
Zpravodaj města Hranic   ročník I.  číslo 6 / prosinec 2015

Hranický zpravodaj

VŠEM OBČANŮM 
MĚSTA HRANIC

přejeme příjemné a pohodové 
prožití vánočních svátků, za-
jímavého a veselého Silvestra 
a úspěšné zahájení příštího 
roku. A v celém roce 2016 
hodně energie, štěstí a zdraví 
a mnoho milých lidí kolem vás.

Starosta města Hranic 
Jiří Kudláček, 

místostarosta města Hranic 
Mgr. Ivo Lesák

KRÁSNÉ PROŽITÍ 

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
spoustu krásných chvil, hodně 
štěstí, lásky, radosti a úspěš-
ný nový rok přeje čtenářům 
Hranického zpravodaje, ná-
vštěvníkům kulturních akcí 
a výstav, čtenářům knihovny 
a všem Hraničanům za celý 
tým Městských kulturních za-
řízení Hranice

Naďa Jandová, ředitelka 
Městských kulturních zařízení

VÁNOCE 

NA STARÉ 

RADNICI

BETLÉMY

V GALERII M+M

VÁNOCE 
V HRANICÍCH

Punče, medovina, trdelníky, 
zabijačkové speciality, ale také 
třeba kaštany si mohou lidé vy-
chutnat v době vánočních trhů na 
hranickém Masarykově náměstí. 
Akci Vánoce v Hranicích odstartu-
je slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu ve čtvrtek 3. prosince 
v pět hodin odpoledne. K vidění 
bude také betlém, který bude mít 
devět igur a nejvyšší postava bude 
vysoká 1,7 metru. Poprvé bude 
také na náměstí zvonička pro štěs-
tí a lidé si budou moci vyfotit své 
obličeje v panelech s vánočními 
motivy. Kromě toho bude v hor-
ním i dolním podloubí vystave-
no třicet originálních „vánočních 
stromků“ ze dřeva, jejichž výrobu 
a materiál sponzorovala hranická 
společnost Cidemat. Stromky pak 
vyzdobili místní lidé všech věko-
vých kategorií. Program ve vánoč-
ním, pohádkovém a zimním duchu 
se uskuteční i v dalších dnech, více 
na straně 3.                                    (nad)

Vánocemi to voní na Staré radnici v Hranicích, kde je od čtvrtku 
26. listopadu otevřená Vánoční výstava. Ta připomíná vánoční 
tradice a zvyky, k vidění jsou obrazy zimy, vánoční pohlednice 
ale také unikátní dřevěný betlém z období kolem roku 1800. 
Kromě toho jsou pro děti na Staré radnici připravené vánoční 
dílničky. Konají se každou adventní neděli od 14 do 15:30 hodin. 

Text: Naďa Jandová, foto: Jiří Necid

Zhruba stovka betlémů z nejrůznějších materiálů je k vidění 
v hranické galerii M+M, kde se koná jednadvacátý ročník Tradiční 
výstavy betlémů. „Poprvé vystavujeme například betlém z chleba, 
návštěvníci ale uvidí betlémy  z papíru, slámy, z proutí, z perníku, 
paličkované, dřevěné, keramické,“ sdělila galeristka Anna Musilová. 

Text: Naďa Jandová, foto: Jiří Necid
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Rozpočet města Hranic na 
rok 2016 má novou podobu. 
Pro občany je přehlednější, 
protože návrh rozpočtu je 
strukturovaný po takzva-
ných střediscích, což jsou 
jednotlivé oblasti jako na-
příklad komunikace ve měs-
tě, odpadové hospodářství, 
oblast sportu, oblast kultury 
nebo oblast sociálních zále-
žitostí a další. 

V rámci každé této oblasti 
jsou shrnuty příjmy i výdaje 
a občané si tak snáze udělají 
obrázek o tom, kolik město 
z daných oblastí získává i-
nančních prostředků nebo 
naopak, kolik musí doplácet. 
S rozpočtem se již seznámili 
zastupitelé města na svém lis-
topadovém jednání a 10. pro-
since ho budou schvalovat. 

Celý rozpočet stojí na odha-
du daňových příjmů v roce 2015 
a výhledu pro rok 2016. Na zá-
kladě vyhodnocení výsledků 
roku 2015 pak na jaře příštího 
roku dojde k jeho upřesnění. 

Předpokládaný rozpočet na 
příští rok je téměř 300 milionů 
korun. Jeho provozní část počí-
tá s výdaji ve výši 223 milionů 
korun a 76 milionů korun je 
zatím vyčleněno na jednorá-
zové výdaje, tedy investice 
a opravy. 

Provozní příjmy činí 270 
milionů korun, což jsou ze-
jména daně, poplatky, ná-
jemné, dále dotace na výkon 
státní správy, školství, domov 
důchodců a sociální dávky. 
„Předpokládáme, že dalších 
18 milionů získáme z inves-
tičních dotací,“ řekl vedoucí 
inančního odboru hranické 

radnice Vladimír Zemek. Do 
částky 299 milionů chybí ješ-
tě 11 milionů. Minimálně tato 
částka ale zůstane na účtech 
města po konečném vyúčtová-
ní roku 2015. 

Provozní výdaje rozpočtu 
města zahrnují nejen inance 
vyčleněné na komunikace, 

osvětlení či svoz odpadů, ale 
i náklady na provoz městského 
úřadu či příspěvkových orga-
nizací zřízených městem, jako 
jsou základní a mateřské školy, 
školní jídelna, Domov seniorů, 
dále Městská kulturní zařízení 
a Dům dětí a mládeže. 

Nejzajímavější složkou 
rozpočtu jsou připravované 

investice. V tuto chvíli jde za-
tím o návrh, ve kterém může 
dojít ke změnám. Připravuje 
se zejména regenerace pane-
lového sídliště Struhlovsko, 
jejíž první etapa by měla při-
jít na 15 milionů korun. Tato 
investice, stejně jako některé 
další, je podmíněna získáním 
dotace. 

Město počítá i s dotací na 
rekonstrukci ubytovny Jaslo 
(7 milionů korun), na fasádu 
a výměnu oken ZUŠ Hranice 
(16 milionů korun) či na 1. eta-
pu cyklostezky Slavíč - Draho-
tuše (5 milionů korun).

Mezi další větší akce patří 
příprava a realizace dešťové 
kanalizace v ulici Kropáčo-
va a Tesaříkova (3,7 milionů 
korun), protipožární systém 
domova seniorů (2 miliony 
korun) nebo ČOV Valšovice 
(3 miliony korun). Několik 
milionů korun je vyčleněno 
na vybudování či rekonstrukci 
sportovišť ve Velké, Středolesí 
a BMX areálu. V plánu je i ná-
kup dvou radarů.  

Další akce dlouhodoběj-
šího charakteru se budou 
připravovat. Mezi nejvý-
znamnější patří rekonstrukce 
hranického hřbitova, rekon-
strukce autobusového ná-
draží a vybudování kruhové 
křižovatky. Dále severní ob-
chvat Hranic, který by začínal 
u rondelu u Drahotuš a končil 
až u Tondachu. To je ale dlou-
hodobá akce, jejíž příprava 
bude velmi komplikovaná. 
V první řadě je třeba zejména 
vyřešit dva podjezdy pod že-
lezniční tratí a v příštím roce 
proběhnou nutné úpravy. 

S návrhem rozpočtu se 
můžete seznámit na inter-
netových stránkách měs-
ta www.mesto-hranice.cz 
v rubrice „občan – samo-
správa – materiály k jedná-
ní ZM. 

Petr Bakovský

AKTUÁLNĚ

Hranické autobusové nádraží volá po 
rekonstrukci. Foto: Petr Bakovský

Případný severní obchvat města musí vyřešit dva podjezdy pod železniční tratí, 
tento je u průmyslové zóny Sigma 2. Foto: Petr Bakovský

Budova ZUŠ Hranice bude mít nová okna i fasádu. Foto: Petr Bakovský

ROZPOČET MĚSTA JE PRO OBČANY PŘEHLEDNĚJŠÍ 

INZERCE
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Mnoha lidem letos končí 
platnost občanského průka-
zu. Podívejte se, zda se to ne-
týká i vás. Když si totiž o nový 
občanský průkaz nezažádáte 
včas, hrozí vám pokuta až de-
set tisíc korun.

Jak datum vydání, tak plat-
nost je na přední straně do-
kladu totožnosti. Pokud jste 
držiteli občanského průkazu 
s vyznačenou dobou platnos-
ti do 31. 12. 2015, můžete si 
o nový občanský průkaz po-
žádat kdykoliv před skonče-

ním jeho platnosti, nejpozději 
však do 15 pracovních dnů po 
skončení jeho platnosti. Výmě-
na občanského průkazu je bez-
platná. Fotogra ii na průkaz 
nepotřebujete, na místě vás 
i vyfotí. Lze použít i digitální 
fotogra ii pořízenou fotogra-
fem, která byla zaslána pro-
střednictvím datové schránky 
MV ČR na příslušný úřad.

O „občanku“ nemusíte žá-
dat jen v pondělí a středu, ale 
můžete využít i úterní nebo 
čtvrteční termíny, stejně jako 

třeba na evidenci obyvatel, při 
vyřizování cestovních dokla-
dů, řidičských a technických 
průkazů. Tyto dny bývá zpra-
vidla před přepážkami měst-
ského úřadu volněji.

Ten, kdo chce mít jistotu, 
že nebude dlouho čekat, se 
může objednat i přes inter-
net. Slouží k tomu web města 
(www.mesto-hranice.cz), rub-
rika „Rezervace návštěv“ nebo 
ikonka „Rezervační systém“ 
v levé liště. 

(bak)

Vlastníci aut pozor, 
hrozí „zánik“ vozidel 
v depozitu

Pro vlastníky vozidel, kteří 
mají svá vozidla dočasně vy-
řazena v takzvaném depozitu, 
je datum 31. prosince 2015 
rozhodující pro „přežití“ je-
jich vozidel. 

Pokud bylo vozidlo dáno 
do „depozitu“ před 30. 6. 
2013 (například veterán) 
a vlastník k dnešnímu dni 
nenavštívil příslušný úřad, 
hrozí mu úplné vyřazení - zá-
nik vozidla. Vozidlo již nikdy 
nevyjede. 

Proto doporučujeme všem, 
kterých se to týká, a je jich 
velmi mnoho, aby neprodleně 
navštívili městský úřad - re-
gistr vozidel - a oznámili tam 
povinné údaje o uložení vozi-
dla. Je to místo a účel vyřazení 
vozidla. Budou k tomu potře-
bovat velký technický průkaz. 

Těm, kteří uložili značky 
do „depozitu“ po 30. červnu 
2013 a neoznámili dosud 
místo a účel vyřazení (ter-
mín je jeden rok), zánik sice 
nehrozí, ale tato povinnost se 
jich rovněž týká. 

(bak)

Pozor na změnu svozu 
odpadu o svátcích

Upozorňujeme na změ-
ny termínů ve svozu odpadů 
v průběhu vánočních svátků. 
Místo čtvrtku 24. prosince 
budou pracovníci společnosti 
Ekoltes svážet odpad ve stře-
du 23. prosince. Místo pát-
ku 25. prosince až v sobotu 
26. prosince a namísto 1. ledna 
už ve čtvrtek 31. prosince. Ná-
hradní svozy budou zajištěny 
tak, že do ulic vyjede o jeden 
popelářský vůz s posádkou víc. 
Doba svozu se i tak prodlouží, 
a to od půl šesté ráno do šesti 
hodin večer. 

(red)

Městský úřad bude 
na Silvestra uzavřen

Upozorňujeme občany, že 
ve čtvrtek 31. prosince bude 
Městský úřad Hranice z pro-
vozních důvodů uzavřen. 
Týká se to všech tří budov 
městského úřadu - tedy na 
Pernštejnském nám. 1, v Zá-
mecké ulici č. 118 i oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, 
sociální práce v Purgešově 
ulici č. 1399. Děkujeme za 
pochopení.                        (bak)

Výměnu starých kot-
lů bude Olomoucký kraj 
v příštím roce dotovat. Dů-
vodem je snaha o snížení 
emisí z lokálního vytápění 
rodinných domů. Občané 
budou moci podávat v roce 
2016 žádosti o dotace na 
výměnu starých kotlů. 

Předpokládá se, že budou 
vyhlášeny dvě výzvy. První 
výzva by měla být vyhlášena 
v lednu roku 2016 a žádos-
ti občanů budou přijímány 
v březnu až dubnu. Druhá 
výzva bude nejspíš vyhlášena 
v září 2016. 

Díky dotaci je možné získat 
inanční prostředky na vý-

měnu starého kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za te-
pelné čerpadlo, nový kotel na 
pevná paliva (na uhlí, kombi-
novaný kotel na uhlí a bioma-
su, kotel na biomasu), nebo 
plynový kondenzační kotel. 
Všechny nově pořizované kot-
le musí splňovat požadavky 
Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2009/125/ES 
(EKODESIGN) a prováděcích 
předpisů. Výčet podporova-
ných zařízení je uveden na 
www.opzp.cz. V rámci dopro-
vodných opatření mohou lidé 
čerpat inanční prostředky na 
instalaci solárně-termických 
soustav, nebo na „mikro“ 
energetická opatření, mezi 
která patří zateplení střechy 
nebo půdních prostor, opra-
va fasády, dílčí výměna oken 
a další.

V rámci dotace je možné 
inančně podpořit i dříve re-

alizovanou výměnu kotle na 
pevná paliva, a to od 15. čer-
vence 2015. Starších výměn 
kotlů už se dotace netýkají.

Na výměnu starého kotle na 
pevná paliva za nízkoemisnější 
zdroj mohou lidé získat dotaci 
70 až 80 % z maximální částky 
150 000 Kč, což je 120 000 Kč. 
V obci, která byla Střednědo-
bou strategií ochrany ovzduší 
označena jako prioritní území, 
bude výše podpory navýšena 
ještě o 5 %.

Dotace na výměnu kotlů na 
pevná paliva může získat každý 

občan z celého Olomouckého 
kraje po splnění podmínek. 
Žadatel bude platit výměnu 
kotle z vlastních inančních 
prostředků a po uznání dotace 
mu budou zpětně peníze pro-
placeny Olomouckým krajem. 

Podrobnější informace na 
www.kr-olomoucky.cz/
kotlikovedotace. 

(bak)

ZKONTROLUJTE SI OBČANKY, 

ZDA NEKONČÍ PLATNOST

PŘÍŠTÍ ROK - KOTLÍKOVÉ DOTACE

STRUČNĚ

Hledáme

•
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•
•
•
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Knížky v knižních bo-
xech u laviček chtějí zavést 
v Hranicích studenti třetího 
ročníku Soukromé střední 
odborné školy Hranice obo-
ru Sociální činnost a právo. 
Chtějí podpořit čtení, ale 
také dát život knihám, kte-
ré se povalují na půdách 
a v krabicích. 

Zakládají fi rmu
jen na rok

Myšlenka vznikla ve irmě 
Bookworms, kterou tvoří de-
vět studentů školy. „Založte 
irmu, vymyslete předmět 

podnikání - to je úkol pro 
studenty třetího ročníku Sou-
kromé střední odborné školy 
Hranice, oboru Sociální čin-
nost a právo,“ sdělila vyuču-
jící školy Jana Nováková. Jak 
vysvětlila, jedná se o program 
JA Czech, který umožňuje 
účastníkům proniknout do 
problematiky fungování spo-
lečnosti od jejího založení až 
po likvidaci. „Jedná se o reál-
nou činnost, nikoliv iktivní. 
Junior Achievement (JA) je 
nejstarší vzdělávací nezisko-
vá organizace na světě, kte-
rou založil Tomáš Baťa. Jejím 

cílem je podporovat mladé lidi 
k aktivnímu přístupu k životu,“ 
dodala Jana Nováková.

„Letos máme ve škole dva 
týmy, tedy dvě irmy, které 
jsou zapojené do tohoto pro-
gramu. Ten se rozběhl začát-
kem školního roku, v říjnu 
došlo k faktickému založení 
irem. Studenti museli zvolit 

vhodný podnikatelský záměr, 
vypracovat inanční zajištění 
irmy, rozpočet a provádět 

veškeré činnosti jako v reálné 
irmě. V březnu pak zpracují 

závěrečnou výroční zprávu 
irmy a ukončí své podnikání. 

V dubnu se zúčastní veletrhu 
JA irem v Praze, kde prezentu-
jí svou irmu a zároveň soutěží 
o nejlepší JA irmu v republi-
ce,“ řekla Jana Nováková. I přes 
silnou konkurenci slavila hra-

nická škola úspěchy. Z repub-
likového kola se v posledních 
dvou letech pokaždé dostala 
až do evropského inále. 

Lavičky s knížkami 
zatím nikdo nemá

První ze dvou letos zalo-
žených irem je společnost 
Bookworms, kterou předsta-
vily prezidentka irmy Vendu-
la Hanáková a marketingová 
ředitelka Marie Koláčková. Je-
jich irma by ráda v Hranicích 

zavedla spe-
ciální knižní 
boxy u lavi-
ček. Do nich 
chtějí dát kni-
hy, které by 
si mohli lidé 
půjčit, vracet 
je po přečtení, 
nebo si je ne-
chat a donést 
do knihoboxu 
nějakou jinou. 
Něco obdob-

ného již funguje v některých 
českých městech, hranickou 
inovací je ale přímé propojení 
těchto knižních boxů s lavič-
kami. 

„Náš záměr má několik cílů. 
Jednak podpořit četbu knih, 
ale také přilákat více lidí do 
parku nebo míst, kde budou 
lavičky s bookboxy umístěny, 
a tak pomoci oživit tato místa. 
Prostřednictvím knih chceme 
přispět ke komunikaci mezi 
lidmi a vytvořit prostor pro 
seznamování lidí,“ vysvětlila 
Vendula Hanáková. 

Současně chtějí podporo-
vat mladé začínající autory. 
„Knižní boxy budou mít i ma-
lou kasičku na dobrovolné 
příspěvky, které by putovaly 
na propagaci těchto mladých 
autorů,“ vysvětlila Vendula 

Hanáková. Nápad je promyšle-
ný do detailů, například kniž-
ní boxy budou mít i odkládací 
otvor pro nápoje. První vzo-
rový knižní box chtějí zřídit 
přímo ve škole. 

Kromě knižních boxů plá-
nují také pomoc mladým 
autorům i besedu se spisova-
telkou dětských knih Danielou 
Krolupperovou. Spolupraco-
vat budou také s hranickou 
knihovnou.

Stolička pro pohodu 
při cestování

Druhá irma, kterou vytvoři-
lo šest studentů třetího ročníku 
Soukromé střední odborné školy 
Hranice, se jmenuje Owls a při-

chází se stoličkou CarHelper, 
která má zpříjemnit dlouhé 
cestování v autě dětem i do-
spělým.

„Při dlouhém cestování je 
pohodlné změnit polohu no-
hou. Děti v autosedačkách ne-
dosáhnou nohama na podlahu 
a není pro ně dlouhé cestování 
ani pohodlné, ani zdravé. Naše 
stolička by měla výškovou na-
stavitelnost a mohla by sloužit 
i jako botník, aby se obuv ne-
válela po podlaze auta,“ sdělila 
prezidentka této irmy Denisa 
Hudcová. Firma teď řeší při-
chycení v automobilu a rozmě-
ry, aby byl produkt použitelný 
v každém automobilu. „Čeká 
nás schůzka se zástupci ir-
my Hyundai, a pak technické 
konzultace s irmou, která vy-
rábí doplňky do aut,“ doplnila 
Hudcová. 

Obě irmy pilně pracují na 
svých záměrech. „Pro všechny 
je to neocenitelná zkušenost. 
Na studentech, kteří se účast-
nili projektu je vidět, že vyspě-
li, naučili se řešit problémy, 
prezentovat se, rozhodovat 
a hlavně spolu komunikovat. 
Dalším pozitivem je i motivace 
ke studiu angličtiny, protože 
již na veletrhu JA irem v Praze 
musí reagovat na otázky po-
rotců v angličtině. Pokud to 
nezvládnou, tak i se sebelep-
ším nápadem na mezinárodní 
veletrh nepostoupí,“ uzavřela 
Jana Nováková.                 (bak)

ŠKOLSTVÍ

MOŽNÁ BUDOU U LAVIČEK V HRANICÍCH MALÉ KNIHOVNIČKY 

Studentky SSOŠ Hranice seznamují Petra Bakovského se svými podnikatel-
skými záměry. Foto: Jana Nováková

Takto by mohly vypadat knižní boxy u hranických laviček.

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V HRANICÍCH

Stovky lidí vyrazily ve středu 28. října do lampionového průvodu městem, 
aby si připomněly 97. výročí vzniku samostatného československého státu. 

Dne kultury na zámku v sobotu 24. října se zúčastnili také představitelé part-
nerských měst Hranic ze Slovenska, Slovinska, Polska a Holandska.

Lampionový průvod pak od Staré radnice, kde proběhlo kladení věnců k bustě T. G. Masaryka, pokračoval do letního kina. Návštěvníky čekala ohňová show 
a promítání ilmu Konečně doma.

INZERCE
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V Galerii severní křídlo zámku měl ve středu 11. listopadu ver-
nisáž výstavy obrazů Libor Beneš.

Ochotníci z Jezernice vystoupili v neděli 8. listopadu s hudební komedií Sněhurka a 7 trpaslíků 
v Divadle Stará střelnice. Akce byla součástí přehlídky ochotnických divadelních souborů 
Pobečví 2015, kterou pořádal Divadelní soubor Tyl Drahotuše.

Synagoga patřila v sobotu 7. listopadu oslavám hranického Ženského komorního sboru. Ten funguje už čtvrt století. Text: Naďa Jandová, foto: Jiří Necid

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

skoda-auto.cz

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design. Bohatě vybavený 
akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme pro vás 
připravili lákavou nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou zárukou, 
úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše 
s financováním ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás 
a objednejte se na testovací jízdu. 

Přijďte si pro bohatě vybavený akční 
model ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. 

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PP AUTOCENTRUM s.r.o.
tř. 1. máje 328
753 01  Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111
www.ppautocentrum.cz

Cena města Hranic

Hraničtí zastupitelé rozhodli na svém listopadovém jednání 
o tom, kdo dostane Cenu města Hranic. Ze sedmi nominovaných 
cenu obdrží dva, a to rocker Václav Vlasák, který vdechl život 
Staré střelnici a vybudoval divadlo, a Vladimír Vyplelík, který 
se zasloužil o rozvoj sportu v Hranicích, hlavně o rozkvět atle-
tiky. Slavnostní předání cen se uskuteční ve středu 2. prosince 
od 16 hodin v obřadní síni hranického zámku.                      (nad)

Kostelíček vyšel knižně

Na pultech se objevila publikace Kostelíček - Čtení o kostele 
Narození Panny Marie v Hranicích. Zhruba stostránková kníž-
ka vznikla v souvislosti s výstavou Tajemná Hranická madona 
- 420. výročí poutního místa Kostelíček, která byla k vidění od 
června do srpna na Staré radnici. Barevná publikace je za 150 Kč 
k dostání v knihkupectví, v Turistickém informačním centru na 
zámku i u průvodce na Staré radnici.                                       (nad)

Lidé vymýšleli název
pro hranický most

Výstavu Hranický most 
zhlédlo na Staré radnici 1352 
návštěvníků. Každý z nich se 
mohl zapojit do ankety o nej-
vhodnější název této domi-
nanty. Do urny vhodili lidé 92 
lístků a vymysleli 67 názvů pro 
most. Nejvíce hlasů, a to osm, 
dostal název Hranický most. 
Čtyři hlasy Bečvák, po třech 
hlasech pak názvy Most Bečva, 
Bílý most, Vlodkův most a tři 
děti navrhly název Fu ík. Při 
vymýšlení názvu se hlasující 
inspirovali osobnostmi měs-
ta, a tak se kromě Ladislava 
Vlodka na hlasovacích lístcích 
objevil i František Šromota, 
Jan Pinkava nebo poustevník 
Jurik. Velké oblibě se těšily 
i nejrůznější složeniny jako 
Bečmost. Přehled všech na-
vrhovaných názvů najdete na 
facebooku Městského muzea 
a galerie Hranice.                (vk)

INZERCE
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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)
Do 20. 12. 2015 - Tradiční výsta-
va Betlémů. Každoroční výstava 
s vánoční tématikou.

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ  

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. Otevírací doba o svátcích: v době  od 24. 12. 2015 do 1. 1. 2016 
bude otevřeno v neděli 27. prosince, v úterý 29. prosince a ve středu 
30. prosince. V ostatních dnech bude galerie Synagoga uzavřena.
1. 12. 2015 -  10. 1. 2016 -  Marie Blabolilová: 
Rastry. Výstava obrazů české malířky a gra-
ičky, která vstoupila do širšího povědomí již 

v 70. letech svými klidnými a tichými krajinami 
a zátišími. Vernisáž se uskuteční v úterý 1. pro-
since v 17:00 hodin. V pátek 8. ledna 2016 
v 17:00 hodin pak proběhne dernisáž a setkání 
s autorkou, kde promluví Lucie Šiklová.

Úterý 1. 12.

14:30 - Rozsvícení vánočního 
stromu s malým jarmarkem 
- náměstí Osvobození, Draho-
tuše.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Marie Blabolilová: Rastry - 
Galerie Synagoga, Janáčkova 
728, Hranice, tel. 581 606 077, 
www.mkz-hranice.cz. 

19:15 - Adventní koncert 
Smíšeného komorního pě-
veckého sboru Harmonia - 
lázeňský dům Janáček, Teplice 
nad Bečvou.

Středa 2. 12. 

18:00 - Péct či nepéct? Aneb 
Za co může (a nemůže) 
Maillardova reakce? Před-
náška MUDr. Norberta Cibička 
Ph.D., Dům s pečovatelskou 
službou, Tovačovského 2000, 
Hranice, www.hranice-kluby-
zdravi.cz.

Čtvrtek 3. 12. 

16:00 - Pernštejnské Váno-
ce na Masarykově náměstí 
v Hranicích - slavnostní roz-
svěcení vánočního stromu na 
Masarykově náměstí v Hrani-
cích. Příjezd pána z Pernštejna 
s doprovodem, v programu vy-
stoupí trubači, folklórní soubor 
Rozmarýnek a přerovská hu-
dební skupina Rabussa. Chybět 
nebudou ukázky starých řeme-
sel - kováře a tiskaře. Lidé si bu-
dou moci vytisknout pohlednici 
se starou dřevořezbou Hranic 
a označit ji razítkem s vánoč-
ním nebo Pernštejnským mo-
tivem, případně ji použít jako 
pohlednici pro své blízké. Na 
náměstí nebudou chybět ani 
stánky s punči, medovinou, kaš-
tany, pravá moravská zabijačka 
a stánky s vánočním zbožím.

Pátek 4. 12.
13:00 - 17:00 - Dětský vánoč-
ní jarmark - tradiční vánoční 
jarmark výrobků dětí, žáků 
a klientů škol, školských a so-
ciálních zařízení, rukodělné 
tvořivé dílny u stánků, odpole-

dní program. Pořádá Dům dětí 
a mládeže Hranice. Dvorana 
zámku, Pernštejnské náměstí 
1, Hranice.

15:15 - Vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi - rozdávání 
balónků od 14:45 hodin, pořá-
dá Dům dětí a mládeže Hranice. 
Travnatá plocha u zámku, Pern-
štejnské náměstí 1, Hranice. 

16:00 - Vánoční Coca-Cola ka-
mion - tradiční vánoční kamion 
se skřítky pro děti. Parkoviště 
před hypermarketem Albert, 
Zborovská ulice.

17:00 - Mikulášská nadílka 
s Městskou policií - tradiční 
Mikulášská nadílka pro děti 
pořádaná Městskou policií Hra-
nice. Dvorana zámku, Hranice. 
Informace na tel. 581 828 101.

20:00 - Traktor + Komunál 
Rebel Tour - zimní koncert 
hranické rockové kapely. Diva-
dlo Stará střelnice, Sady Čs. legií 
770, Hranice, předprodej v Tu-
ristickém informačním centru 
v Hranicích, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
200 Kč, na místě 250 Kč.

Sobota 5. 12. 

14:00 - Lidové Vánoce na 
Masarykově náměstí v Hra-
nicích. Program zahájí Lvíča-
ta ze školky, na létny zahrají 
děti z DDM, vystoupí folklórní 
soubor Rozmarýnek. Před třetí 
hodinou se děti mohou těšit na 
loutkové divadlo O králi, které-
mu byla zima. Poté to roztočí 
tanečníci z folklórního soubo-
ru Šimon Všechovice a program 
vyvrcholí vánočními melodiemi 
a koledami v podání Boršičanky 
Antonína Koníčka. Po celé od-
poledne budou k vidění ukázky 
ražby mincí, práce řezbáře a na 
místě bude také historická pra-
žírna kávy. Chybět nebude ani 
pravá moravská zabijačka.

Neděle 6. 12.

14:00 - 15:30 - Adventní sobí 
dílna v muzeu - během druhé 
adventní neděle můžete vzít 
své ratolesti či partnery a při-
jít si užít kreativní odpoledne 
do muzea. Tématem budou sobi 

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz 
Otevřeno: dle provozní doby Městské-
ho úřadu v Hranicích
Do 4. 1. 2016 - Libor Beneš: Duše je 
nesmrtelná. Výstava obrazů hranické-
ho 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. Otevírací doba o svátcích: v době  od 24. 12. 2015 
do 1. 1. 2016 bude otevřeno v neděli 27. prosince, v úterý 29. pro-
since a ve středu 30. prosince. V ostatních dnech bude Výstavní 
síň Stará radnice uzavřena.

Do 10. 1. 2016 - Vánoční výstava. 
Výstava probíhá ve všech sálech Staré 
radnice. V Gotickém sále a předsálí bu-
dou k vidění obrazy zimních Hranic 
a vystaven zde bude také unikátní dře-
věný betlém z přelomu 18. a 19. století 
ze sbírek muzea. Velký sál pak bude 
věnován vánočním zvykům a tradicím. 

Pro děti jsou připravené vánoční dílničky, které se konají každou 
adventní neděli od 14:00 do 15:30 hodin. V neděli 29. listopadu 
to je Adventní mikulášská dílna, v neděli 6. prosince to bude Ad-
ventní sobí dílna, v neděli 13. prosince Adventní andělská dílna 
a v neděli 20. prosince Adventní sněhová dílna. Aktuální informace 
můžete sledovat na facebookových stránkách muzea a galerie.

Galerie Gustava Matušky 

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

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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a vytvářet budeme nejrůznější 
předměty, jako jsou zápichy, 
přáníčka, jmenovky a podob-
ně. Gotický sál ve Staré radnici, 
Radniční ul. 1, Hranice. Vstupné 
20 Kč. 

16:00 - Adventní koncert 
Smíšeného komorního pě-
veckého sboru Harmonia 
- kostel Nejsvětější Trojice, 
Všechovice.

Pondělí 7. 12.

17:30 - Voda je nositelem 
života i zdraví. Může být 
i zdrojem nemocí - přednáška 
Olgy Majkutové, Galerie M+M, 
Jurikova 16, tel. 731 464 515, 
vstupné 100 Kč.

Středa 9. 12. 

18:00 - Česko zpívá koledy - 
tradiční zpívání koled s regio-
nálním Deníkem. Masarykovo 
náměstí v Hranicích, náměstí 
Osvobození v Drahotuších, 
prostranství mezi kaplí a zá-
kladní školou v Opatovicích, 
u obecního vánočního stromu 
v centru Bělotína, u Lesní kaple 
ve Skaličce, na hřišti u školky 
v Milenově, před kaplí Panny 
Marie v Horních Těšicích.

19:00 - Petr Bende & cimbál 
Big Band - vánoční turné Petra 
Bendeho. Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 
602 187, předprodej Divadlo 
Stará střelnice, T-mobile, Ma-
sarykovo nám. 6, Hranice, tel. 
581 601 070, vstupné 320 Kč 
a 360 Kč.

Čtvrtek 10. 12. 

17:00 - „Židovské Vánoce“ 
v Synagoze - v čase chanuky, 
která je letos od 6. do 13. pro-
since, seznámíme veřejnost 
také s průběhem „židovských 
Vánoc“. Pro děti bude připra-
vený program a návštěvníkům 
nabídneme typické chanukové 
jídlo. Vstup zdarma. 

19:00 - Největší přání - Filmo-
vý klub Hranice. Divadlo Sta-
rá střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, www.starastrelnice.cz, 
vstupné 80 Kč.

Pátek 11. 12.

16:00 - Moravské Vánoce na 
Masarykově náměstí v Hra-
nicích. Odpolední program za-
hájí klávesové vystoupení dětí 
z DDM Hranice. V 16:15 hodin 
vystoupí na pódium Mlynářská 
kapela Nejistota se zimními 

a vánočními melodiemi. O hodi-
nu později vyvrcholí odpoledne 
Vánočním koncertem s Morav-
skou Veselkou.

Sobota 12. 12. 

14:00 - Betlémské Vánoce na 
Masarykově náměstí v Hra-
nicích. Sobotní program od-
startuje Komorní seskupení 
při Dětském pěveckém sboru 
Cantabile. Následovat bude 
Tiskařská dílna Bible kralické, 
lidé si budou moci vytisknout 
historické tiskařské motivy. 
Po 15. hodině pak vystoupí 
s vánočním programem hra-
nická skupina Srdíčko. Po nich 
návštěvníci uvidí lidový tanec 
v podání tanečního kroužku 
Černotín a program vyvrcholí 
zhruba v 16:30 hodin koncer-
tem Cimbálové muziky Bača. 
Kromě toho budou po celé od-
poledne připraveny ukázky prá-
ce starých řemesel, konkrétně 
hrnčíře, výroby svíček a kováře.

Neděle 13. 12.

10:00 - 17:00 - Den Otevře-
ných Skříní -  bleší trh tro-
chu jinak. Kavárna a balkónky 
hranické Sokolovny. Otevřte 
šuplíky, knihovny, sklepy... co 
se vám nehodí? Nevyhazujte. 
Dejme šanci věcem žít dál jejich 
příběh... Přijďte do hranické 
Sokolovny, kde můžete prodat, 
směnit, darovat či nakoupit věci 
z šuplíků, knihoven, sklepů, ale 
také nasát „skříňovou“ atmo-
sféru, kterou navodí hudba, 
punče, kávy, čaje, cukroví i per-
níčky. Další informace  na face-
booku či webových stránkách 
http://DenOtevrenychSkrin.
wix.com/blesitrh.

14:00 - 15:30 - Adventní an-
dělská dílna v muzeu - během 
třetí adventní neděle můžete 
vzít své ratolesti či partnery 
a přijít si užít kreativní odpo-
ledne do muzea. Tématem bu-
dou andělé a vytvářet budeme 

nejrůznější předměty, jako jsou 
zápichy, přáníčka, jmenovky 
a podobně. Gotický sál ve Staré 
radnici, Radniční ul. 1, Hranice. 
Vstupné 20 Kč.

16:30 - Adventní koncert 
Smíšeného komorního pě-
veckého sboru Harmonia 
- kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Masarykovo náměstí, Hranice.

Úterý 15. 12.

19:00 - Pavel Šporcl - Sporce-
lain - program s jedinečnou svě-
telnou a kvadrofonní zvukovou 
show. Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, tel. 581 602 
187, předprodej Divadlo Stará 
střelnice, T-mobile, Masaryko-
vo nám. 6, Hranice, tel. 581 601 
070, vstupné 450 Kč a 480 Kč.

Pátek 18. 12.

16:00 - Veselé Vánoce na 
Masarykově náměstí v Hra-
nicích. Program zahájí inter-
aktivní klaunská pohádka plná 
soutěží, her a tanečků s názvem 
Adventní blbinky klaunské ro-
dinky. Návštěvníci uvidí také 
veselá stepařská vystoupení 

na vánoční melodie v podání 
stepařských skupin Šárky Hla-
vinkové z Velké. Pro děti je po 
celé odpoledne připravený his-
torický dřevěný kolotoč a pro 
všechny malé překvapení.
18:30 - Vánoční koncert 
Dětského pěveckého sboru 
Cantabile - pořádá Kiwanis 
Club Hranice a DPS Cantabile. 
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Masarykovo náměstí, Hranice.

Sobota 19. 12. 

13:00 - 17:00 - Výstava vánoč-
ního pečiva v rámci Tradiční 
výstavy betlémů v galerii M+M. 
Výstava bude prodejní, odpole-
dne zpříjemní hudba, na klavír 
bude hrát Josef Kratochvíl a na 
housle Antonín Kratochvíl.

PROGRAM AKCÍ

   V HRANICÍCH A OKOLÍ

in
sp

iru
je
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í

 ve spolupráci s

 www.olympiaolomouc.cz

 CentrumOlympiaOlomouc

Chystáme se na

28. 11. Etiketa  |  5. 12. Chantal Poullain
     12. 12. Roman Vojtek
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KULTURNÍ PROGRAM V HRANICÍCH A OKOLÍ

14:00 - Pohádkové Vánoce na 
Masarykově náměstí v Hrani-
cích. V pohádkových kulisách 
a v pohádkových kostýmech se 
mohou lidé vydat na zábavný 
pořad pohádkových melodií 
pod názvem Pohádkový van-
dr, který předvede hranické 
hudební divadlo Abraka. Po 
15. hodině bude pódium patřit 
písničkám z pohádek v podá-
ní kytarového kroužku z DDM 
Hranice, vystoupí mažoretky 
z DDM Hranice a zazní také vá-
noční létny v podání kroužku 
z DDM Hranice. V 16:30 pak 
odpoledne vyvrcholí ohňovou 
show na koních. Po celé odpole-
dne mohou děti opět využít his-
torického dřevěného kolotoče.

18:00 - Edith Piaf - muzikál 
v režii ZUŠ Hranice. Sokolovna, 
Tyršova ulice, Hranice.

Neděle 20. 12.

14:00 - 15:30 - Adventní 
sněhová dílna v muzeu 
- během čtvrté adventní 
neděle můžete vzít své ra-
tolesti či partnery a přijít 
si užít kreativní odpoledne 
do muzea. Tématem budou 
sněhuláci a sněhové vločky. 
Vytvářet budeme nejrůznější 
předměty, jako jsou zápichy, 
přáníčka, jmenovky a podob-
ně. Gotický sál ve Staré rad-
nici, Radniční ul. 1, Hranice. 
Vstupné 20 Kč. 

19:00 - Chantal Poullain 
s Triem Štěpána Marko-
viče - benefiční koncert 
známé česko-francouzské 
herečky a šansoniérky, vý-
těžek z koncertu bude vě-
nován pořadatelům Letiště 
festivalu 2015, který v srp-
nu postihla ničivá vichřice. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, před-
prodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 
581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 200 Kč, 
na místě 250 Kč.

Úterý 22. 12.

18:30 - Vánoční koncert 
Hranického dětského pěvec-
kého sboru - kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele, Masarykovo ná-
městí, Hranice. Vstup zdarma.

Čtvrtek 24. 12. 

14:45 - Vánoční koledy 
s žesťovým kvintetem Hra-
ničáci pod vedením Tomáše 
Landsmanna - 14:45 h. - Ma-
sarykovo náměstí, 15:15 h. 
- U Kostelíčka, 16:00 h. - Měst-
ský hřbitov, 16:30 h. - Domov 
seniorů, Hranice.

15:00 - Dětská půlnoční mše 
pro rodiny s dětmi - kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele, Masary-
kovo náměstí, Hranice.

22:00 - Půlnoční mše - kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele, Masary-
kovo náměstí, Hranice. 

Pátek 25. 12.

8:30 - Hudební doprovod bo-
hoslužby - Smíšený komorní 
pěvecký sbor Harmonia - 
Evangelický kostel, Šromotovo 
náměstí, Hranice.

Sobota 26. 12. 

15:00 - Živý betlém - již tradičně 
se drahotušské náměstí promě-
ní v městečko Betlém. Hraným 
příběhem si připomeneme, jak 
to tehdy s narozením Ježíška asi 
bylo. Pořádá Farnost Drahotuše 
a Divadelní soubor Tyl. Náměstí 
Osvobození, Drahotuše.
16:30 - Česká mše vánoční 
J. J. Ryby - Smíšený komor-
ní pěvecký sbor Harmonia 
- kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Masarykovo náměstí, Hranice. 
Vstupné dobrovolné.

Neděle 27. 12.

16:00 - Vánoční koncert Kru-
hu přátel hudby -Vladimír 
Jelínek - varhany, František 
Svejkovský - trubka, Daniela 
Demuthová - mezzosoprán. 
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Masarykovo náměstí, Hranice, 
vstupné 70 Kč.

Čtvrtek 31. 12. 

16:00 - Dětský Silvestr v Let-
ním kině - tradiční promítání 
s ohňostrojem. Tentokrát se 
bude promítat rodinný animo-
vaný ilm Velká šestka. Letní 
kino, Hranice, vstupné 20 Kč.

Výrobní pozice

• Záme ník – svá e  CO2
• Obsluha CNC stroj
• Obsluha sva ovacího robota
• Údržba stroj

Nabízíme
• Práci ve stabilní spole nosti 
• erpání firemních benefit
• Motivující finan ní ohodnocení
• Další vzd lávání 
• Rozši ování odbornosti 

Kontakt
Personální odd lení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemc  o zam stnání

THP pozice

• Vedoucí projekt
• Konstruktér
• Nákup í kooperací
• Procesní technik kvality

INZERCE

INZERCE
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Kde v prosinci protáhnout 
tělo, když nebude sníh? Kde 
spálit přebytečné kalorie, na-
brané v rámci předvánočního 
ochutnávání, vánočního „ na-
cpávání“ či silvestrovského 
slavení? Můžete zkusit Hra-
nickou Plovárnu, která má 
otevřeno téměř celý prosinec 
a můžete si zde zaplavat i na 
Silvestra. Zavřeno bude pouze 
24. a 25. prosince a pak také 

1. ledna 2016. Na Silvestra pak 
bude otevřeno do dvou hodin 
odpoledne. 

Budete moci využít pět-
advacetimetrový plavecký 
bazén se čtyřmi dráhami, re-
laxační bazén s divokou řekou, 
vodní číši s houpacím bazé-
nem, masážní lavice, vzdu-
chová lehátka, vodní masážní 
trysky, chrlič vody, dětský ba-
zén, tobogán, whirpool, parní 

kabinu, odpočinkovou zónu na 
galerii a samozřejmě občerst-
vení ve vstupní hale. 

Protože v době uzávěrky to-
hoto čísla nebyly ještě všechny 
termíny pevně stanovené, do-
poručujeme sledovat aktuální 
otevírací dobu Plovárny buď 
na webových stránkách www.
aquaparkplovarnahranice.cz 
nebo si zjistit přesné časy na 
telefonu 581 606 666.   (bak)

SPORT

NA PLOVÁRNU I NA SILVESTRA

Mezi lákadla hranické Plovárny patří stometrový tobogán. Foto: Petr Bakovský

Víme, že je život plný komplikací, a proto nový Touran nabízí celou řadu asistenčních systémů a chytrých technologií včetně 

bezpečnostního systému Side Assist pro změnu jízdního pruhu a Front Assist pro jízdu v kolonách, parkovacího asistenta 

a prostorného variabilního interiéru, abyste měli o pár starostí míň. Nový Touran je již v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet 

ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.

Nový Touran s parkovacím asistentem Park Pilot. 
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, e-mail: info@vwolomouc.cz

AUTOCENTRUM OLOMOUC

Kam za sportem
- Sportovní centrum Napa-

ria nabízí badminton, posi-
lovnu a wellness centrum. 
(www.napariasport.cz, tel. 
588 886 886). 

- Fittness Plovárna Hranice 
nabízí moderní posilovací 
stroje a výživové poraden-
ství ( itnessplovarna.cz, tel. 
721 455 466). 

- Sports Kotelna na Struh-
lovsku poskytuje bowling, 
squash, badminton a itness 
(www.sportskotelna.cz, tel. 
581 604 677).

- MFitnessklub v ulici Na hrá-
zi nabízí posilovnu, solárium 
i masáže (www.m- itnessclub.
cz, tel.  603 807 788).

- Dynamic it Hranice po-
skytuje cvičení, jako napří-
klad bosu, spinning, zumbu, 
pilates nebo jógu nabízí 
studio (www.dynamic- it.
cz, tel. 603 273 881).

- Pohybové studio Blanka 
na Motošíně nabízí posilov-
nu, solárium, jógu a další 
služby (www.studioblanka.
cz, tel. 606 872 658).

- Tenisová hala TJ Slovan 
Hranice u hranické Plovár-
ny nabízí rovněž možnost 
sportovního vyžití (tel. 
606 746 021).               (bak)

INZERCE
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Tradice, která sahá přes 
půl století, to je lyžařský svah 
na Potštátě, na kterém začí-
nala většina hranických ly-
žařů. O budoucnosti areálu, 
lyžařské škole i sportovním 
oddíle jsme si povídali s pre-
zidentem oddílu SKI Klub 
Hranice Filipem Konečným.

Jak si stojí lyžařský areál? 
Poslední zimy moc sněhu ne-
přinesly.

V posledních letech klesá po-
ptávka po malých střediscích. 
Vidíme to nejen my na Potštátě, 
ale i na inančně zajištěnějších 
střediscích v Tošovicích nebo 
v Hlubočkách. Lidé raději vyra-
zí jednou, dvakrát do roka do 
Alp a jinak lyžování moc neřeší. 
A když se k tomu přidají zimy 
bez sněhu, není situace pro stře-
diska, která jsou položená tak 
nízko jako Potštát či Partutovi-
ce, snadná. Pomáhá nám město, 
sponzoři, ale i tak je to náročné. 

Co zasněžování? Většina 
větších středisek na to spo-
léhá. 

Bez zasněžování je sezo-
na problematická. U malých 
středisek v nízké nadmořské 
výšce 500 metrů jako jsme my, 
je nezbytností. O ziskovosti se 
mohu bavit střediska položená 
nad 700 metrů. Třeba rolbu na 
úpravu svahu jsme v roce 2006 
sehnali z druhé ruky a mohli ji 
pořídit jen díky sponzorům. 
Letos se nám podařilo sehnat 
jedno starší sněžné dělo, chce-
me si to tuto zimu vyzkoušet, 
zda to vůbec zvládneme. Ono 
má samozřejmě velkou spo-
třebu elektrické energie. Ne, že 
bychom zasněžovali celý svah, 
spíš bychom vypomáhali, když 
bude méně sněhu, nebo někde 
vydřená místa. Pomohlo by 
nám, kdyby nasněžilo přes vá-
noční svátky. Ale chceme areál 
udržet. Už jen proto, že má ob-
rovskou tradici. Vždyť tady byl 
postaven první vlek už v roce 
1964. A drží nás nad vodou 
právě fandové. Lidé, kteří na 
Potštátě lyžařsky vyrůstali. 

Velkou tradici má i lyžař-
ská škola, chystáte ji i na pří-
ští rok?

Ano, už je možné se hlásit. Je 
otevřena pro děti od 4 let a mo-
hou se učit jak na lyžích, tak i na 
snowboardu. Lyžařská škola je 
šestidenní a je zakončena oblí-
beným karnevalem. Podrobné 
informace lze nalézt na našem 
webu www.skipotstat.cz a také 
facebooku.

A co sportovní část vaší 
činnosti? 

Náš oddíl, který se věnuje 
alpským disciplínám, je doce-
la úspěšný, máme šikovné a ta-
lentované borce. Hlavně bratři 
Michal Kuča (2000) a Martin 
Kuča (2002), Eva Hotařová 
2003 a Jirka Hotař (2007) nebo 
Jakub Krayzel (2004) a Adam 
Krayzel (2006). Zejména brat-
ři Kučové a Eva Hotařová patří 
ke špičce Olomouckého kraje 
a Michal Kuča se prosadil i na 
republice do první desítky. 
Díky úspěšným výsledkům se 
oddíl účastní již podruhé Zimní 
olympiády mládeže. 

Co lyžaři a snowboardisté 
na Potštátě najdou?

Pro zájemce jsou tu k dispo-
zici tři vleky, páteřní 300 metrů 
dlouhý, 120 metrů dlouhý dět-
ský vlek a dětský lanový. Je tu 
základní zázemí včetně občer-
stvení. Je tu i prostor pro snow-
boardisty a freestylisty, takový 
malý snowboardový park, pár 
překážek, skokánek. Výhodou 

je, že jsme od Hranic jen 11 kilo-
metrů, takže se sem dá zajet na 
odpolední nebo večerní lyžová-
ní. A pokud bude sníh, tak na 
závěr sezóny chystáme splash 
party, kdy rolbou nahrneme 
sněhový bazén, ten napustíme 
vodou a lyžař má za úkol přejet 
na druhou stranu na lyžích. Už 
jsme to v minulosti pořádali 
a akce měla velký úspěch. 

Navzdory globálnímu 
oteplování stále žijete. 

Můžeme za to poděkovat 
všem, kteří nás podporují 
a hlavně nadšeným členům. 

Je nás asi 30. My nemáme stálé 
zaměstnance, vše je na dobro-
volné bázi a brigádách. Máme 
tu jednak stále aktivní starší 
dlouholeté členy jako Jiří Kuča 
st., Mojmír Konečný, Petr Rore-
ček, kteří tu lyžují, ale hlavně 
pracují. Ale je tu i řada mladých, 
kteří tady vyrůstali a mají k to-
muto kopci citový vztah. A snaží 
se to tu udržet a posunout ně-
kam dál. Udržet areál v provozu 
bude těžké, ale je to taková mo-
rální povinnost vůči těm, kteří 
ho po léta budovali.

Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

POTŠTÁT - PADESÁTILETÁ TRADICE LYŽOVÁNÍ

Lyžařskou školu na Potštátě zakončuje pravidelně oblíbený karneval na sněhu. Foto: SKI Klub Hranice
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NEJVÝHODN JŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY DO AQUAPARKU

A TO SE SLEVOU

až 45 %
ZAKOUPÍTE V NAŠEM E-SHOPU
Neváhejte, po et poukaz  je omezen!

eshop.aqua-olomouc.cz

O AQ

A TO SE SLEVOU
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ŠIROKÁ  NABÍDKA  WELLNESS 
BALÍČKŮ  PRO  KAŽDÉHO!A NAVÍC!


