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Stromeček v podloubí, který je dílem 
dětí z Dětského domova v Hranicích. 
Foto: Radka Kunovská

CO CHYSTÁ RADNICE V LETOŠNÍM ROCE
Které akce by se měly 

rozběhnout v letošním roce 
v Hranicích? Co bude město 
letos stavět či opravovat? 

Odpovědi lze nalézt zejmé-
na ve schváleném rozpočtu 
města Hranic. Je ale nutné 
upozornit, že některé investice 
jsou závislé na tom, zda měs-
to dostane dotace. Kromě toho 
v průběhu roku bude dochá-
zet k úpravám rozpočtu podle 
jeho vývoje a potřeb. První 
taková úprava přijde na řadu 
v únoru 2016, kdy už budou 
známy hospodářské výsled-
ky města za uplynulý rok. Je 
pravděpodobné, že poté ještě 
budou do rozpočtu zapracová-
ny další investice. 

Připravuje se regenerace 
panelového sídliště Struhlov-
sko, jejíž první etapa by měla 
přijít na 15 milionů korun. 

Tato investice je podmíněna 
získáním dotace. V první části 
1. etapy dojde k rekonstruk-
ci automobilových a pěších 
komunikací, vybudování no-
vého parkoviště, úpravě kon-
tejnerových stání a dětského 
a sportovního hřiště, osazení 
nového osvětlení a venkovní-
ho mobiliáře jako jsou lavičky, 
odpadkové koše, cvičící prv-
ky. Dále dojde k úpravě zeleně 
a budou vysazeny nové keře.

Další dotace, o které bude 
město žádat, se týkají fasády 
a výměny oken ZUŠ Hranice 
(16 milionů korun), čističky 
odpadních vod Valšovice či 
1. etapy cyklostezky Slavíč - 
Drahotuše (5 milionů korun).

Některé významné pro-
jekty jsou v přípravě. Město 
například jedná s Českými 
drahami o problému parko-

vání u hlavního nádraží a zá-
roveň připravuje rekonstrukci 
autobusového nádraží. 

Mezi důležité připravova-
né akce patří také revitalizace 
hranického hřbitova. Budo-
vat se letos bude také napří-
klad schodiště, které umožní 
průchod od hypermarketu 
na Cementářské sídliště bez 
nutnosti obcházet rozsáhlé 
parkoviště. 

Tato investice byla napláno-
vána již na letošní rok, vydání 
stavebního povolení se ale 
pozdrželo kvůli změně vlast-
nických vztahů k pozemkům.

S návrhem rozpočtu se mo-
hou zájemci seznámit na in-
ternetových stránkách města 
www.mesto-hranice.cz v rub-
rice „občan - samospráva - ma-
teriály k jednání ZM“. 

Petr Bakovský

TŘI KRÁLOVÉ 
VYRAZÍ DO ULIC

Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazí do hranických 
ulic s pokladničkami Tříkrálové sbírky od 2. do 
10. ledna. Vloni vykoledovalo třicet skupinek 
koledníků částku 194 198 korun. Charita Hranice 
peníze od dárců, obyvatel Hranic, smysluplně využila. 
Pokračování na straně 5 

Foto: archiv Charity Hranice

VÝSTAVA 
STROMKŮ 
V PODLOUBÍ
Hranické Vánoce přinesly 

spoustu novinek. Vedle pes-
trého a zajímavého progra-
mu se obohatila i městská 
výzdoba. Hitem se staly dře-
věné stromečky v horním 
a dolním podloubí. 

Třicet dřevěných maket si 
vzali do parády žáci místních 
školských a vzdělávacích in-
stitucí a vyzdobili je po svém. 
Mezi tvůrci se vyskytly i taneč-
ní kluby nebo domov seniorů.

Samotné stromečky vyře-
zali zruční pracovníci stolárny 
firmy Cidemat. Společnost ne-
zištně poskytla materiál i práci 
a podpořila tak hranické Vá-
noce. „Líbil se nám nápad, do 
kterého se mohly zapojit děti 
z celého města. Když pak přišla 
objednávka na třicet stromků, 
rozhodli jsme se je městu vě-
novat. Doufáme, že udělaly 
radost jak jejich tvůrcům, tak 
obdivovatelům,“ vysvětlil své 
rozhodnutí ředitel firmy Ra-
dek Hlavinka.



02

Akce, o kterých se mlu-
vilo roky, ale až loni se do-
čkaly svého dokončení. To 
byly hlavní změny, které 
Hranicím přinesl rok 2015. 
Pojďme si ty nejdůležitější 
připomenout.

Zámecká zahrada 
Bezesporu nejatraktivněj-

ší akce, která byla po letech 
snahy dokončena v červnu 
minulého roku, je Zámecká 
zahrada. Tedy prostor, který 
má lákat k procházkám, rela-
xaci a odpočinku, čemuž přes 
léto napomáhalo i občerstve-
ní v Zámeckém klubu. Proto je 
v zahradě koutek s dětskými 
prvky, jsou tu umístěny la-
vičky, vybudován nový vodní 
prvek a vysazena zeleň. Pří-
jemný stín budou poskytovat 
zejména lípy srdčité, které už 
by do dvou, tří let měly mít 
pěknou korunu. Zeleň doplňu-
jí například habry podél zdi. 
Nová budova v jižní spodní 
části plní funkci hospodář-
ského zázemí, nahradila pů-
vodní trafostanici a také bude 
poskytovat občas opomíjenou, 
leč důležitou službu veřejných 
toalet. 

Propojením prostoru u Ve-
ličky s areálem zámku a Pern-
štejnským náměstím dává 
lidem širší možnosti, jak se 
dostat do centra města, které 
je navíc díky bezbariérovému 
řešení zahrady přístupné jak 
pro rodiče s kočárky, tak i pro 
tělesně postižené. 

Zpevněná vydlážděná plo-
cha v rovině terénu a navazující 
dřevěné lavice na pobytových 
terasách dnešního svahu pod 
hradbami umožňují pořádat 
menší kulturní vystoupení. 
Celá rekonstrukce prostoru 
pod zámkem stála 18 mili-
onů korun. Město na ni zís-
kalo dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední  
Morava.

Rekonstrukce cesty  
v Drahotuších

Důležitá změna se odehrá-
la také v Drahotuších, kde se 
kostkový povrch hlavní ko-
munikace v ulicích Lipnická 
a Hranická změnil na hladký 
asfalt. Obávaným a hlučným 
kočičím hlavám tedy odzvo-
nilo i zde. 

Na změnu povrchu vo-
zovky, kterou prováděl kraj, 
navázalo město dalšími in-
vesticemi, jako bylo zejména 
vybudování nové části dešťo-
vé kanalizace pro odvodnění 
komunikace a ostatních ploch, 
včetně nových uličních vpustí 
a jejich přípojek.  Spolu s no-
vým povrchem vznikly i nové 
parkovací zálivy. Upraveny 
a nasvíceny jsou přechody 
pro chodce a část chodníků. 
Nutné byly i přeložky a úpra-
va inženýrských sítí a obnova 
dopravního značení.

Některé okolní úpravy 
a chodníky se zejména kvůli 
opravě dešťové kanalizace ješ-
tě dodělávají. 

Nové hřiště  
slouží už od září

Po letech se ZŠ 1. máje do-
čkala chybějícího sportoviště.  
Žáci museli docházet jinam, 
například na hřiště u ZŠ a MŠ 

Šromotovo nebo na stadion.  
Od září je tu ale zbudované 
nové víceúčelové sportovní 
hřiště.

Za školou proběhly terén-
ní úpravy, přeložky inženýr-
ských sítí a stavba opěrné 
zdi, což vytvořilo prostor pro 
osmdesátimetrovou běžec-
kou dráhu, univerzální hřiště 
s brankami, dále volejbalové 
i basketbalové hřiště, kurt na 
tenis, zatravněnou vrhačskou 
výseč i doskočiště pro skok da-
leký. Součástí je i nové dětské 
hřiště, vybavené houpačkami 
či prolézačkami pro děti. 

Vzhledem k nezbytným 
terénním úpravám bylo nut-
né stabilizovat sousední svah 
a vykácet i některé dřeviny. 
Náhradou bylo vysazeno v této 
lokalitě dvacet devět stromů 
a šedesát šest keřů. Jde zejmé-
na o javory, habry, borovice 
i smrky. Stavba stála celkem 
8,6 milionů korun.

Hranické rybníky 
prokoukly

Více bláta než vody, tak to 
už nyní neplatí o rybníku Ku-
chyňka v severní části Hranic. 
Celá zdejší soustava nádrží, 
kterou tvoří dva Horní rybníč-
ky, rybník Kuchyňka a nádrže 
pod rybníkem Kuchyňka - ryb-
níček Skřídlák, rybníček Nová-

ček, prošla revitalizací. Nešlo 
totiž jen o bahno v rybníce, 
také nestabilní břehy a hráze, 
či přívodní potrubí z Ludiny 
potřebovaly opravu. 

V rámci revitalizace byly 
rybníky odbahněny, stabili-
zovaly se hráze a opravilo se 
funkční zařízení nádrží (po-
žeráky). Došlo i na zmíněné 
přívodní potrubí. Pro přežití 
živočichů při vypuštění ryb-
níků byla u nového rybníčku 
Nováček zřízena hlubší tůň. 
Také okolí se dočkalo změn. 
Například na hrázi bylo insta-
lováno pět svítidel veřejného 
osvětlení a byly doplněny la-
vičky.

Dobrovolní hasiči 
získali sídlo

Hraničtí dobrovolní hasiči 
se letos mohli nastěhovat do 
nové hasičské zbrojnice. Její 
budova vyrostla hned vedle 
sídla profesionálních hasi-
čů, na které přímo navazuje. 
V přístavbě je umístěna garáž 
pro dvě vozidla, společenská 
místnost s nezbytným záze-
mím, šatny a sociální zařízení. 

Pod Bílým kamenem 
řidiči projedou snáz

Výrazné ulehčení nejen pro 
řidiče, ale i pro chodce přines-
lo dokončení rekonstrukce ko-
munikace v lokalitě Pod Bílým 
kamenem.  Cesta má nyní nový 
povrch, byla místy rozšířena 
a ve spodní části byla narov-
nána tak, aby byla zajištěna 
větší viditelnost. Zhruba sto-
metrový úsek cesty byl pře-
ložen tak, že komunikace již 
neústí do Havlíčkovy ulice, ale 
přímo do Sadů Čs. legií. I díky 
dohodě s Vodovody a kanali-
zacemi Přerov a s Lesy České 
republiky se podařilo odstra-
nit nepřehlednou zatáčku a ři-
diči tak mohu jezdit mnohem 
bezpečněji.   Původní cesta je 
pro auta zaslepena, ale zůstala 
zachována pro pěší.

Oteplilo se v Domě  
s pečovatelskou 
službou

Dům s pečovatelskou služ-
bou dostal teplejší „kabát“.  
Proběhlo zde zateplení fasády, 
výměna oken a dveří a doza-
teplení střešního pláště.  Akce 
měla za cíl zvýšit energetickou 
efektivnost budovy, která byla 
stavěná v 90. letech minulého 
století a vyšla na 5 milionů ko-

AKCE ROKU 2015

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště na ZŠ 1. máje. Foto: Petr Bakovský

Dětské prvky v Zámecké zahradě lákají a baví. Foto: Petr Bakovský

          CO PŘINESL ROK 2015: ZÁMECKÁ ZAHRADA, NOVÁ HŘIŠTĚ,  REVITALIZACE RYBNÍKŮ I NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE
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run.  Projekt DPS Hranice byl 
spolufinancován Evropskou 
unií (Evropským Fondem sou-
držnosti) v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

Zateplili jsme  
i mateřskou školu 

Opravy fasády a zateplení 
se dočkala také budova býva-
lé mateřské školy Klíček. Zá-
roveň město nechalo zateplit 
i střešní konstrukci, vyměnilo 
tři okna a vstupní dveře za 
nové plastové výplně s izolač-
ním dvojsklem. Na nové fasádě 
byly provedeny grafické prvky. 
Na akci „Projekt Energetické 
úspory - MŠ Struhlovsko“ 
získalo město dotaci, takže 
byl projekt spolufinancován 
Evropskou unií, Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

Na Struhlovsku  
vyrostlo netradiční 
hřiště

Nové netradiční hřiště 
v přírodním stylu s domoro-
dou vesnicí, jurtou a různými 
přírodními atrakcemi vznik-
lo u ZŠ a MŠ Struhlovsko. Na 
tento projekt získalo město 
dotaci z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Život-
ní prostředí. Stavba stála ne-
celé 4 miliony korun. Hřiště 

v přírodním stylu je využívá-
no v rámci environmentální 
výchovy k názornému učení 
- pozorování života v různých 
biotopech a k realizaci růz-
ných projektů. Školní hřiště 
se po rekonstrukci proměni-
lo v tzv. zelenou učebnu. Při 
realizaci celého projektu byly 
využity téměř výhradně pří-
rodní materiály.

„Šromoťák“ má  
nové rozvody vody  
a kanalizace

Ne všechny důležité akce 
jsou patrné na první pohled. 
To však neznamená, že nejsou 
důležité. Například na ZŠ a MŠ 
Šromotovo proběhla rekon-
strukce rozvodů vody a kanali-

zace za téměř 3 miliony korun. 
Měnily se letité stupačky, stará 
umyvadla, baterie ve třídách 
i kabinetech. Výměny se do-
čkala i stará problémová kana-
lizace.

Sídliště Galašova 
v problémech

Jednou z velkých akcí dru-
hé poloviny roku 2015 byla 
3. etapa rekonstrukce sídliště 
Galašova. Akce stojí 13,7 mi- 
lionů korun a město na ni 
získalo dotaci z programu re-
generace panelových sídlišť 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Tato etapa se týkala zejména 
severní části sídliště a přileh-
lého svahu, kde se předělávaly 
komunikace, zejména chodní-

ky. Upravovala se také prázd-
ná plocha na severním konci, 
kde vzniklo nové dětské hřiště 
s pískovištěm, houpačkami, 
lezeckými prvky, skluzavkou 
a pružinami. Další dvě písko-
viště byla umístěna dále v síd-
lišti. Úpravy se týkaly i zeleně 
a osvětlení. Doplnil se mobiliář, 
jako odpadkové koše a lavičky. 

Upravovala se také stávají-
cí parkovací stání a budovalo 
nové parkoviště pro přibliž-
ně 40 aut. Opravy se dočkalo 
i parkoviště na začátku sídliště. 
Firma, která stavbu prováděla, 
se hned po zahájení dostala 
do skluzu, který se nepodaři-
lo v termínu dohnat. V době 
uzávěrky tohoto čísla tak ještě 
zbývala řada věcí k dodělání.  

Petr Bakovský

AKCE ROKU 2015

Netradiční hřiště v přírodním stylu s jurtou vzniklo u mateřské školy na 
Struhlovsku. Foto: Petr Bakovský

Úpravy se letos dočkaly i hranické 
rybníky. Foto: Jiří Necid

          CO PŘINESL ROK 2015: ZÁMECKÁ ZAHRADA, NOVÁ HŘIŠTĚ,  REVITALIZACE RYBNÍKŮ I NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE

Ne všechny projekty jsou 
vidět na první pohled, to se 
týká například software. Měs-
to dokončilo projekt Konsoli-
dace IT v Hranicích. Na akci 
získalo město dotaci ve výši 
85% uznatelných nákladů, 
která je poskytnuta Evrop-
ským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného 
operačního programu. Všech-
ny tři části projektu konsoli-
dace IT vyjdou celkově na 
přibližně 4,2 milionů korun.

Projekt má tři části. První 
se týká rozšíření úložné ka-
pacity o diskové pole a ka-
pacity stávajícího diskového 
pole. V praxi to znamená více 
prostoru pro uložení dat a zá-
roveň také umožní zálohovat 

kritická data nejen městu, 
ale i obcím správního obvo-
du Hranic.

Druhá část se nazývá „Elek-
tronizace procesů - pořízení 
modulu Evidence smluv s na-
vazující vazbou na rozpočet, 
čerpání rozpočtu a plně elek-
tronický oběh faktur“. Tato 
část občanům zprůhlední 
hospodaření města. Mimo jiné 
totiž umožní i zveřejňování 
uzavřených smluv a takzvaný 
rozklikávací rozpočet na webu 
města. 

Třetí část se týká zvýšení 
bezpečnosti a bezpečnostní 
infrastruktury. Její realizace 
umožňuje zvýšení ochrany dat 
před případným zneužitím.

 (bak)

MĚSTO VYLEPŠILO SOFTWARE 
INZERCE
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Novou sociální službu 
zavádí hranická nemocnice. 
Začíná poskytovat pečovatel-
ské služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního posti-
žení, které potřebují pomoc 
druhé osoby s péčí o vlastní 
osobu a domácnost. Nová 
služba hranické nemocnice 
tak rozšiřuje nabídku po-

dobných služeb v Hranicích, 
například Pečovatelskou 
službu Domova seniorů či 
Charity Hranice. 

Služby jsou poskytovány 
osobám z Hranic, Lipníka nad 
Bečvou a okolí. Bližší infor-
mace poskytne Bc. Vendula 
Zajoncová, tel. 724 137 155, 
e-mail: zajoncova@nemocnice-
-hranice.cz.

(bak)

Poplatky za psy, kteří jsou 
chováni v domech se 4 a více 
byty a v sídlech právnických 
osob se od roku 2016 v Hra-
nicích zvyšují. A to z 1000 na 
1500 korun u prvního psa 
a za každého dalšího z 1500 
na 2 250 korun. Vyplývá to 
z obecně závazné vyhlášky 

č.  3/2015 o místních poplat-
cích, kterou schválilo prosin-
cové zastupitelstvo města. 
Sazby za ostatní psy se nemě-
ní. Nemění se ani sazby u poži-
vatelů invalidního, starobního 
nebo vdovského a vdoveckého 
důchodu.  

(bak)

Hospic na Svatém Kopečku, 
který se stará o nevyléčitelně 
nemocné těsně před smrtí, se 
letos ocitl v těžké finanční si-
tuaci, a proto požádal město 
Hranice o podporu.  

Rada města se rozhodla 
žádosti vyhovět a přispět 
na provoz zařízení částkou 
20 tisíc korun. V Hranicích 
totiž není žádná odlehčo-
vací služba, která by mohla 

nabídnout pacientům až do 
konce života zůstat v inten-
zivních vztazích se svými 
blízkými a právě olomouc-
ký hospic občané z Hranic 
a okolí využívají. 

Podle ředitele Mgr. Jiřího 
Borika byla hospicová péče 
již poskytnuta dvanácti uživa-
telům z Hranic a šesti z okolí 
města.

(bak)

Také Pečovatelská služ-
ba Domova seniorů Hranice 
umožňuje setrvat seniorům 
a tělesně postiženým obča-
nům co možná nejdéle v jejich 
přirozeném prostředí a prožít 
důstojný život nejblíže své ro-
dině. Zajišťuje pomoc a podpo-
ru také rodinám s dítětem nebo 
dětmi ve věku do 6 let, napří-
klad při narozením tří a více 
dětí najednou, které potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby.

Tato registrovaná služba 
je poskytována týmem pro-

školených a kvalifikovaných 
zaměstnanců a je prováděna 
v domácnosti klienta v pra-
covní dny od 7 do 15.30 hodin.

Bližší informace poskytne 
vedoucí pečovatelské služby 
Jaroslava Míková, Tovačovské-
ho 2000, 753 01 Hranice, tel. 
581 602 230, 605 468 096, 
e-mail: pecovatelskasluzba 
@domovsenioruhranice.cz. 
Podrobnosti najdete na www.
domovsenioruhranice.cz. 

(bak)

Která ze staveb, dokonče-
ných a zkolaudovaných v loň-
ském roce, nejvíce přispěla 
ke zlepšení vzhledu města 
Hranic a zasloužila by si tak 
ocenění Stavba roku 2015?  
Tuto otázku bude možné 
zodpovědět až po vyhodno-
cení podaných návrhů. Pod-
něty a návrhy lze podávat do 
konce ledna 2016. 

Stavbou roku může být 
vyhlášena novostavba, rekon-
strukce, přístavba, nástavba, 
stavební nebo terénní úprava 
a řešení fasády. Za stavby se 
považují i stavby pozemní, 
vodohospodářské, dopravní, 
stavby mostů, inženýrských 
konstrukcí, technologických 
zařízení a také sadové a par-
kové úpravy. Nepovažuje se za 
ni úprava interiéru.

Stavební akce musí být 
zkolaudována do 31. prosin-
ce 2015. Investorem může být 
jakákoli právnická nebo fyzic-
ká osoba, bez rozdílu místa 
sídla či bydliště, ale nemůže 
jím být město Hranice.

U Stavby roku přihlíží od-
borná komise k architektonic-

kému či urbanistickému řešení 
a jeho přínosu pro vzhled měs-
ta, k celkovému dojmu, jako je 
výraz stavby, estetické řešení, 
funkčnost, kvalita a jakost 
prací, řemeslnému provede-
ní celku, detailu a použitým 
materiálům, délce prová-
dění stavby. Posuzuje také 
komplexnost řešení - sadové 
úpravy pozemku a okolí stav-
by, řešení oplocení, nasvětlení 
stavby a podobně. 

Návrhy mohou podávat 
právnické nebo fyzické osoby 
a sdružení, výbory a komise 
rady města, členové zastupi-
telstva města. Návrhy se za-
sílají stavebnímu úřadu MěÚ 
Hranice, který je předloží ko-
misi k vyhodnocení. „Stavba 
roku 2015“ pak bude vyhlá-
šena usnesením rady města. 

Stavby roku se v Hranicích 
vyhlašují od roku 1994. Cenu 
za nejlepší stavbu získal na-
příklad „Dům ve své zahradě 
- energeticky pasivní“  v Ha-
vlíčkově ulici, nebo rozšíření 
Staré střelnice - tedy přestav-
ba divadla Václava Vlasáka. 

(bak)

HRANICKÁ NEMOCNICE 
ZŘIZUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU

PODPORUJEME HOSPIC 
NA SVATÉM KOPEČKU NĚKTERÉ POPLATKY 

ZA PSY SE ZVÝŠÍ 

DOMOV SENIORŮ NABÍZÍ 
PEČOVATELSKOU SLUŽBU

HRANICE HLEDAJÍ  
NEJLEPŠÍ STAVBU

INZERCE
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Hraničtí prvňáčci usilují o pasování na čtenáře 
Celkem 230 hranických 

prvňáčků ze všech hranických 
škol se zapojilo do projektu 
městské knihovny „Už jsem 
čtenář“, jehož cílem je podpořit 
čtení u dětí od útlého věku. Ve 
školách i v knihovně probíhají 
besedy nad knihami, společná 

čtení, čtenářské dílničky a dal-
ší aktivity, které mají pomoci 
rozvíjet u dětí zájem o četbu. 
Prvňáčci se pak mohou těšit 
na slavnostní pasování na čte-
náře, které proběhne na konci 
školního roku. 

(mj)

Hranice uspěly v soutěži Bible a my
Hranický děkanát ovládl 

okresní kolo soutěže Bible 
a my. Ze čtyř kategorií zvítězil 
hned ve třech kategoriích na 
13. ročníku této soutěže, která 
se konala koncem listopadu.  
Zúčastnilo se ho 20 základ-
ních škol a dvě střední školy 
okresu Přerov. Do ústřední-
ho kola, které se uskuteční 
v březnu v Brně, tak z Hranic-

kého děkanátu z prvních míst 
postupuje Marie Žeravíková 
z Ústí, František Pchálek ze 
ZŠ a MŠ Drahotuše, Markéta 
Vlčková z Gymnázia Lipník 
nad Bečvou. Za pomoc děku-
jeme městu Hranice, společ-
nosti Sarkander, DDM Hranice 
a všem farnostem děkanátu 
Hranice. 

Marcela Brázdová

Tři králové vyrazí do ulic
Dokončení ze strany 1

Peníze, které vloni Charita 
Hranice získala díky štědrosti 
dárců, použila na nákup kom-
penzačních pomůcek, které 
půjčuje svým klientům a všem 
potřebným zájemcům. Charita 
také pořídila elektrokola pro 
přepravu osobních asistentek 
ke klientům, odkoupila auto 

pro rozvoz obědů seniorům, 
dovybavila středisko Charitní 
pečovatelské služby například 
zakoupením nové pračky. Vět-
šina výtěžku sbírky je každo-
ročně věnována na provoz 
a rozvoj sociálních služeb Cha-
rity Hranice, část vybraných 
peněz na pomoc lidem v nouzi.  

(bak)

ZPĚVAČKA Z CIMBÁLOVKY PRACUJE NA „DĚDOVI“
Dětský folklórní soubor 

Hustopečský rarášek vede 
Marta Santovjáková Gerlí-
ková. Ta také zpívá s Cimbá-
lovou muzikou Bača, která 
vystoupila v rámci vánočního 
programu v Hranicích. Tato 
mladá žena se kromě zpívání 
věnuje také natáčení celove-
černího filmu Děda, který má 
přiblížit zvyky a tradice na 
nedalekém Valašsku. Martu 
Santovjákovou Gerlíkovou 
jsme požádali o rozhovor. 

Jste autorkou námětu fil-
mu Děda. O čem film je? 

Film Děda má dvě linie. 
Jednu ze současnosti, druhou 
z historických vzpomínek. 
Autorem scénáře děje ze sou-
časnosti je můj kolega, režisér 
Milan Basel. O historickou část 
jsem se starala já. I proto všu-
de uvádíme, že jsme autorská 
dvojice. Jedná se o celovečer-
ní film, ve kterém diváci uvidí 
příběh ze současného venko-
va, kdy vnuci z Prahy přijíždějí 
za dědou na Valašsko. Poznají 
místní kolorit, dědovy přátelé 
a nalézají staré dopisy... Více 
již v samotném filmu a také 

na www.filmdeda.cz nebo na 
facebooku filmu Děda. 

Kdy se film objeví v ki-
nech?

V létě příštího roku. 

Ve filmu hraje spousta 
známých tváří. Bolek Polív-
ka, David Suchařípa, Petr 
Čtvrtníček, Věra Špinarová 
a další. Bylo těžké získat 
je pro spolupráci? 

V š i c h n i 
herci, kteří 
ve filmu hra-
jí, mají k Va-
lašsku kladný 
vztah. Mnoho 
z nich se zná 
osobně s na-
ším f i lmo -
vým dědou 
Františkem 
S e g r a d e m , 
proto neby-
lo zase tak 
těžké je do 
filmu dostat. 
Problémy se 
občas objevi-
ly ve sladění 
časů herců, 

ale to je při jejich vytíženosti 
normální. 

Kdy a jak se zrodil nápad, 
myšlenka na tento film? Jaká 
byla „cesta“ tohoto nápadu 
do chvíle, kdy padla první 
klapka? 

Valašsko se snažím propa-
govat například přes lidovou 
píseň již od dětství. První 
myšlenka filmu vznikla po 
spolupráci s Českou televi-
zí na pořadech Folkloriky, 
a také po natočení mého 

prvního videoklipu, na kte-
rém jsme spolupracovali 
s Mejlou Baslem - režisérem 
filmu Děda. 

 
Co bylo nejtěžší?

Samozřejmě, že nejtěžší 
bylo a je sehnat na tak rozsáhlé 
dílo finance. A to jsme nízko-
rozpočtový. Náročná byla také 
příprava historických pasáží, 
která zabrala spoustu času. 
Scházela jsem se s odbornými 
poradci, sháněla oděvy, lokace, 
komparzisty… 

Kde všude se natáčí? Kde 
se točilo nebo bude točit nej-
blíže Hranic? 

Natáčeli jsme napříč Va-
lašskem, nejblíže Hranic bych 
řekla, že jsme pracovali v Leš-
né u Valašského Meziříčí. 

Jak se na filmu podílíte 
v současné době, když pro-
bíhá natáčení? 

U filmu jsem šéfproducent, 
tedy mám na starost naprosto 
všechno. Od oděvů, termínů, 
lokací, herců, stravy, ubytová-
ní a tak dále. Na spoustě věcí 
spolupracujeme s Milanem 
Baselem.

Naďa Jandová

Marta Santovjáková Gerlíková na fotografii s kamerama-
nem Jiřím Novotným. Foto: archiv Marty Santovjákové 
Gerlíkové

Ať je Váš nový rok naplněný úspěchem, spokojeností, štěstím, 
inspirací a dobrými rozhodnutími, to Vám  přeje stabilní 

zaměstnavatel s dlouholetou tradicí

Detailní seznam aktuálních pozic nalezete na:
www.ssischaefer.jobs.cz nebo www.ssi-schaefer.cz

nebo se informujte na personálním odd. v Hranicích 581 820 211, 
Tovární 325, 753 01 Hranice

NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE  SE K NÁM

INZERCE
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Loutkovou pohádku O králi, kterému byla zima zahráli herci ze Studia bez kliky pod vedením Romana Prokeše.

Na pódiu vystoupila také přerovská skupina Rabussa.

Na pódiu se v průběhu prosince vystřídaly desítky vystupujících převážně z Hranic 
a okolí. Do programu se zapojil také folklorní soubor Rozmarýnek (na snímku).

Letos vánoční jarmark na hranickém náměstí obohatila spousta kulturních vystoupení. Odstartoval je příjezd pána z Pernštejna s družinou, ve které nechyběli trubači ani bubeník.

Cinkala a zvonila každý den. Zvonička pro štěstí.

Hranické náměstí zaplnily při rozsvěcení vánočního stromu stovky lidí.

Poprvé se na hranickém náměstí objevil betlém. Devět figur vyrobil hranický 
řezbář Jan Vincker. 

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V HRANICÍCH

ADVENT V HRANICÍCH OBOHATILA SPOUSTA VYSTOUPENÍ
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Program „Lidových Vánoc“ 5. prosince obohatilo taneční vystoupení folklórního 
souboru Šimon Všechovice (na snímku), vánoční melodie v podání Boršičanky 
Antonína Koníčka a další vystoupení.

V průběhu prosince si mohli děti i dospělí vyzkoušet různá stará řemesla jako 
řezbářství, tiskařství, hrnčířství, svíčkařství, kovařinu, ale také sledovat výrobu 
mincí či pražení kávy na historické pražičce. Například první den si lidé odnesli 
tisíc pohlednic se starou dřevořezbou, které si mohli sami vyrobit.

Vánoční výstava na Staré radnici přináší spoustu zajímavostí, sbírku vánočních 
pohlednic i obrazy zimních Hranic. K vidění je až do 10. ledna.

Unikátní, dvě stě let starý betlém, který tvoří 78 postav a 38 staveb. Návštěvníci 
si mohou zazvonit na zvoničku betlému. Foto: 15x Jiří Necid

Pro navození vánoční atmosféry posloužily i panely se čtyřmi vánočními motivy, 
kde se lidé mohli fotit. Výtvarně panely vytvořili žáci ZUŠ Hranice pod vedením 
pedagogů Tomáše Janíka a Evy Vojtěškové.

Zájem veřejnosti vzbudil i program „Židovské Vánoce“, který se uskutečnil v hranic-
ké Synagoze. Nechyběly židovské anekdoty, výtvarná dílna pro děti, ani ochutnávka 
tradičních chanukových pokrmů.

Vánoční zvyky, i ty zapomenuté, připomíná Vánoční výstava na Staré radnici 
v Hranicích. Návštěvníky s nimi seznámí průvodce a zájemcům je předvede včetně 
působivého lití olova.

Každou adventní neděli se konaly na Vánoční výstavě výtvarné dílny.  
Foto: Radka Kunovská
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, 
www.galeriemm.cz  
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00  
(dopoledne na zazvonění)
22. 1. - 12. 2. 2016 - Ludmila Šlosarová - 
výtvarné práce. Výstava obrazů, enkaus-

tiky, suchých květinových vazeb, keramiky a dalšího. Vernisáž 
proběhne v pátek 22. ledna v 17:00 hodin.

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ     V HRANICÍCH A OKOLÍ
Synagoga

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno:  út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne  9:00 - 12:30 
a 13:00 - 17:00. Dne 1. ledna 2016 bude výstavní 
síň zavřena, od 2. ledna platí běžná otevírací doba. 
Do 10. 1. 2016 -  Marie Blabolilová: Rastry. Vý-
stava děl české malířky a grafičky ukazuje nejen její 
olejomalby, ale také grafickou tvorbu, v níž se zamě-
řuje na techniku čárového leptu. V pátek 8. ledna 
2016 v 17:00 hodin pak proběhne dernisáž a setkání s autorkou, 
kde promluví kurátorka výstavy Lucie Šiklová a vystoupí Petra 
Kohoutová - zpěvačka známá z tria Sestry Havelkovy. 

14. 1. - 28. 2. 2016 - Diatríba na kosmologické 
téma: Ivo Sedláček - Josef Daněk. Výstava před-
staví kresby Josefa Daňka, malby Ivo Sedláčka 
a objekt, který ve spolupráci s autory vytvořili 
studenti Ateliéru kresby Fakulty umění Ostravské 
univerzity. Výstavu zahájí kurátor Jiří Havlíček 
a v rámci vernisáže vystoupí Josef Daněk s textem 

„Apologetika tmářství“ a Pavel Kopecký s hudebním vystoupením. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. ledna v 17:00 hodin.

Čtvrtek 7. 1.

15:30 - Tříkrálový koncert 
Ženského komorního sboru 
- koná se v hranickém Domově 
seniorů.

Pátek 8. 1. 

17:00 - Dernisáž výstavy Ma-
rie Blabolilová: Rastry. Na 
dernisáži bude přítomna au-
torka, promluví Lucie Šiklová 
a vystoupí zpěvačka Petra Ko-
houtová z tria Sestry Havelkovy. 
Vstup zdarma.

Sobota 9. 1. 

9:00 - Dopoledne v pohybu 
- ukázkové lekce kruhového 
tréninku zdarma v 9:00, 10:00 
a 11:00 hodin. BSS Club v Dra-
hotuších, tel. 737 977 917, 
www.bssclub.cz.

Pondělí 11. 1.

17:30 - Zázrak jménem po-
četí - detoxikační poradenství 
metodou Hany Bláhové. Před-
nášet bude Olga Majkutová. 
Galerie M+M, Jurikova, tel. 
731 464 515, vstupné 100 Kč.

Středa 13. 1. 

18:00 - Islám a jeho (možný) 
vliv na vývoj české společ-
nosti - přednáška znalce mus-
limského prostředí v České 
republice Lukáše Lhoťana, Hotel 
Centrum Hranice, vstup volný, 
www.hranice-klubyzdravi.cz.

19:00 - Na stojáka. V oblíbené 
Stand up comedy show vystou-

pí Daniel Čech, Arnošt Frauen-
berg a Radek Petráš. Koná se 
v Zámeckém klubu. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz. Vstupné 
200 Kč, na místě 250 Kč.

Čtvrtek 14. 1. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Diatríba na kosmologické 
téma: Ivo Sedláček - Josef 
Daněk (výstava potrvá do 
28. 2.), galerie Synagoga, Ja-
náčkova 728, Hranice. 

19:00 - Boris Carloff - kon-
cert českého hudebníka, kte-
rý bude natáčet Česká televize. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187. Předprodej 
Divadlo Stará střelnice, T-mo-
bile, Masarykovo nám. 6, Hra-
nice, tel. 581 601 070.

Pátek 15. 1.  

20:00 - Whitesnake tribute 
+ Adobre - ostravská forma-
ce vzdávající hold legendární 
rockové skupině Whitesnake. 
Koná se v Zámeckém klubu. 
Předprodej v Turistickém in-
formačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz- 
-hranice.cz. Vstupné 120 Kč, 
na místě 150 Kč.

20:00 - Sousedský bál - tra-
diční bál s příjemnou hudbou 
a tombolou. Koná se v Kul-
turním domě v Ústí. Před-
prodej Hospůdka U Čápa, tel. 
581 621 157, 724 182 835. 
Vstupné 80 Kč.

Sobota 16. 1.  

14:00 - Tradiční dětský kar-
neval - koná se v Galerii M+M, 
Jurikova 16, Hranice.

20:00 - Sportovní ples - hra-
je Domeza, koná se v Lidovém 
domě v Opatovicích. Vstupné 
100 Kč.

20:00 - Včelařský ples - hraje 
Pohoda. Koná se v Kulturním 
domě ve Skaličce.

20:00 - Tradiční sokolský 
ples - hraje KaLeJ, kulturní 
vystoupení, tombola. Koná 
se v sále sokolovny ve Velké. 
Vstupné 99 Kč. 
www.tjsokolvelka.cz 

20:00 - Ples Spolku Šimon 
Všechovice  - koná se v Kul-
turním domě ve Všechovicích.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice,  
tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz  
Otevřeno: dle provozní doby Městského 
úřadu v Hranicích
Do 4. 1. 2016 - Libor Beneš: Duše je ne- 
smrtelná. Výstava obrazů hranického rodáka. 

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno:  út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne  9:00 - 12:30 
a 13:00 - 17:00. Dne 1. ledna 2016 budou výstavní síně zavřeny, 
od 2. ledna platí běžná otevírací doba. 
Do 10. 1. 2016 - Vánoční výstava. Vý-
stava probíhá ve všech sálech Staré rad-
nice. K vidění je unikátní dřevěný 200 let 
starý betlém, obrazy zimních Hranic, 
vánoční pohlednice, výstava také před-
stavuje vánoční zvyky a tradice. 
21. 1. - 6. 3. 2016 - Tajemství hranic-
kého depozitáře aneb Od tolaru po kostitřas. Výstava představí 

vybrané sbírkové předměty, které jsou běžným 
návštěvníkům ukryty v místnostech depozitáře. 
K vidění bude nejen nábytek, ale také výtvarné 
umění, předměty patřící do oblasti mineralo-
gie, numismatiky, militarií, archeologie, užitého 
umění či tzv. Gallašovy knihovny. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 21. ledna v 17:00 hodin. 

Galerie Gustava Matušky 
Mostní 428, Hranice, Otevřeno:  
po - pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
Stálá výstava soch a obrazů



09

Pátek 22. 1.

19:30 - Ples Divadla Stará 
střelnice - k tanci a poslechu 
hraje Kvatro Ostrava. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187. Předprodej Di-
vadlo Stará střelnice. Vstupné 
490 Kč (v ceně je bohatý raut).

20:00 - Víťa Vrbka + LiThr - 
koncert mladých hranických 
hudebníků. Koná se v Zámec-
kém klubu, Pernštejnské nám. 
1, Hranice. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním cent-
ru Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné 60 Kč.

Sobota 23. 1. 

9:00 - Dopoledne s pilates - 
ukázkové lekce pilates zdarma 
v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin. 
Koná se v BSS Club v Draho-
tuších, tel. 737 977 917, www.
bssclub.cz.

14:00 - Dětský karneval - 
tradiční karneval pro děti, 
Kulturní dům v Ústí, vstupné 
dobrovolné.

15:00 - Dva světy J. A. Ko-
menského - přednáška čle-
nů Lectorium Rosicrucianum 
s projekcí, navazující na stej-
nojmennou výstavu v galerii 
Severní křídlo zámku. Akce 
se koná v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstup zdarma.

19:30 - Farní ples - k tanci 
a poslechu hraje Faťamorgana. 
Sokolovna Hranice, vstupné 
dobrovolné.

20:00 - Ples TJ Sokol Skalič-
ka - hraje Domeza, Kulturní 
dům Skalička, vstupné 70 Kč.

Pondělí 25. 1. 

18:00 - Kruh přátel hudby: 
Siempre Nuevo - vystoupení 
kytarového dua Matěje Fremla 
a Patricka Vacíka. Akce se koná 
v koncertním sále, Zámecká 
118, Hranice, vstupné mimo 
předplatné 120 Kč.

17:30 - Energie na celý den 
- detoxikační poradenství me-
todou Hany Bláhové. Předná-
šet bude Olga Majkutová. 
Galerie M+M, Jurikova, tel. 
731 464 515. Vstupné 100 Kč.

Úterý 26. 1. 

19:00 - Do ložnice vstupujte 
jednotlivě - komedie v podá-
ní Divadelní společnosti Háta. 
Hrají L. Vaculík, M. Bočanová, 
M. Zounar, M. Absolonová. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187. Předprodej 
Divadlo Stará střelnice a T-mo-
bile, Masarykovo nám. 6, Hra-
nice, tel. 581 601 070. Vstupné 
380 Kč a 450 Kč.

Středa 27. 1.  

19:00 - Precedens - koncert 
skupiny, jež byla v 80. letech 
fenoménem, v čele s Janem 
Saharou Hedlem či Bárou Ba-
sikovou. Nyní přichází kapela 
s omlazenou sestavou špič-
kových hudebníků s fenome-
nálním hlasem Ivy Marešové. 
Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hrani-
ce. Předprodej v Turistickém 
informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz. Vstupné 220 Kč, 
na místě 270 Kč.

Pátek 29. 1.  

20:00 - Ples SRPŠ Všechovi-
ce - Kulturní dům Všechovice.

Sobota 30. 1. 

9:00 - Ping-pongový turnaj - 
sál sokolovny ve Velké, www.
tjsokolvelka.cz. 

19:00 - Ples Gymnázia Hra-
nice - slavnostní stužkování 
v 19:00 hodin, ples od 20:00 
hodin, hraje Nautilus. Koná se 
v hranické sokolovně. Před-
prodej na tel. 581 601 649. 
Vstupné 250 Kč s místenkou, 
200 Kč bez místenky. 

Neděle 31. 1. 

16:00 - Hrobka s vyhlídkou 
- detektivní komedie s hororo-
vými prvky v podání Divadla 
Ventyl. Koná se v Kulturním 
domě v Ústí. Vstupné 50 Kč. 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Středa 3. 2.  

19:00 - Petr Kolář: Vyznání.  
Koncert Petra Koláře s nejpo-
pulárnějšími skladbami z celé 
jeho pěvecké a tvůrčí éry 
spolu s představením nové 
desky „A proč ne“. Koncert 
se koná v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné 390 Kč 
v předprodeji, na místě 450 Kč.  

Úterý 9. 2.   

19:00 - Robert Křesťan 
a Druhá tráva - po velkém 
úspěchu se do Hranic opět 
vrací charismatický Robert 
Křesťan s Druhou trávou. 
Lahůdkou večera bude křest 
koncertního DVD, které mu-
zikanti v Hranicích natočili. 
Koná se v Zámeckém klubu. 
Předprodej v Turistickém 
informačním centru Hrani-
ce, tel. 581 607 479. Vstupné 
v předprodeji 240 Kč, na mís-
tě 290 Kč.

Pátek 12. 2.  

20:00 - Pink Floyd Tribute 
Band/Distant Bells - kon-
cert vynikající brněnské for-
mace hrající skladby britské 
legendy Pink Floyd, která 
koncertuje nejen v ČR, ale 
také v Německu a Rakousku.  
Koná se v Zámeckém klubu. 
Předprodej v Turistickém 
informačním centru Hrani-
ce, tel. 581 607 479. Vstupné 
120 Kč, na místě 150 Kč.

Koncert Václava Hudečka v televizi
V neděli 24. ledna od 20 hodin bude televize Noe vysílat 

první část pořadu Koncert Václava Hudečka a jeho hostů 
z cyklu Má vlast, který se konal v hranické galerii Synagoga 
vloni v září. Houslový virtuóz Václav Hudeček vystoupil před 
zaplněnou Synagogou a v záři televizních reflektorů spolu 
s českým virtuózním pianistou Ivo Kahánkem a předním 
operním pěvcem Ivo Hrachovcem.                                      (nad) 
Ilustrační foto: Jiří Necid

Připravujeme výstavu o boxu
Hranické muzeum připravuje výstavu věnovanou éře slav-

ných hranických boxerů. Máte-li doma fotografie, obrázky, 
plakáty, časopisy, noviny či předměty, které se vztahují k to-
muto tématu, podělte se o ně. I váš předmět se může stát 
součástí výstavy o hranickém boxu. Předměty můžete nosit 
přímo do muzea na Staré radnici v Hranicích. Děkujeme 
Vám za pomoc.  

Naďa Jandová, tel. 581 601 390

PROGRAM AKCÍ

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ     V HRANICÍCH A OKOLÍ

Kompletní přehled akcí najdete na webových stránkách:  
mic.hranet.cz • Pořadatelé akcí mohou pozvánky 

na své akce zasílat na e-mail mic@meu.hranet.cz nebo na 
hranicky.zpravodaj@hranet.cz • Změna programu vyhrazena.
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VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH STROMKŮ V PODLOUBÍ SKLIDILA OVACE

Že se stromečky líbily, nebylo pochyb. „Pokaždé, když se podívám 
z okna kanceláře, někdo si jednotlivé kusy prohlíží. Je skvělé vnímat, 
že se nápad ujal a má pozitivní ohlasy,“ sdělila ředitelka Městských 

kulturních zařízení Naďa Jandová. Dodala, že se dokonce ozvaly neoslo-
vené organizace, které by se do projektu chtěly příští rok také zapojit.

„Je to nádherná práce. Nedokážu ani říct, který se mi líbí nejvíc, 
protože každý je unikátní a krásný. Oceňuji hlavně jedinečné ná-

ZŠ a MŠ Hranice Nová ZUŠ Hranice - hudební obor

MŠ Šromotova pastelka ZŠ 1. máje Hranice

Jesličky Pianko Hranice MŠ Sluníčko Hranice

ZŠ Drahotuše

Prima školka Hranice

MŠ Drahotuše

Školní družina Šromotovo  
Hranice

MŠ Struhlovsko

MŠ Míček Hranice

ZŠ a MŠ Dětské centrum 
Hranice

ZŠ a MŠ Struhlovsko

MŠ Pohádka Hranice

Dokončení ze strany 1
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VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH STROMKŮ V PODLOUBÍ SKLIDILA OVACE
pady, které napomohly vzniku originálních kousků,“ okomentovala 
výstavu uměleckých děl Helena Slámová. 

Ať už jste si svého favorita našli, nebo se jen kochali veselejším 
centrem města, jisté je, že se můžete těšit na další ročník. Stromky 

totiž byly zářným příkladem 
toho, jak si hranické Vánoce 
vytvořit společně.

Veronika Hlavinková

Dům dětí a mládeže Hranice

Střední průmyslová škola 
Hranice

ZUŠ Hranice - výtvarný obor

Městská knihovna Hranice Turistické informační centrum 
Hranice

Střední zdravotnická škola 
Hranice

Stepařská škola  
Stepping Mothers

ZUŠ Hranice - taneční obor Soukromá střední odborná 
škola Hranice

Městské muzeum  
a galerie Hranice

Domov seniorů Hranice
Foto: Radka Kunovská

Hranická taneční škola  
Ing. Vlastimila Tumpacha

Taneční škola Talent Hranice 
Lenky a Petra Münsterových

Gymnázium Hranice Střední lesnická škola Hranice
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První závody absolvoval 
v sedmnácti a loni se stal 
absolutním vítězem svého 
prvního Offroad maratonu. 
V ložnici si skromně schová-
vá přes osmdesát pohárů, ve 
volném čase trénuje na trati 
a v dílně pucuje svůj stroj. 
Bohumil Michálek z místní 
části Hranic z Velké začal 
pořádně závodit až po čty-
řicítce, čtyřhodinové jízdy 
terénem však stále s přehle-
dem zvládá. „Budu jezdit, 
dokud to půjde,“ směje se 
a přiznává, že bez adrenali-
nu nedokáže žít.

Proč právě motocykly?
Motocykly byly mým koníč-

kem už od mládí. V sedmnácti 
jsem pod JZD Střítež absol-
voval na své stopětadvacítce 
několik závodů v klasickém 
motocrossu. Dá se říct, že se 
mi dařilo. Skončil jsem druhý 
v krajském přeboru. Na vojně 
jsem se ocitl u profesionálních 
jezdců v Dukle Benešov jako 
mechanik. Dostal jsem se tak 
na množství závodů, ochutnal 
soutěžní atmosféru a navázal 
kontakty. Než jsem se vrátil 
k terénním, přišlo období mo-
torek cestovních. Vždycky jsem 
si k nim nějak našel cestu.

Změnilo se od dob vašich 
začátků něco?

Tehdy se mladí mohli pod 
sportovními kluby postupně 
vypracovat a někam to dotáh-
nout. Dnes je tento sport bo-

hužel převážně o tom, že jezdí, 
kdo má peníze. Tudíž nezajiš-
tění talentovaní kluci nemají 
šanci, což je velká škoda.

Kdy jste se vrátil k adre-
nalinu?

Pořádně jsem se do toho obul 
s příchodem čtyřicítky. Koupil 
jsem si lepší a silnější motorku, 
kterou jsem v roce 2009 vyměnil 
za tu současnou, Husaberg 450. 
Ze začátku jsem objížděl jen 
závody v okolí, tam jeden, tam 
druhý. Pak jsme si ale řekli, že 
by to chtělo něco celistvějšího, 
většího. A absolvovali jsme první 
maraton, tedy seriál závodů.

Jak takový maraton vypadá?
Offroad maraton zname-

ná osm jednodenních závodů. 
V každém závodě je 
pak okolo 120 mo-
torek, které startují 
ve vlnách. Jízda trvá 
nejméně dvě, větši-
nou tři až čtyři ho-
diny. Trať je různá 
a vede rozmanitým 
terénem.

Jaký je váš nej-
větší úspěch?

Určitě loňská 
sezóna. Zadařilo 
se a já jsem vyhrál 
hned první mara-
ton, kterého jsem 
se zúčastnil. Stal 
jsem se vítězem 
jak své kategorie, 

tak absolutním. Celý rok jsem 
navíc neskončil hůře než třetí.

Gratuluji! A jak se dařilo 
letos?

Ze začátku skvěle. Po pátém 
závodě z osmi jsem byl první 
ve své třídě a druhý absolutně. 
Pak jsem měl ale v Budišově 
nehodu a v jízdě nemohl po-
kračovat. Další ztráta byl pád 
hned po startu posledního 
závodu, který mě posunul na 
druhou příčku v závodě i ve 
třídě celkově.

Jezdíte sám nebo máte 
„parťáky“?

Jsme vlastně takový klub-
-neklub. Říkáme si Enduro 
team Velká a myslím, že už 
jsme se díky úspěchům dostali 
do podvědomí sousedů a ná-
zev se proflákl. Závodím za nás 
já, Mirek Pavlík, Vlastík Hapala 
a Martin Kuchař. Nesmím ale 
opomenout Honzu Léva, který 
se o nás celé závody stará a vy-
tváří nám perfektní zázemí.

Jak se na závody připra-
vujete?

Přes léto trénujeme na 
vlastní trati, kterou jsme si 
zhruba před deseti lety po-
stavili. Přestože je krátká, na 
trénink naprosto stačí. Ne-
zdá se, ale je fyzicky náročná 
a místy zapeklitá. Ale hlavně, 
trénink na trati je pro ježdění 
nesmírně důležitý. Bez toho 
to nejde.

Co takový koníček ještě 
vyžaduje?

Jako asi každý jiný spolk-
ne mnoho času a peněz. Jsou 
to hodiny a hodiny v dílně, 
neboť stroj dostane při jízdě 
pořádně zabrat a potřebuje 
pravidelnou péči. Pak taky 
tréninky, aby ty závody vůbec 
stály za to. No a v neposlední 
řadě samotné starty, které nás 
stojí třeba patnáct víkendů 
v sezóně. 

Co je pro vás nejtěžší?
Po letech praxe už jsem 

prakticky bez stresu. Taky 
musím uznat, že po stovce zá-
vodů, které jsem odjel, už mě 
máloco překvapí. Co mě však 
pokaždé znejistí, jsou soupeři. 
Mladší kluci, kteří každý rok 
přijdou do mojí kategorie 
a znamenají konkurenci. Na-
štěstí když se nasadí helma, 
věk není poznat. Rozhodují 
zkušenosti.

Bojíte se něčeho?
Víte, že ani ne? Tyhle závo-

dy jsou bezpečnější než jež-
dění na silnici. Nevím o tom, 
že by se při nich někdy stal 
smrtelný úraz. Párkrát už jsem 
si něco zlomil, horší pád mě 
zatím naštěstí nepotkal. Ale je 
v tom adrenalin, bez kterého 
nemůžu být.

Jak se na váš koníček tvá-
ří rodina?

Myslím, že kladně. Přes-
tože mě manželka se synem 
nedoprovází na každý závod, 
vytváří mi zázemí a podpo-
ru, kterou potřebuji. Syn 
v mých stopách ale asi nepů-
jde, k motorkám ho to zatím 
netáhne.

Jaká je vaše meta a plány 
do budoucna?

Jsem rád, že jsem to doteď 
zvládl a zvládám. Mám zdra-
votní problémy, které mi jíz-
du komplikují, ale budu jezdit, 
dokud to půjde. Samozřejmě 
vím, že jednou zvítězí rozum 
a dá mi najevo, že už to nestojí 
za to. 

Za příjemný rozhovor děkuje 
Veronika Hlavinková

MOTOCYKLY JSOU JEHO ŽIVOTNÍ LÁSKA

Bohumil Michálek po vyhraném závodě. Foto: archiv Bohumila Michálka

Terénní motorky jsou velkou vášní Bohumila Michálka. 




