 let - „Cukas
Drikos“ - 1. místo s postupem do finále DWC 2020
• kategorie lidových tanců SENIOR do 18 let - „Ej na tárki“
- 1. místo
• kategorie současný tanec velká skupina JUNIOR do 16 let
- „Iron“ - 4. místo
• kategorie současný tanec
malá skupina JUNIOR do
16 let - „Přeživši“ - 5. místo
• kategorie současný tanec
malá skupina SENIOR do
18 let - „Přelet nad kukaččím
hnízdem“ – 6. místo
• kategorie sólo balet JUNIOR
chlapci do 15 let Antonín
Pchálek - choreografie „Blue
bird“ - 1. místo
• kategorie sólo současný tanec JUNIOR chlapci do 15 let

Antonín Pchálek - choreografie „The Wall“ - 1. místo
• kategorie sólo současný tanec SENIOR do 25 let Julie Bakovská chor. „She“ - 3. místo
• kategorie duet JUNIOR +
SENIOR Matyáš Filler + Nela
Rabelová chor. „Don Quichotte“ - 1. místo

Taneční obor ZUŠ Hranice
pod vedením Kamily Martínkové opět silně zabodoval.
Je nám trochu líto, že nevíme, jak světové finále dopadne,
protože se má konat v červnu
2020 v Římě. Velký dík patří
všem rodičům za veškerou pomoc při kvalifikaci. 
(rp)

Tanečníci z hranické ZUŠ postupují do finále DWC 2020 s choreografií Karičky.
Foto: Roman Burianec

V kategorii lidových tanců uspěla hranická ZUŠ také s choreografií Cukas
Drikos. Foto: Roman Burianec

Ve skupinových choreografiích si žáci vybojovali 6. místo s choreografií Champagne. Foto: Roman Burianec

První místo si hranická ZUŠ odvezla i s choreografií „Ej na tárki“. Foto: Roman
Burianec
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SPORT

Hranická atletika slaví 80 let od svého vzniku
Jeden z nejpopulárnějších
hranických sportů - atletika - slaví letos 80 let od svého založení.
Jak to s královnou sportů v našem městě v současnosti vypadá, jsem se ptal atletky, trenérky
a členky výboru SK Hranice Kláry
Úlehlové.
Jaký je zájem o atletiku
v Hranicích? Daří se nabírat
nové děti?
Zájem je velký, dokonce větší,
než máme kapacity. Posledních
pár let musíme některé děti
odmítat. Zejména v přípravkách máme hodně dětí. Chtěli
bychom otevřít ještě jednu tréninkovou skupinu. Jenže nám
chybí další trenéři a také máme
problém se zajištěním zimní
přípravy – v Hranicích už prostě
není volná tělocvična, tedy v rozumnou dobu. Tato zima byla
sice mírná, takže starší atleti trénovali převážně venku, ale nedá
se na to spoléhat každý rok.
Proč posílají rodiče děti na
atletiku? Co je její výhodou
proti jiným sportům?
Atletika je pro ty malé výborná všeobecná příprava na cokoliv, na jakýkoliv jiný sport, nebo
prostě jen pohybová příprava.
Ale především jde o nádherný
komplexní sport. Specializace na
jednotlivé disciplíny se objevuje
až ve starších kategoriích. Navíc
má hranická atletika dlouhodobě dobré jméno.
A chodí více chlapci nebo
dívky?
V poslední době začínají převládat dívky, ale to je celorepublikový trend. Možná je to tím, že
kluci mají na výběr více sportů.
Také se nám v poslední době
děvčata více prosazují, nechci
nikoho jmenovat, jelikož bych na
někoho mohla zapomenout, šikovných děvčat máme v poslední době opravdu hodně. Ale sem
tam se objeví i šikovný kluk :)
A kolik je celkem hranických atletů?
Máme přes dvě stě členů.
Samozřejmě, nejvíc je těch
nejmenších, pak se členská základna postupně zužuje. Ovšem
někdy máme problém obsadit
závody.
Jak je to možné při takovém
množství?
Jedním z důvodů je i to, že atletika je často jen jedním z mno-

ha kroužků, kam děti chodí.
Někdy jich mají opravdu hodně.
A ne vždy je to o tom, že by chtěli v atletice něčeho dosáhnout,
rodiče to berou spíš jen jako
pohybovou přípravu, nikoli jako
sport. Navíc soutěže družstev
žactva bývají odpoledne přes
týden a někteří rodiče nechtějí
děti uvolňovat ze školy, byť třeba
jenom na poslední hodinu.

stor. Je to také pořadatelsky velmi náročné, třeba už jen proto,
že spousta atletů jsou zároveň
i rozhodčí, na uspořádání ligy je
potřeba zhruba 40 rozhodčích
a pomocníků.
Jak moc je těžké se v atletice prosadit?
Strašně těžké. Abychom
věděli, v jakých počtech se pohybujeme, Český atletický svaz

veteránek. Já jsem byla druhá
na 400 m a čtvrtá na 200 m, Iva
Podjuklová vybojovala bronz na
patnáctistovce.
Nakolik je úspěch otázka
talentu?
Podle mne je to menší část,
tak 20 %, dalších 40 procent činí
trénink a zbylých 40 procent je
v hlavě. Vím, co chci a jdu za tím.
Samotný talent dlouhodobě ni-

Mladí hraničtí atleti na konci 80 let. Foto: archiv V. Vyplelíka

Jak to řešíte?
V individuálních soutěžích
malý počet nevadí, ale problém
je to v soutěžích družstev. Ale to
platí spíše pro mladší děti (mladší žáci a přípravky). Ti, co vydrželi do staršího věku, už většinou
vědí, co chtějí, a snaží se něčeho
dosáhnout, takže se závoděním
nemají problém.
A jak si momentálně stojí
Hranice?
Naše družstva dospělých se
dlouhodobě pohybují v druhé
lize, což je třetí nejvyšší soutěž
družstev u nás. Navíc jsme jedni z mála, kteří mohou pořádat
závody 2. ligy. Ne všude na to
mají podmínky, chybí zejména
tyčkařský a vrhačský sektor.
Doskočiště na tyč je velmi drahé, vrhačský sektor na kladivo
a disk je navíc náročný na pro-

eviduje kolem 76 tisíc členů ve
více než 330 oddílech a klubech.
Už jen dostat se na mistrovství
republiky je obrovský úspěch.
Tam v jedné disciplíně startuje
jen 14 až 24 (podle disciplíny
a kategorie) nejlepších z celé
republiky. Ale i tak se nám občas
daří uspět. Například na posledním halovém mistrovství republiky dospělých v únoru skončila
Adéla Zdražilová na krásném
9. místě v závodě na 400 metrů.
Navíc si posunula osobní rekord
na skvělých 57,33 s.
Úspěch slavila i Kristýna Podjuklová na mistrovství republiky
dorostenců a juniorů. Mezi dorostenkami se v běhu na 3000
metrů umístila na desátém místě. První dvě medaile z mistrovství republiky jsme vybojovaly
s Ivou Podjuklovou v kategorii

kdy nikomu nic nevyhrál. I proto
se hodně věnujeme těm malým,
i když na první pohled nevypadají, že by mohli být v budoucnu
úspěšní. Ono se ale v tom věku
dá těžko odhadnout, zda z někoho něco bude.
Problém ale máme s tím, že
mladí atleti často odchází do
škol do větších měst, jako je Praha, Brno nebo Olomouc. I když
třeba zůstávají členy oddílu, tak
při studiu už nemají na trénink
tolik času.
A jaké akce letos připravujete? Běh vítězství překazil
koronavirus.
Ano, tento největší tradiční
běžecký závod v Hranicích kvůli
tomu padl. Uvidíme, jak dopadnou další akce.
Děkuji za rozhovor.
Petr Bakovský
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