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Každý začátek roku je obdo-
bím plánování. Pokud plánujeme, 
zvládli jsme vše v  loňském roce, 
a to je přece pozitivní. Dobře vím, 
že slovo „pozitivní“ není dnes příliš 
oblíbené, ale i covid jednou skončí. 
Bohužel zatím se mu daří narušo-
vat naše životní cesty. 

Strach a  odpovědnost za ty 
okolo nás by každého měly vést 
správným směrem. Zatím jsme 
však manipulováni pravidly, která 
mnohdy postrádají logiku, a to mi 
vadí. 

Život kolem nás ovlivňují různá 
rozhodnutí. Například politici EU 
se usnesli, že zastaví tradiční ener-
getiku. Naneštěstí nemají jinou 
funkční, takže to budeme platit 
my. Nezaměstnanost zatím neros-
te a to je dobře. Lidé si dle statistik 

snaží vytvořit finanční rezervy. Pro-
bíhající změny ale nepřejí volno-
časovým aktivitám, péči o zdraví 
ani psychické pohodě. Moc o tom 
přemýšlím. 

V roce 2021 jsme hodně změnili 
strategii města. Usilujeme o to, aby 
všechno dobře fungovalo. Staráme 
se, aby lidé měli zajištěny potřeb-
né jistoty, a pokud to jde, abychom 
pomáhali. Hranická nemocnice, 
Domov seniorů, školky, školy, bez-
pečnost, sociální služby, podpora 
kultury i  sportu, práce Ekoltesu, 
potřebné služby úřadu… to je jen 
několik směrů, kde se opravdu 
snažíme.

V loňském roce jsme od dubna 
připravovali desítky programů 
pro období adventu. Těšil jsem se 
na pohodu, atmosféru, přátele 

a koncerty. Sice nám zrušili trhy, ale 
nakonec jsme si to i přesto docela 
užili, takže díky, vám všem.

V  roce 2021 jsme získali jako 
město některé celonárodní ceny. 
V ekonomické oblasti se nám daří. 
Nikde jsme z plánů rozvoje měs-
ta neslevili. To považuji za velmi 
důležité, protože to dává práci 
firmám. Investiční rozpočet je pro 
letošní rok rekordní a skutečně mě 
baví město budovat. Nebaví mě ale 
sledovat činnost exekutorů, nárůst 
byrokracie, neskutečné plýtvání 
ministerstev, neopravená nádraží 
a krajské silnice i školské budovy, 
které již také potřebují řešení. 

Patřím však k lidem, kteří hle-
dí dopředu. Budeme sázet zeleň, 
pokračovat v opravách chodníků. 
Pustíme se do další rekonstrukce 

sídlišť, dokončíme i opravy měst-
ského hřbitova. Postavíme Dra-
hotuším tělocvičnu. Dobudovány 
budou protipovodňové úpravy na 
Bečvě a vše potřebné pro likvidaci 
odpadů, včetně nové skládky.

Snažíme se nezvyšovat žádné 
poplatky, udržet městskou dopra-
vu zdarma a sportu i kultuře zajis-
tit peníze na narůstající náklady. 
V této době probíhají změny i v ob-
lasti územního plánu a já věřím, že 
se nám podaří většinu požadavků 
vyřešit ke spokojenosti žadatelů.

Naše město je plné schopných 
lidí, a tak si nejenom přeji, ale vě-
řím, že rok 2022 opět zvládneme. 
Přeji vám štěstí, pohodu, dobrou 
náladu i tolik potřebné zdraví. 

Jiří Kudláček
starosta města

Jaký si přejete, aby byl rok 2022?
Ondřej Kaňovský
kulturně-technický pracovník

To, co si člověk přeje, ne vždy koresponduje 
s tím, co potřebuje. Vypadá to, že se i nadále se 
budeme potýkat s překážkami a úskalími, které 
způsobuje momentální situace. A abychom 
to zvládli, budeme potřebovat hlavně hodně 

výdrže, kreativity a trpělivosti. A tak bych asi všem svým kolegům 
i sobě přál právě tyto tři věci, abychom se s tím se ctí porvali, zajis-
tili co nejlepší kulturní zážitky a zároveň nikoho neohrozili. Nevím, 
kdy a jak to vše skončí, ale eventuálně přijde úsvit a budeme se 
na vše dívat zpětně jako na zkušenost, která nás všechny posílila.

Hana Jančíková 
průvodkyně v Galerii Synagoga

Na dotaz, co si přeji... Asi si přeji to, co všichni 
ostatní… Aby se situace s covidem konečně 
stabilizovala a  my měli zase obvyklý chod 
v muzeu a galerii, abychom mohli zase pořádat 
krásné a zajímavé výstavy, doprovodné pro-
gramy, koncerty, přednášky a dílny pro děti. 

Všichni se potřebujeme vrátit do normálu, aby nás bavila práce 
a aby nás bavil život. Přeji také nám všem do dalšího roku hodně 
zdraví, pohody a vlídnosti, dobrou náladu a pozitivní myšlení.

Lenka Suchánková
referentka informačního centra

Aby vše bylo takové, jaké by mělo být. Aby 
lidé byli k sobě více ohleduplní a měli více 
porozumění, hlavně v takové nejisté době. 
Mít možnost nabídnout našim návštěvníkům 
nevšední zážitky bez omezení a obav o zdraví. 
Zahájit sezónu v infocentru bez odkladu a být 

tu pro turisty. Podělit se o zajímavé tipy a rady na cestu či zážitky. 
Konečně pohlédnout i pod roušku a více si užít spokojených 
úsměvů.  (tic)

Kateřina Valentová
referentka informačního centra

Já osobně bych si moc přála, aby se všechno 
vrátilo do starých kolejí. Abychom ze dne na 
den nemuseli rušit žádné koncerty, zajímavé 
přednášky nebo jakékoliv jiné kulturní akce. 
Taky je smutné, když na prohlídku historic-

kého jádra města přijde jen pět žáků, protože ostatní musí být 
v karanténě. Věřím, že rok 2022 bude veselejší a v infocentru nás 
navštíví mnohem více turistů než v předchozím roce. Taky pro 
návštěvníky chystáme pár novinek v oblasti suvenýrů, takže se 
je opravdu na co těšit.

VŠE DOBRÉ V ROCE 2022 VÁM PŘEJE
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Rozšíření hranického jezu na 
tři pole finišuje. Jez je osazený 
novými technologiemi, v  sou-
časnosti jsou již všechny hlav-
ní stavební práce dokončeny 
a probíhají závěrečné práce na 
technologiích i  elektroinstala-
cích a podkladních vrstvách ob-
služných komunikací. Vše spěje 
k dokončení rekonstrukce a pře-
dání díla v  průběhu prosince, 
kdy bylo naplánováno uvedení 
jezu do provozu. 

Stavební práce spočívaly pře-
devším v rozšíření jezu o jedno 
jezové pole a rozšíření koryta nad 
i pod jezem. Původní dvoupolový 
jez měl průtočnou šířku 32 metrů. 
Rekonstrukcí ho Povodí Moravy 
rozšířilo o dalších 16 metrů. Re-
konstrukce tak vedla k dílčímu 
zlepšení protipovodňové ochra-
ny ještě před výstavbou vodního 
díla Skalička, které tvoří klíčový 
prvek při ochraně Pobečví před 
povodněmi, a dokončením pro-
tipovodňových zdí v ulici Kropá-
čova v Hranicích. 

Protipovodňový efekt re-
konstrukce jezu se nejvýrazněji 
projeví na zhruba 700metrovém 
úseku mezi jezem a  silničním 
mostem, kde se také nachází 
zaústění Ludiny a  Veličky. Na 
těchto říčkách docházelo při vy-
sokých stavech na Bečvě k roz-
livu vody. Rozšíření jezu navíc 
vyřeší problematický odchod 
ledů v době jarního tání. 

Rekonstrukce jezu výrazně 
zlepšila migraci vodních živo-
čichů. Současně s  rozšířením 
jezu o  jedno jezové pole totiž 
vzniknul na levém břehu rybí 
přechod, který je dlouhý téměř 
150 metrů a  na dně je široký 
3 metry. Umožní migraci velmi 
širokému spektru vodních živo-
čichů v řece Bečvě.

Celkové investiční náklady 
akce jsou 236 milionů korun. Fi-
nancování akce probíhalo z do-
tace Ministerstva zemědělství 
v  rámci dotačního titulu Pod-
pora prevence před povodněmi 
(IV. etapa), dále pak z Operační-

ho programu životní prostředí 
a  z  vlastních finančních zdrojů 
státního podniku Povodí Moravy. 

Stavbu v průběhu roku 2020 
zasáhly dvě povodně. V létě i na 
podzim byly na Bečvě v  Hra-
nicích dosaženy třetí stupně 
povodňové aktivity, což vedlo 
k  zatopení stavby. Aktivovány 
proto byly povodňové plány. 
Díky tomu povodně prošly 
stavbou, aniž by způsobily vý-
razné škody, a to jak na stavbě, 
tak i v jejím okolí. I přes zdržení 
v  důsledku povodní bude jez 
uvedený do provozu v původ-
ně avizovaném termínu. Někte-
ré práce, jako jsou např. povrchy 
obslužných komunikací, které 
však nemají na provoz a  fun-
gování jezu a rybího přechodu 
vliv, budou dokončeny na jaře 
letošního roku. Z tohoto důvo-
du bude i přístup pro veřejnost 
obnovený až po dokončení po-
vrchů obslužných komunikací.  

Petr Chmelař
Povodí Moravy Olomouc

Ze Slavíče do Drahotuš na 
kole se nyní cyklisté dostanou 
pohodlně a  hlavně bezpečně. 
Byla totiž dokončena 2. etapa 
cyklostezky, spojující obě tyto 
místní části Hranic. Trasa vede 
podél silnice I/47. Dokončený 
úsek cyklostezky měří téměř ki-
lometr a je postaven v šířce 2 až 
2,5 metru, místy až 3 metry. Šířka 

cyklostezky je závislá na majet-
kových vztazích, na které bylo 
potřebné brát ohled, aby mohla 
cyklostezka vůbec vzniknout. 

Projekt Cyklostezka Slavíč–
Drahotuše byl spolufinancován 
z  prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Stál té-
měř sedm milionů korun, z toho 
činila získaná dotace 5,6 milionu 
a podíl města 1,3 milionu korun.

První část této trasy byla vy-
budována v roce 2016, stavbu 
druhé části komplikovaly právě 
složité majetkoprávní vztahy 
v trase cyklostezky.  (bak)

Vítězem celostátní ceny ve 
veřejném sektoru a  nositelem 
titulu Ambasador kvality České 
republiky se pro rok 2021 stal 
Městský úřad Hranice. Soutěž 
vypisuje Česká společnost pro 
jakost, letos ve spolupráci s Aso-
ciací malých a středních podniků 
a živnostníků ČR. 

Hodnotitelé na Hranicích 
pozitivně hodnotili především 
intenzivní oboustrannou komu-
nikaci radnice s občany a flexi-
bilní reakci na jejich potřeby. 
Úřad cílí svoje aktivity do oblasti 
„smart city“ s velkým důrazem 

na ochranu životního prostředí. 
Odpovědní pracovníci se navíc 
osobně podílejí na projektech, 
díky nimž dochází ke sdílení zku-
šeností a nástrojů řízení kvality. 
Vystupují na konferencích a jsou 
zapojeni do benchmarkingo-
vých aktivit, aby své know-how 
mohli předávat dále.

Tradičně jsou ceny slavnostně 
předávány v rámci galavečera, 
který bývá součástí Dnů kvality. 
Protože se ale letos Dny kvality 
opět konají ve formě online kon-
ference, uskuteční se slavnostní 
předávání v dubnu.  (bak, čtk)

Jez už je osazený novými vraty. Foto: Petr Bakovský

Rekonstrukce jezu v Hranicích je před dokončením

z radnice 3

Cyklisté mohou využívat 
další cyklostezku

Hranický úřad se stal vítězem 
ceny Ambasador kvality ČR

z deníku  
    strážníka

Ani sníh, ani mráz neodradí 
některé nenechavé dušičky od 
toho, aby přemýšlely, co by se 
dalo přemístit k jejich vlastní-
mu prospěchu. Jejich častým 
cílem bývají v  zimě chaty 
a celoročně také sklepy pane-
lových domů a v neposlední 
řadě i garáže.

Zejména místa, kde není 
velký pohyb lidí, je lákají k po-
kusům, zda jsou zámky garážo-
vých vrat dostatečně odolné, 
a pokud ne, co se za nimi skrý-
vá. A že to někdy bývá docela 
zajímavé. Kromě plechových 
miláčků jsou to často kola 
nebo i různé nářadí, jehož ceny 
se mnohdy počítají na tisíce. 

Když pak majitelé garáží 
dorazí, často jim zbývají pou-
ze oči pro pláč a asi je moc ne-
potěší konstatování, že to tam 
mají pěkně „vybíleno“. Městští 
strážníci proto riziková místa 
obcházejí a kontrolují, zda je 
vše v  pořádku a  zda nejsou 
zámky vypáčené. Čím dříve 
by se totiž na nějakou neka-
lost přišlo, tím větší je šance, 
že pachatel stráví nějakou tu 
dobu „v  chládku“. Což o  to, 
v  létě by se to snad i hodilo, 
ale nyní v zimě není opravdu 
o co stát. Proto je lepší držet 
se masarykovského „nebát se 
a nekrást“, protože, jak dodává 
Jiří Suchý, „bát se a nekrást“ to 
není nic těžkého. (bak)



Město Hranice zavádí díky 
iniciativě Vlastimila Macha 
z  Hranického televizního zpra-
vodajství QR kódy. Ty jsou zatím 
vytvořeny pro web města Hranic 
(televizní zpravodajství), městský 
Facebook a hranickou televizi na 
YouTube. Zde počet sledovatelů 
zpravodajství stále stoupá, mo-
mentálně má internetové vysílání 
města Hranic téměř 1 200 odbě-
ratelů. 

Olomoucký kraj v  současné 
době připravuje pokračování 
dotačního programu „Kotlíko-
vé dotace v Olomouckém kraji“ 
a spouští příjem žádostí do zá-
sobníku zájemců o  kotlíkovou 
dotaci. Předpokládá se, že ob-
čané kraje, případně vlastníci ro-
dinných domů a bytových domů, 
nebo i vlastníci trvale obydlených 
rekreačních objektů na území 
kraje budou moci požádat o do-
taci na výměnu stávajícího kotle 

na pevná paliva za kotel na pevná 
paliva spalující výhradně bioma-
su, za tepelné čerpadlo nebo za 
plynový kondenzační kotel.

V rámci připravovaného do-
tačního programu má podpora 
ekologického vytápění dosaho-
vat až 95 % uznatelných nákladů, 
avšak pouze pro tzv. nízkopří-
jmové domácnosti. Zájemce 
o  kotlíkovou dotaci musí být 
vlastníkem/spoluvlastníkem ne-
movitosti, ve které dojde k výmě-

ně zdroje tepla, musí mít v této 
nemovitosti trvalý pobyt nebo 
bydliště a průměrný čistý pří-
jem každého člena domácnosti 
zájemce v roce 2020 nesmí být 
vyšší než 170 900 Kč.

Více informací naleznete 
na webu města Hranic https:// 
www.mesto-hranice.cz/clanky/
olomucky-kraj-opet-spousti- 
-kotlikove-dotace nebo přímo na 
webu Olomouckého kraje (www.
kr-olomoucky.cz). (bak)

Kvůli podpoře drobných pro-
dejců a  zároveň jako podpůr-
ný tah k  oživení centra města 
se rozhodli zastupitelé upravit 
městskou vyhlášku o  záboru 
veřejného prostranství. Prodejci 
ovoce, zeleniny a květin v centru 
města nebudou muset od 1. led-
na 2022 platit za zábor veřejného 
prostranství, pokud budou tento 
sortiment prodávat před svými 
obchody. Toto předsunuté pro-
dejní místo musí být v maximál-
ní vzdálenosti jednoho metru 
od budovy. Dosud byla sazba 
za zábor veřejného prostranství 
k prodeji ovoce, zeleniny a květin 
ve výši 40 Kč/m²/den. Zastupitelé 
tuto úpravu v listopadu odsou-
hlasili v obecně závazné vyhláš-
ce města č. 3/2021, o  místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Hlavním důvodem 
této změny je zejména dlouho-
dobá snaha města oživit histo-
rické centrum města, tak aby se 
zvýšila jeho návštěvnost. (bak)

Město opět začne vybírat 
poplatek z pobytu, jehož výběr 
byl přerušen v červnu 2020 kvůli 
koronavirové krizi. Poplatek se 
bude vybírat ve výši 30 korun 
za den. 

Předmětem poplatku je 
úplatný pobyt trvající nejvýše 
60 po sobě jdoucích kalendář-
ních dnů u  jednotlivého po-

skytovatele pobytu. Poplatek 
platí osoba, která není v obci při-
hlášena k trvalému pobytu, ale 
poplatek je odváděn prostřednic-
tvím plátce poplatku, kterým je 
poskytovatel úplatného pobytu. 
Podrobné informace naleznete 
v obecně závazné vyhlášce č. 4, 
o  místním poplatku z  pobytu, 
kterou můžete nalézt na webu 

města v rubrice „správa města – 
vyhlášky a nařízení“. 

Poplatek byl na území měs-
ta poprvé zaveden od 1. ledna 
2020 na základě novely zákona 
o místních poplatcích. Tato nove-
la nahradila místní poplatky za lá-
zeňský a rekreační pobyt a místní 
poplatek z  ubytovací kapacity 
právě poplatkem z pobytu.  (bak)

Na 792 korun ročně se od roku 
2022 zvedají poplatky za obecní 
systém odpadového hospodář-
ství. Odsouhlasili to zastupitelé 
na svém listopadovém jednání. 
Částka je dělitelná 12, aby bylo 
v případě potřeby možné popla-
tek snadno rozpočítat na jednot-
livé měsíce.

K poslední změně výše poplat-
ku na dosavadních 696 korun do-
šlo v roce 2019. Tehdy byli zároveň 
od poplatku osvobozeni senioři 
nad 70 let a děti do šesti let. 

Platby za odpad jsou přesně 
rozepsány v  obecně závazné 
vyhlášce č. 5/2021 o  místním 
poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství.

Město Hranice zadalo zpraco-
vání studie regenerace sídliště 
Pod Nemocnicí a Pod Lipami, je-
jímiž zhotoviteli jsou projektan-
ti z kanceláře Dimense z Brna. 
V současné době je zpracován 
koncept řešení, který se měl ve 
středu 1. prosince prezentovat 
na veřejném projednání s oby-
vateli sídliště. Kvůli vyhlášení 
nouzového stavu a kvůli nepří-
znivé epidemické situace bylo 
toto veřejné projednání zrušeno. 

Aby bylo možné veřejnosti 
navrhované úpravy představit, 
bude kolem poloviny ledna 
natočena tato prezentace jako 
video a  umístěna na YouTube 
stránce města Hranic. O  jejím 
zveřejnění budete informová-
ni jak na webových stránkách 
města, Facebooku či pomocí 
aplikace „Mobilní rozhlas“ a také 
vyvěšením letáků do vchodů 
domů. S případnými podněty či 
připomínkami se poté, prosím, 
obracejte na Ing. Pavlu Ondro-
vou, která má přípravu této in-
vestiční akce na starosti: pavla. 
ondrova@mesto -hranice.cz ,  
tel.: 778 888 569. (bak)

Oživení centra je dlouhodobým cílem radnice, takto to na náměstí žilo v létě 
a věřme, že příští léto bude podobně úspěšné. Foto: Petr Bakovský
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Olomoucký kraj opět spouští kotlíkové dotace

Zastupitelé chtějí oživit centrum, ulevili prodejcům

Znovu se vrací poplatek z pobytu

Poplatky za odpad 
se letos zvedají

Regenerace sídliště 
bude představena 
pomocí videa

Město spolu s hranickou televizí zavádí QR kódy



Ničivé povodně minulých 
let na Bečvě jasně ukázaly, že 
je nutné se zabývat komplex-
ní protipovodňovou ochranou 
obcí kolem celého toku. Nově 
byl realizován systém včasného 
varování, takže pokud v Besky-
dech začne pršet, začnou se na 
základě nastaveného měření 
aktivovat veškerá opatření, 
nastupuje včasné odpouštění 
retenčních kapacit a  veškeré 
obyvatelstvo je varováno. Ten-
to přístup řeší snížení průtoku 
v době kulminace povodňové 
vlny. 

V samotných Hranicích státní 
podnik Povodí Morava již reali-
zuje rozšíření hranického jezu 
a zároveň ve spolupráci s měs-
tem Hranice zvyšuje i  zesiluje 
ochranné břežní konstrukce 
od Teplic až k samotnému jezu. 
Jmenovaná opatření zvýšila sice 
ochranu podstatné části Hranic, 
bohužel stav pod jezem se zá-
sadně nezlepšil. 

Regulace průtoku po celém 
toku vyžaduje velkou retenční 
kapacitu, která dokáže zabezpe-
čit řízený rozliv v době povod-
ňové špičky. Touto kapacitou 
má být „Vodní dílo Skalička“. 
Ministerstvo zemědělství ten-
to požadavek sdružilo ještě se 
zabezpečením zásob vody pro 
období sucha, aby bylo koryto 
řeky vždy na potřebném mini-
málním průtoku.

Bohužel pouze technický 
pohled vyvolal bouřlivou, ale 
potřebnou diskusi. Zatímco 
Ministerstvo zemědělství již vy-
kupuje pozemky pro budoucí 
vodní dílo, k záměru se začala 
vyjadřovat odborná veřejnost. 

Byly vysloveny tyto zásadní 
připomínky:

1) Navrhovaná výše vodního 
sloupce nádrže zvedne tlak 
spodní vody a je předpoklad 
zatopení kanalizačního systé-

mu i sklepních prostor nemo-
vitostí v obci Skalička.

2) Nádrž likviduje významné 
biotopy a  svým umístěním 
nepromyšleně zasahuje do 
krajinného rázu v přímé blíz-
kosti obce Skalička.

3) Nádrž nebude rekreační 
oblastí, protože napouštění 
a  vypouštění bude gene-
rovat velké bahenní pásy 
(200–300 metrů) s výskytem 
většího množství komárů. 

4) Není počítáno s  rizikem 
rychlého zanesení nádrže 
s ohledem na značnou štěr-
konosnost Bečvy. 

5) Navrhovaná vodní hladina 
zrychlí půdní sesuvy a bude 
docházet ke změnám území.

6) Stálý vodní sloupec v nádrži 
(10–15 metrů) zásadně změní 
hydrogeologii území a může 
dojít k zásadnímu poškození 
krasového území, k  likvidaci 
zdrojů teplické kyselky i celé 
oblasti, která je zdrojem vel-
mi významných minerálních 
pramenů. 

Ze všech uvedených dů-
vodů město Hranice vyjadřu-
je solidaritu se všemi obcemi 
v povodňové oblasti a souhlasí 
s vybudováním retenčního su-
chého poldru, který bude akti-
vován pouze na několik dní, a to 
v době, kdy hrozí povodeň. 

Zásadně odmítáme všechny 
varianty, které by mohly po-
škodit krasovou oblast, funkci 
Hranické propasti nebo zdroje 
teplické kyselky. Těmito vari-
antami jsou všechny návrhy se 
stálou hladinou vody. Škody při 
zničení krasu by byly nevyčísli-
telné a podstupovat toto riziko 
je nezodpovědné. 

Odmítáme experimenty, 
které ohrožují obce v  okolí 
a zhoršují životní prostředí. Za-
držování vody v krajině i regula-
ce minimálního průtoku budou 
v budoucnu potřebné, ale je pří-
nosné řešit tuto situaci po délce 

celého toku menšími projekty, 
které budou skutečně přírodě 
blízké, nebo v lokalitách, kde lze 
očekávat přínosy řešení. V naší 
oblasti tomu tak není. 

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Město Hranice zásadně odmítá všechny varianty, které by mohly poškodit kraso-
vou oblast, funkci Hranické propasti nebo zdroje teplické kyselky. Foto: Martin Huf
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Postoj města Hranic k vodnímu dílu Skalička

Do konce ledna 2022 lze po-
dávat návrhy, která ze staveb, 
dokončených a  zkolaudova-
ných v  loňském roce, nejvíce 
přispěla k  zlepšení vzhledu 
města Hranic a zasloužila by si 
tak ocenění Stavba roku 2021.

Stavbou roku může být 
vyhlášena jakákoliv stavební 
akce – novostavba, rekon-
strukce, přístavba, nástavba, 
stavební nebo terénní úpra-
va, řešení fasády. Za stavby 
se přitom považují i  stavby 
pozemní, vodohospodářské, 

dopravní, stavby mostů, inže-
nýrských konstrukcí, technolo-
gických zařízení a také sadové 
a parkové úpravy. Nepovažuje 
se za ni pouhé vybavení míst-
ností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zko-
laudována do 31. prosince 2021. 
Investorem může být jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, 
bez rozdílu místa sídla nebo by-
dliště, ale nemůže jím být město 
Hranice.

U  stavby roku se přihlíží 
k architektonickému či urbani-

stickému řešení a  jeho příno-
su pro vzhled našeho města. 
Odborná komise také přihlíží 
k  celkovému dojmu, jako je 
výraz stavby, estetické řešení, 
funkčnost, kvalita a jakost prací, 
řemeslné provedení celku, de-
tailu a použité materiály, délka 
provádění stavby. Posuzuje také 
komplexnost řešení – sadové 
úpravy pozemku a okolí stav-
by, řešení oplocení, nasvětle-
ní stavby a  podobně. Dále se 
přihlíží i ke splnění požadavků 
orgánů státní správy, jako jsou 

stavební úřad, památková 
péče, ochrana životního pro-
středí, k přínosu pro záchranu 
kulturních, historických nebo 
přírodních hodnot daného 
území a k invenci technických 
řešení či aplikaci ekologických 
technologií.

Návrhy se zasílají staveb-
nímu úřadu Městského úřadu 
Hranice, který je předloží pří-
slušné komisi k vyhodnocení. 
Následně bude „Stavba roku 
2021“ vyhlášena usnesením 
rady města.  (bak)

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2021
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Vánoční strom rozsvítil starosta Jiří Kudláček. Ze žebříku. 
Foto: Jiří Necid

Dobrou náladu měli usměvaví sněhuláci. Ať už byl sníh, nebo ne. Foto: Katka Valentová

I když kvůli vládním opatřením musel být zrušen kulturní program, hudba a zpěv 
při rozsvícení vánočního stromu nechyběly. Foto: Jiří Necid

Novinkou loňských Vánoc se stal obrovský adventní věnec před hranickým zámkem. Vznikl z iniciativy děkana Františka 
Dostála a starosty Jiřího Kudláčka. Jeho konstrukci vyrobila společnost Ekoltes Hranice, větvemi jej opatřila Střední 
lesnická škola Hranice a nazdobili pracovníci MKZ Hranice. Adventní věnec měl průměr 5 metrů, jeho výška byla 
1,5 metru se svícemi vysokými zhruba 3 metry. Foto: Jiří Necid

Jaké byly Vánoce?
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Halouzkův betlém byl rozmístěn na větší ploše než v předcho-
zím roce, jedna jeho část, konkrétně stádo oveček a koz, které 
hnali pastýři k betlému, začínala už u kašny. Foto: Petr Bakovský

Vánoční atmosféru navozovaly na náměstí stromečky s dárečky a s lístky plnými různých vánočních zajímavostí. 
Nechyběla zvonička pro štěstí, lesní zákoutí s krmelcem a krmítkem pro ptáky nebo s vánočními motivy, u kterých 
se mohli lidé vyfotit. A v hranických podloubích nechyběly opět originálně nazdobené stromečky. 
Foto: Katka Valentová

Předvánočním překvapením byla také Ježíškova pošta, 
kam mohli děti i dospělí nosit svá přání. Doufejme, že se 
jim všechna splnila. A pokud ne, je tu šance pro letošní 
rok. Protože i nesplněná přání jsou krásná, třeba jen tím, 
že trvají a přinášejí naději. Foto: Naďa Jandová

Již tradičně se do vánočního hávu oblékla 
okna Staré radnice. Foto: Katka Valentová

Hraničané mohli využívat od 5. do 29. prosince kluziště. Kvůli zákazu 
adventních trhů bohužel chyběly stánky s punčem a vánočním zbo-
žím. Chyběl také plánovaný kulturní program. Foto: Petr Bakovský

Od první adventní neděle navozoval na Masarykově náměstí vánoční atmosféru Halouzkův betlém. 
Foto: Katka Valentová



Zatímco rozšíření jezu už je 
prakticky hotovo, zvyšování hrá-
zí v nadjezí je v plném proudu. 
Až bude tato stavba na podzim 
dokončena, budou Hranice 
chráněny před padesátiletou 
vodou z Bečvy. Než došlo k roz-
šíření jezu, byly Hranice chráně-
ny pouze do úrovně dvacetileté 
vody.

„Protipovodňovou ochranu 
doplní prvky v  podobě tribun 

a schůdků, které přiblíží řeku li-
dem, umožní přístup až k vodě 
a vytvoří v blízkosti řeky volno-
časovou zónu. Vedle protipo-
vodňových zídek a hrází budou 
součástí protipovodňových 
opatření hradidlové komory 
a  mobilní hrazení,“ uvedl při 
veřejném projednávání stavby 
s obyvateli Hranic investiční ře-
ditel společnosti Povodí Moravy 
Tomáš Bělaška. 

Stavba probíhá na obou bře-
zích řeky Bečvy v úseku o délce 
zhruba 700 metrů. Vznikají zde 
nové protipovodňové zídky 
v celkové délce 1 050 metrů, kte-
ré doplní protipovodňové hráze 
dlouhé 350 metrů. V případě le-
vobřežních zdí dojde k jejich na-
výšení asi o 60 centimetrů, takže 
hráze se navyšují asi o metr, aby 
zvládly převést povodeň o prů-
toku až 699 m3/s.

Celkové náklady na výstavbu 
protipovodňové ochrany Hra-
nic vyjdou téměř na 65 milionů 
korun. Stavba je financována 
z programu Ministerstva země-
dělství Podpora prevence před 
povodněmi, z prostředků města 
Hranice a také z vlastních zdro-
jů Povodí Moravy s. p. Práce by 
měly být dokončeny v listopadu 
2022. 

(bak)
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Ochrana Hranic před velkou vodou se zvýší

Zvyšování hrází kolem Bečvy je v plném proudu. Foto: Barbora Kaštovská

Protipovodňová ochrana bude dokončena v listopadu. Foto: Barbora Kaštovská

Celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou téměř na 65 milionů korun. Foto: Petr Bakovský

Hráze se zvyšují na obou březích Bečvy v délce zhruba 700 metrů. 
Foto: Barbora Kaštovská

V blízkosti řeky vznikne volnočasová zóna. Foto: Petr Bakovský



Letošní rok je posledním ro-
kem tohoto volebního období. 
Zastupitelstvo města proto na 
svém říjnovém zasedání kontro-
lovalo aktuální stav plnění úko-
lů, vytýčených v Programovém 
prohlášení Zastupitelstva města 
Hranic pro období let 2018–2022. 

Jako podklad pro toto jedná-
ní obdrželi zastupitelé obsáhlou 
hodnotící zprávu, věnovanou 
jednotlivým oblastem rozvoje 
města a  obsahující podrobné 
informace o tom, co se za uply-
nulé tři roky městu podařilo a co 
ještě zbývá splnit. V minulém čís-
le jsme přiblížili první část této 
zprávy, dnes se budeme věnovat 
zbývajícím pasážím.

Město zajišťující bydlení
V  roce 2020 schválilo za-

stupitelstvo města dokument 
„Koncepce rozvoje bydlení 
v Hranicích na období let 2021–
2035“, který analyzoval skromné 
možnosti města. Problémem je 
absence státní dotační politiky, 
bez níž nelze výstavbu realizovat. 
K dispozici nejsou ani potřebné 
dotační tituly. Bez těchto zásad-
ních předpokladů nelze v součas-
né době tento problém řešit na 
úrovni obcí. 

Město proto zatím provádí 
zejména projekční přípravu. 
V plánech byla například rekon-
strukce ubytovny Vrchlického, 
ta by však byla ekonomicky ne-
výhodná. Město proto zažádalo 
o  dotaci na demolici objektu, 
aby se vytvořil prostor pro no-
vou výstavbu. Zároveň byla do-
končena rekonstrukce ubytovny 
Jaslo, kde je kapacita 75 osob.

Pokud by zlepšení podmínek 
pro výstavbu ve městě mělo být 
skutečně razantní, neobešlo by 
se to bez velké investice (v řádech 
desítek milionů korun) v podobě 
nákupu pozemků a budování do-
pravní a technické infrastruktury.

Město ale pokračuje v rege-
neraci městských sídlišť. Probíhá 

regenerace panelového sídliště 
Struhlovsko, je zpracovaná stu-
die regenerace sídliště Kpt. Jaro-
še a začíná se rozbíhat příprava 
regenerace sídliště Pod Lipami. 

Město s efektivní  
a bezpečnou dopravou 

V  této oblasti brzdí některé 
naše snahy nejasnosti při zásadní 
rekonstrukci hranického nádraží. 
Správa železnic ji připravuje již 
několik let, ale konečná podoba 
této rekonstrukce je zatím ve 
hvězdách a neustále se odsou-
vá. Dlouhodobým úkolem, který 
je tímto blokován, je například 
výstavba dopravního terminálu 
v blízkosti nádraží a také příprava 
severovýchodního obchvatu. 

Podařilo se ale za pomoci 
dotace vybudovat cyklověž pro 
více než stovku kol. 

V oblasti bezpečnosti provo-
zu byl v  roce 2020 vybudován 
nový přechod pro chodce přes 
silnici I/35 na Smetanově ná-
břeží a v roce 2021 byl obnoven 
přechod přes stejnou silnici také 
u Bonveru. Došlo rovněž k navý-
šení a zvýraznění přechodových 
míst v různých lokalitách města, 

jako jsou například ulice Nádražní 
u autobusového nádraží, Galašo-
va, Na Hrázi, Žáčkova, Hromůvka.

Připravuje se přestavba kři-
žovatky u Černého orla na svě-
telnou křižovatku, která by měla 
proběhnout v roce 2022. Chystá 
se také úprava křižovatky Ná-
dražní – Nová, kde původním 
předpokladem bylo vybudování 
ostrůvku s přechodem na ulici 
Nová. Ten tam však zřídit nelze, 
protože by neodpovídal zákon-
ným požadavkům. Řešením se 
proto stane aktuálně projekto-
vaná propojka Nová – Nádražní 
(s kruhovou křižovatkou Nová/
Tovární), pro niž připravujeme 
stavební povolení. Díky této 
nové propojce bude možné ná-
sledně zredukovat provoz v ústí 
Nové ulice a dnešní dlouhý pře-
chod bude výrazně upraven ve 
prospěch chodců.

Prověřovala se také křižovat-
ka u Slávie, kde bylo zjištěno, že 
samotná úprava křižovatky by se 
na zdejší dopravě příliš pozitivně 
neprojevila. 

Pohnula se situace ohledně 
Palačovské spojky, kde Ředitel-
ství silnic a dálnic předpokládá 
zahájení stavebních prací od 

poloviny letošního roku. Ukon-
čení stavby je naplánováno na 
rok 2025. 

V  rámci podpory využívání 
městské hromadné dopravy 
byla zavedena bezplatná MHD. 
V roce 2019 došlo k zvýšení po-
čtu cestujících o 49 %. Rok 2020 
byl ovlivněn dopady epidemie 
covid-19. Počet cestujících za 
1. pololetí roku 2021 se znovu 
přiblížil roku 2019.

Město usilovalo také o úpra-
vy provozu na čtyřproudé sil-
nici I/47, zde však narazilo na 
nesouhlas Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a  zároveň 
na ekonomickou realitu v době 
pandemie, kdy jednání s firmami 
ohledně lávky nedávalo smysl. 

Podařilo se zvýšit počet par-
kovacích míst, a  to jak poblíž 
centra, tak i na sídlištích. Město 
provozuje nové parkoviště v Ko-
menského ulici (pod hradbami) 
a připravuje další vhodné loka-
lity. Došlo také k  vybudování 
nového parkoviště na sídlišti 
Struhlovsko pro více než dva-
cítku aut (u  Kotelny). Bude se 
také budovat nové parkoviště 
v souvislosti s výstavbou domu 
„Na Špici“ u rybníku Kuchyňka.
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Připravovanou Palačovskou spojku i další akce představilo Ředitelství silnic a dál-
nic začátkem listopadu na Masarykově náměstí veřejnosti. Foto: Petr Bakovský

Nové parkoviště na Struhlovsku se prakticky okamžitě zaplnilo. 
Foto: Petr Bakovský

Ubytovna Jaslo nahradila ubytovnu ve Vrchlického ulici. Foto: Petr Bakovský

Zastupitelstvo bilancovalo tři roky činnosti
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Zaměřujeme se také na bu-
dování cyklostezek, ne všude 
je to ale možné. Například jsme 
zvažovali cyklostezku do Velké. 
Navrhovaná trasa podél bývalé-
ho mlýnského náhonu je velmi 
komplikovaná – město Hranice 
vlastní jen úzký pruh pozemků, 
který nestačí na vybudování re-
gulérní kombinované pěší a cy-
klostezky s veřejným osvětlením. 
Také trasa skrze zahrádkářskou 
kolonii stejně jako úplně nová 
trasa narážejí na komplikované 
majetkoprávní vztahy, jsou zde 
desítky majitelů dotčených po-
zemků. Části zahrádkářů navíc 
vyhovuje současný neuspoko-
jivý stav cesty, protože omezuje 
možnost rychlé jízdy. 

Povedlo se ale dotáhnout do 
konce propojení místních čás-
tí Slavíč a Drahotuše, kdy byla 
v roce 2021 dokončena 2. etapa 
cyklostezky mezi oběma částmi 
Hranic. Připravujeme 2. etapu 
cyklostezky Bečva, kterou je její 
pravobřežní trasa. První etapa 
byla dokončena v  roce 2018. 
Druhá etapa by se měla rozběh-
nout po dokončení protipovod-
ňových opatřeních.

Město Hranice se pokusilo 
o  zklidnění dopravy v  histo-
rickém jádru tím, že zabránilo 
zbytečnému průjezdu centrem, 
když v  roce 2019 uzavřelo pro 
průjezd Jiráskovu ulici. V době, 
kdy byla tato přechodná úpra-
va provozu zavedena, došlo ke 
značnému snížení počtu vozidel 
projíždějících centrem, přibližně 
o 1 250 denně. Také se zvýšila 
bezpečnost chodců v Jiráskově 
ulici a na Pernštejnském náměs-
tí. Cyklisté mohli bezpečněji vy-
užít k cestě do centra Jiráskovu 
a Zámeckou ulici a také doprava 
na křižovatce na náměstí 8. květ-
na se stala více plynulou. Na zá-
kladě opakovaného nesouhlasu 
Dopravního inspektorátu Přerov 
však musela být tato úprava pro-
vozu zrušena. 

Smart City – město  
moderních technologií

Jde o  město, které chytře, 
smysluplně a  šetrně využívá 
moderní technologie a  přístu-
py, vedoucí ke zkvalitnění života 
v něm, k jeho efektivnějšímu říze-
ní, k zachování přírodních zdrojů 
a k energetické udržitelnosti. 

V  dopravě došlo například 
k  zavedení chytrého systému 
parkování automobilů u auto-
busového a vlakového nádraží. 
Zároveň byla spuštěna webová 
aplikace INVIPO, která umožňuje 
sběr dat. 

 V oblasti životního prostředí 
bylo čipování popelnic prvním 
krokem ke sledování množství 
komunálního odpadu, k  jeho 
třídění a efektivnímu vyvážení. 
Staráme se také o  zachycení 
vody v krajině, podali jsme žá-
dost o  dotaci na sběr dešťové 
vody ze střech základních škol 

do retenčních nádrží a její další 
použití. Podařilo se získat dotaci 
na zvýšení biodiverzity a v roce 
2021 došlo k  výsadbě zeleně 
a květnatých pásů podél kasá-
ren Gen. Zahálky a u viaduktů.

V  současnosti je obzvláště 
velký důraz kladen na oblast 
energetiky. Zde došlo ke sběru 
dat energií (elektřina, voda, plyn) 
všech budov města a příspěv-
kových organizací. Na základě 
těchto dat dochází k  jejich vy-
hodnocování a  zavádění kon-
krétních opatření – projektů 
pro snížení energetické spotře-
by. Město také zavedlo Systém 
managementu hospodaření 
s  energií a  bylo certifikováno 
dle normy ISO 50001. Dále se 
připravuje projekt fotovoltaické 
elektrárny, který již nyní zajišťuje 
společnost Ekoltes.

V oblasti informování obyva-
tel byl založen nový interaktivní 
odkaz na webových stránkách, 

kde se občané na mapě dozvědí 
o připravovaných, právě probíha-
jících i ukončených investičních 
akcích města, včetně kontaktu 
na odpovědného pracovníka 
v případě dotazů či připomínek, 
a také o termínech realizace akcí. 
Byla zavedena mobilní aplikace 
Mobilní rozhlas, která přináší 
informace o aktuálním dění ve 
městě nebo umožňuje zasílá-
ní varovných SMS zpráv apod., 
a mobilní aplikace Naše Hranicko, 
sloužící spíše turistickým účelům.

Město vybavených  
a moderních škol

Základní školy v Hranicích se 
průběžně modernizují. V  roce 
2020 byla na ZŠ a MŠ Šromoto-
vo dokončena půdní vestavba se 
třemi třídami, včetně laboratoře, 
v nákladu téměř 27 milionů ko-
run, přičemž 21 milionů tvořila 
dotace.

Město se pokusilo zklidnit nadměrnou dopravu v centru. Foto: Petr Bakovský

Zatímco nově vysazené stromy a keře již viditelně lemují kasárna Gen. Zahálky, 
jak budou vypadat zasazené trvalky a cibuloviny, zjistíme až na jaře.
Foto: Petr Bakovský

Nové učebny v ZŠ Šromotovo se otvíraly v září 2020. Foto: Petr Bakovský



TÉMA: ZASTUPITELSTVO BILANCOVALO II 11

Také na ZŠ a MŠ Struhlovsko 
proběhla rekonstrukce tříd, zde 
za více než 13 milionů korun 
(z toho dotace byla 11 milionů). 
Třetí velkou investicí se staly po-
lytechnické učebny na ZŠ a MŠ 
Drahotuše za více než 7 milionů, 
přičemž dotace činila 6 milionů. 
Učebny byly dokončeny a ote-
vřeny v roce 2021.

Snažíme se také moderni-
zovat tělocvičny. Na ZŠ a  MŠ 
Šromotovo byla v roce 2018 po 
vichřici opravena střecha a také 
byla provedena generální opra-
va podlah, což celkem stálo přes 
7 milionů korun. V současnosti 
je projekčně připravena výstav-
ba tělocvičny u ZŠ a MŠ Draho-
tuše, na kterou jsme zažádali 
o dotaci. 

Město dlouhodobě, již od 
roku 2009, každoročně finančně 
podporuje školy v oblasti infor-
mačních technologií. Od roku 
2019 jsme zavedli „pastelkovné“, 
příspěvek ve výši 1 000 korun na 
nákup školních potřeb a pomů-
cek pro prvňáky. 

Nad rámec Programového 
prohlášení vydalo město Hrani-
ce publikaci Hranická vlastivě-
da, která je určena hranickým 
základním školám pro výuku 
reálií o městě v předmětech vlas-

tivěda, dějepis, občanská nauka 
a zeměpis. 

Město tělovýchovných 
a sportovních příležitostí

Jako jeden z  významných 
projektů město připravuje vý-
stavbu umělé ledové plochy, 
kdy nyní probíhá dokončení 
projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Další vývoj 
závisí na Povodí Moravy, které 
je zatím ochotno přepočítat zá-
plavové a rozlivové zóny až po 
dokončení protipovodňových 
opatření.

Město podporuje moderni-
zaci stávajících sportovišť. V roz-
počtu města například máme 
rezervovány finance pro TJ So-
kol Hranice ve výši 6,5 milionu 
korun na rekonstrukci sokolov-
ny. V rozpočtu jsou také finance 
pro SK Hranice ve výši 4 milionů 
na modernizaci atletické dráhy 
a výstavbu umělého osvětlení. 
Tyto akce jsou závislé na získání 
dotací. Zároveň v rámci granto-
vého řízení poskytujeme dotace 
na modernizace sportovišť.

V  rámci grantů jsme také 
zvýšili finanční podporu spor-
tovních oddílů, zejména s důra-
zem na podporu mládeže. 

Na sídlištích postupně bu-
dujeme nová hřiště. Například 
bylo vybudováno nové hřiště na 
Skleném kopci U Huberta. 

V  rámci regenerace sídliště 
kpt. Jaroše je plánováno pře-
sunutí stávajícího hřiště do 
vhodnější lokality na tomto síd-
lišti a vybudování hřiště nové-
ho. V rámci regenerace sídliště 
Pod Nemocnicí a Pod Lipami je 
plánováno vybudování nového 
dětského hřiště.

Město kultury  
a historických památek

Kromě jednání s Českou obcí 
sokolskou o  možnosti spolu-
práce při rekonstrukci hranické 
sokolovny a její přeměně na vý-
znamné společenské, kulturní 
a  sportovní centrum města se 
připravuje také rekonstrukce 
a zastřešení letního kina a zpra-
cování studie řešení navazujícího 
území. V současné době probíhá 
projekční příprava rekonstrukce 
letního kina a předpoklad zahá-
jení oprav je již v letošním roce.

V centru města dochází po-
stupně k dokončování regenera-
ce městské památkové zóny. Byl 
upraven severní dvorek u zám-
ku, proluka u  synagogy, pro-

běhla rekonstrukce Židovských 
schodů. Upraven byl také pravý 
břeh Ludiny v Komenského ulici. 
Na Školním náměstí byl instalo-
ván nový, moderně a originálně 
pojatý pomník T. G.  Masaryka 
a  byl upraven okolní prostor. 
Projekčně je připravena úprava 
severního předzámčí (Předzá-
mecká zahrada) a  je vyhlášeno 
výběrové řízení na úpravu ves-
tibulu Staré radnice. Probíhá 
příprava hradebního okruhu ve 
východní části městské památ-
kové zóny.

Také Masarykovo náměstí 
bylo přeměněno ve prospěch 
větší atraktivity pro návštěv-
níky. Byla přidána nová zeleň 
a  mobiliář, slunečníky, mlžné 
sloupy. K lepšímu zajištění kul-
turních akcí byly posíleny roz-
vody elektro. 

Granty a příspěvky na činnost 
v oblasti kultury byly navýšeny. 
Počet akcí konaných městem 
i  dalšími subjekty v  historic-
kém jádru se zvýšil, konaly se 
pravidelně „Čtvrtky na námku“ 
se zajímavým kulturním pro-
gramem a občerstvením a byla 
prodloužena doba trvání vánoč-
ních trhů. Zde ale v posledních 
letech bohužel zasáhla epidemie 
covid-19.

Nové hřiště na Skleném kopci. Foto: Petr Bakovský

Praktická výuka v nových učebnách žáky baví. Foto: ZŠ Drahotuše

Čtvrtky na námku – vystoupení populární skupiny LH Western. Foto: Petr Bakovský

Křest úspěšné knihy Hranická vlastivěda. Foto: Petr Bakovský



Hranický Domov seniorů postupně prochází dlouhodobou rekonstrukcí.
Foto: Petr Bakovský Kaplička ve Valšovicích je nově opravena. Foto: Petr Bakovský
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Cestovní ruch  
jako důležitá součást 
moderního města

Byla vytvořena střednědobá 
koncepce rozvoje cestovního 
ruchu. Ta nahrazuje předchozí 
dokumenty. Město připravuje 
jakožto zásadní projekt opravu 
budovy Informačního centra 
Hranické propasti. Již došlo k od-
koupení části budovy nádraží 
Teplice n. B. od Českých drah, 
v současné době se zpracovává 
projekt rekonstrukce a  libreto 
expozice. Jedná se s Olomouc-
kým krajem o zařazení projektu 
do krajských prioritních akcí. 

Obecně ale doba cestovní-
mu ruchu v poslední době příliš 
nepřála. Například snaha o zlep-
šení spolupráce se společností 
Lázně Teplice n. Bečvouvyzněla, 
vzhledem k  setrvalým ekono-
mickým problémům lázní, zatím 
do ztracena. Plány na rozšíření 
počtu partnerských měst přeru-
šila pandemie, takže tento úkol 
byl zatím odložen.

Důstojný život  
ve městě pro všechny 
věkové skupiny

Město má zpracován Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních 
služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Hrani-
ce na období 2020–2022, což je 
nástroj, který mapuje potřeby 
obyvatel v sociální oblasti a pra-
cuje s tím, jak tyto potřeby na-
plňovat a v případě zjištěných 
potřeb rozšířit síť sociálních 
služeb. 

Probíhá postupná rekon-
strukce Domova seniorů. 
V  roce 2019 byla provedena 
rekonstrukce vzduchotechniky 
a kuchyně ve výši 8 752 834 Kč. 
Město také poskytovalo vý-
znamnou pomoc Domovu seni-
orů v době pandemie covid-19.

Podporujeme také činnost 
Klubu seniorů, kterému byla 
zvýšena finanční podpora. Zde 
ale také zasáhl covid-19, kdy 

v rámci lockdownů musela být 
činnost Klubu omezena na mi-
nimum. 

V rámci finanční pomoci se-
niorům byl zrušen poplatek za 
psa pro seniory a také za odpa-
dy. Pro rodiny s malými dětmi je 
určitě přínosem zrušení poplat-
ku za odpad do šesti let věku 
dítěte.

Město s kvalitní  
a dostupnou zdravotní 
péčí

V rámci spolupráce s nemoc-
nicí Hranice, jejímž jsme mi-
noritním akcionářem, a v zájmu 
zlepšení péče nejen pro obyva-
tele Hranic, ale i  celé spádové 
oblasti, podporujeme nemocni-
ci pomocí finančních příspěvků 
při nákupu vybraných přístro-
jů. Například v roce 2018 jsme 
částkou 800 tisíc korun podpořili 
vybudování nového monitoro-
vacího systému vitálních funkcí. 

Rok 2020 byl pro nemocni-
ci a  veškerý zdravotní systém 
velice náročný – probíhala 
pandemie viru covid-19. Měs-
to Hranice poskytlo nemocnici 
dotaci ve výši 3 820 686 Kč, za 
kterou byly pořízeny zejména 
tři anesteziologické plicní venti-
látory a polohovací lůžka. I díky 
těmto nákupům se nemocnici 
podařilo zvládnout podzimní 
vlnu pandemie a zajistit potřeb-
nou zdravotní péči pro občany 
Hranicka. Město Hranice také 
v roce 2020 poskytlo dotaci ve 
výši 1 200 000 korun na nákup 
plně digitalizovaného skiagra-
fického přístroje 

Problémem Hranic je nedo-
statek některých odborných 
ambulancí, zejména zubních. 
Proto starosta města ustano-
vil pracovní skupinu, ve které 
jsou také zástupci zdravotníků. 
Problém je však velmi obtížně 
řešitelný a  při nedostatku lé-
kařů, zejména v  oboru zubní 
lékařství, bude tento problém 
obtížné řešitelný i  v  budouc-
nosti. 

Místní části Hranic  
– neodmyslitelná součást 
města

Město věnuje všem osmi 
místním částem velkou pozor-
nost. Například v Drahotuších 
se podařilo na škole opravit stře-
chu, podlahy v suterénu i kotelnu 
a  vybudovat učebny pro poly-
technické vzdělání, což dohro-
mady vyšlo na téměř 14 milionů 
korun. Povedlo se také opravit 
tři drahotušské kříže – před kos-
telem Sv. Vavřince, u  Husova 
sboru a u cesty na Rybáře. Poblíž 
náměstí vzniklo nové parkoviště. 
Důležitou, i když na první pohled 
nenápadnou akcí, bylo také vy-
budování propustku pod silnicí 
I/47 za 5 milionů korun, díky kte-
rému nebude docházet k zapla-
vování části obce. 

Ve Velké se kromě opravy 
chodníku a cesty směrem na Dra-
hotuše podařilo vylepšit vybavení 
pro místní dobrovolné hasiče, kte-
ří získali nový dopravní automobil.

Také ve Slavíči došlo na opra-
vy komunikací. Připravujeme 
zde kruhovou křižovatku, která 
umožní lepší nájezd na silnici 
I/47, momentálně je zažádáno 
o stavební povolení. A podařilo 
se dokončit cyklostezku, spoju-
jící Slavíč s Drahotušemi. 

Ve Lhotce byla vybudována 
splašková kanalizace za 3,5 mi- 
lionu korun. Opravila se zvonice. 
Připravuje se zde úprava návsi, 
město má zažádáno o stavební 
povolení.

Ve Středolesí dochází k  re-
vitalizaci biologických rybníků. 
Jeden byl již opraven, oprava 
dalších dvou se připravuje. I zde 
se chystá rekonstrukce návsi.

Na Rybářích byla opravena 
zvonice, začíná vznikat nové 
odpočívadlo a vylepšil se sběr 
komunálního odpadu.

Uhřínovští mají opravenu 
kapličku, připravuje se úpra-
va okolí požární nádrže a  i zde 
dobrovolní hasiči získali nový 
dopravní automobil. 

Také ve Valšovicích mají 
opravenu kapličku i  je uprave-
no také její okolí. Město rovněž 
přispělo na publikaci o obci.

Toto byl stručný výtah z roz-
sáhlé hodnotící zprávy o plnění 
Programového prohlášení zastu-
pitelstva města Hranic pro ob-
dobí 2018–2022. Celou zprávu 
můžete nalézt na webu města 
v rubrice „Správa města – strate-
gické dokumenty“. (https://www.
mesto-hranice.cz/strategicke- 
-dokumenty-mesta).

Přílohu připravil 
Petr Bakovský

Nádražní budovu v Teplicích n. B. město odkoupilo, aby mohlo cennou architek-
tonickou památku zachránit a rozšířit oblíbené infocentrum o Hranické propasti.
Foto: Petr Bakovský



Vstoupíte tam a  chcete tam 
zůstat bydlet. Usadit se do křesí-
lek, vychutnat si medvědí tlapky, 
nebo se zavrtat do brlohu, který 
už vyhřívají brumlové, pozoro-
vat souhvězdí Velké medvědice, 
usednout s partou bručounů na 
sáně nebo se přidat ke skupince 
hudebníků a zazpívat si písničku 
Medvídek od skupiny Lucie. Před 
usnutím si pustit Příběhy včelích 
medvídků, počítat medvědy a zjis-
tit, jestli jich je přesně dva tisíce. 

Medvědí svět ožil v  prosinci 
ve výstavních prostorách na Sta-
ré radnici. A že je na co koukat. 
Medvídci malí, velcí, různě ba-
revní, zcela noví, ale i historické 
kousky. Možná najdete plyšáky, 
se kterými jste si v dětství hráli. 
Dozvíte se, kolik měří největší ply-
šový medvěd, kolik stál nejdražší 
medvídek, a vůbec všechno, co 
vás kdy zajímalo o této roztomilé 
plyšové hračce. Výstava Medvídci, 
která představuje úchvatnou sbír-
ku Svatavy Ryparové z Klokočí, je 

k vidění až do neděle 13. března. 
K výstavě připravili pracovní-

ci muzea hned několik akcí. Ve 
středu 19. ledna se v 16 hodin 
uskuteční přednáška pro děti, 
která je hravou a zábavnou for-
mou seznámí s  historií vývoje 
plyšových medvídků. Vstup na 
akci je zdarma. 

Medvědím dílnám budou vě-
novány hned dva dny, a to středa 
2. února a středa 9. února, vždy 
od 9 do 16 hodin. Děti si budou 
vyrábět vlastního medvídka, 
kterého si dozdobí podle své 
fantazie z různých materiálů. Díl-
ničky jsou určeny pro děti všech 
věkových kategorií. Poplatek za 
materiál je 20 Kč. 

K výstavě je připravena i tipo-
vací soutěž s plyšáky o ceny, které 
do soutěže věnovala firma Astra 
Office. (dh)

Snad každé dítě našlo někdy pod stromečkem plyšového medvídka. 
Foto: Naďa Jandová

Jak je známo, medvědi milují hudbu. Na výstavě najdete jejich kapelu se spoustou 
fanoušků. Foto: Naďa Jandová

Černobílé pandy milujeme. I ty mají na výstavě své místo. Foto: Naďa Jandová

Stovky medvídků na Staré radnici jsou pohlazením pro duši nejen pro děti. 
Foto: Naďa Jandová

Vernisáž výstavy přišel obhlédnout i živý  medvěd. Foto: Jiří Necid
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Hranický most, který spojuje 
dva břehy řeky Bečvy, je odjak-
živa nedílnou součástí našeho 
města. Již od nepaměti musel 
každý, kdo chtěl dojít z Hranic 
na Zbrašov, překonat nevyz-
pytatelnou řeku Bečvu a až do 
počátku 20. století to bylo mož-
né pouze po dřevěném mostě. 
Dokonce jste museli uhradit po-
platek ve formě mostního mýta, 
které se do roku 1904 vybíralo 
v domku v Mostní ulici. Hranic-
ký most prošel mnoha staveb-
ními úpravami a  byl svědkem 
řady historických událostí. Jak 
se však dostal ke své současné 
podobě? Pojďme si tuto hra-
nickou dominantu představit 
trochu blíže.

Jak všichni víme, Bečva je 
velice rozmarná řeka a  v  roce 
1903, kdy došlo k jejímu rozvod-
nění, byl dřevěný most značně 
poškozen. Obecní rada města 
vzápětí rozhodla o  výstavbě 
mostu nového, který nahra-
dí již nebezpečný a  zchátralý 
původní most. Osloveno bylo 
hned několik podniků. Zakázku 
však vyhrála firma Ing. K. Herzán 
a L. Uhlíř za důmyslné technické 
provedení železobetonového 
secesního mostu. Stavba za-

počala v létě 1904 a v prosinci 
následujícího roku byla dokon-
čena. Během tohoto období byl 
přes Bečvu vybudován most 
provizorní. Výstavba nového 
mostu postupovala rychle, 
protože byl dostatek dělníků 
a  práci také značně usnadňo-
valy parní stroje. Na konci roku 
1905 se konala zatěžkávací 
zkouška a  kolaudace krásné-
ho secesního mostu. Konečné 
náklady na stavbu mostu činily 
přes 200 000 korun. 

Secesní most během své čty-
řicetileté existence odolal hned 
několika povodním. První, která 
přišla vzápětí po jeho výstavbě 
a byla označována jako velká po-
vodeň, zasáhla Hranice 15. čer-
vence 1907. Největší voda však 
přišla 9. srpna 1919. Most byl 
tehdy značně poškozený. Tato 
povodeň patřila k dvěstěletým 
povodním, které ve městě ude-
řily ještě v roce 1593 a pak v roce 
1997. Další povodně nebyly tak 
dramatické a  secesní most je 
všechny přežil. Avšak přišel kvě-
ten 1945 a hranickému mostu 
začaly odbíjet poslední minuty 
jeho existence. 

V květnu 1945 hraničtí oby-
vatelé viděli krásný secesní 

most naposledy. Ustupující 
německá armáda se jej roz-
hodla vyhodit do povětří. Dne 
7. května ve 12 hodin 25 minut 
zaduněl prudký výbuch a nad 
řeku vystoupal oblak prachu. 
Některé domy, které se na-
cházely v blízkosti mostu, mají 
dosud trhliny. Obyvatelům se 
tak naskytl smutný pohled na 
zbytky původního mostu. Zpo-
čátku obstarávala přepravu 
pouze jednoduchá pramice. 
Zanedlouho však byla posta-
vena pontonová lávka, která 
dočasně sloužila až do února 
1946, kdy byl opět vybudován 
dřevěný most. 

Provizorní dřevěný most 
Hraničané nakonec používali 
dlouhých 15 let. Nicméně z dů-
vodných obav o stabilitu mostu 
a bezpečnost provozu bylo roz-
hodnuto o vybudování nového 
železobetonového mostu. Ten 
byl slavnostně otevřen 8. květ-
na 1960 a datum bylo vybráno 
záměrně. Mělo připomenout 
nejen výročí osvobození, ale 
také zničení původního seces-
ního mostu. Pamětníci si jistě 
pamatují barevné červeno-bílé 
zábradlí, které most zdobilo až 
do roku 2009. 

Řeka Bečva odjakživa lákala 
k různým vodním radovánkám, 
avšak pánové v  kloboucích, 
dámy v  krásných šatech s  pa-
raplíčky a městská plovárna na 
pravém břehu řeky či romantic-
ké projížďky na lodičkách, ať už 
kolem dřevěného, nebo secesní-
ho mostu, zůstávají již pouhou 
nostalgickou vzpomínkou. 

A jak že je to s tím názvem hra-
nického mostu? Při dokončení se-
cesního mostu roku 1905 žádný 
oficiální název stanoven nebyl. 
V dokumentech či na pohledni-
cích se však nejčastěji objevuje 
název Nový most přes Bečvu. 
Mezi obyvateli Hranic ale zlido-
věl název Šromotův most, pro-
tože se o jeho výstavbu zasloužil 
zejména starosta JUDr. František 
Šromota. Při slavnostním ote-
vření nového mostu roku 1960 
byl most pojmenován na počest 
osvobození města Rudou armá-
dou „Most 9. května“. K následné 
změně názvu pak došlo po listo-
padu roku 1989. Tehdejší Městský 
národní výbor most pojmenoval 
jako „Most protifašistických bo-
jovníků“. V současnosti však most 
žádné jméno nenese a zůstává 
bezejmenný. 

Kateřina Valentová

Dřevěný most přes Bečvu na pohlednici z roku 1898 s původním mýtním domkem 
v popředí. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Idylka na Bečvě a secesní most v celé své kráse. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Nový secesní most přes řeku Bečvu na kolorované pohlednici, počátek 20. století. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Secesní most před rokem 1945. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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Most přes řeku Bečvu – znáte jeho jméno?



Přátelé, poslední dobou 
nás Hraničáků jezdí poměrně 
hodně do našeho hlavního 
města, do Prahy. Na demonst-
race, na nákupy, na čumendu, 
nebo omylem, když usneme 
ve vlaku na Kolín anebo když 
nenajdeme sjezd z  D1 🙁. 
Také jsem tam už byl. Je to 
hezké město, to se mu upřít 
nedá. Jsou tam obchody, ces-
ty, chodníky – jako u nás, ale 
někdy i lepší a je jich tam více. 
Také lidí je tam o něco více než 
v Hranicích. Jsou tam tu a tam 
i vánoční trhy, sochy Masaryka, 
které vypadají jako sochy Ma-
saryka, Bečva se tam jmenuje 
Vltava a je také větší. Prostě je 
to tam jiné než v našem městě. 
No, ale proč to píši... Jsou tam 
i jiné zvyklosti. Je proto dobré 
znát takové základní desatero, 
které nám dává návod, jak tam 
přežít a vrátit se ve zdraví zpát-
ky. Takže pokud tam pojedete, 
nezapomeňte si to přečíst 🙂:

Nutné desatero  
pro přežití v Praze

1. Svůj moravský dialekt se při 
komunikaci nesnažte po-
tlačovat. Pražák považuje 
moravský přízvuk za velmi 
zábavný. U žen je exotický 
přízvuk dokonce považo-
ván za sexy doplněk.

2. Pokud se budete chtít 
v  centru zeptat na cestu, 
mluvte rovnou anglicky. 
Pravděpodobně totiž mlu-
víte s cizincem, což ale není 
vůbec na škodu. Turista 
zná Prahu lépe než Pražák 
a Pražák by vám asi stejně 
moc nerozuměl.

3. O pražském metru nemluv-
te jako o  krtkovi. Ve sku-
tečnosti tak v Praze nikdo 
metru neříká a  vypadali 
byste staromódně. Když už 
chcete být in, raději říkejte, 
že jedete sockou. Na rozdíl 
od Hranic se tam ale platí 
jízdné – na to bacha.

4. Nenadávejte Pražákovi 
do Čecháčků nebo cajzlů. 
Pravděpodobně je půvo-
dem z  Moravy nebo ze 
Slovenska.

5. Máte-li mimopražskou 
značku auta, snažte se na 
semaforech vystartovat, 
jakmile se rozsvítí oranžo-
vá. Pokud nemáte rychlé 

 reakce, připravte se ra-
ději na neustálé troubení 
a  poznámky o  vidlácích. 
V zimě se z vás však stane 
král silnic. Pražák totiž jezdí 
po celý rok na letních pne-
umatikách a  v  okamžiku, 
kdy nečekaně napadne 
první sníh, nechává auto 
odstavené u krajnice a pro-
padá panice a hysterickým 
záchvatům.

6. O  všech, kteří přišli do 
Prahy z větší dálky, než je 
5 kilometrů od poslední 
satelitní vesnice, se hovo-
ří jako o náplavách nebo 
naplaveninách. A  to bez 
ohledu na geografické 
okolnosti. Pražák ve sku-
tečnosti netuší, odkud 
a kterým směrem teče Vl-
tava (to je ta jejich Bečva). 
Pouze ví, že jeden její ko-
nec je na Slapech a  dru-
hý u  zoologické zahrady 
v Troji.

7. Hovoříte-li v  kolektivu 
s krajanem, budete potře-
bovat simultánní překlad 
nebo titulky, jinak vám 
ostatní nebudou rozumět.

8. Chcete-li si získat respekt, 
tvrďte všem, že fandíte 
Baníku. Nebudou vás mít 
rádi, ale budou se vás bát. 
Vůbec přitom nezáleží na 
tom, z které části Moravy 
jste. V Praze stejně nikdo 
neví, kde Ostrava leží. Vět-
šina si myslí, že je v Polsku 
a Hranice někde v Ticho-
moří.

9. Nezdržujte se v Praze déle, 
než je nezbytně nutné. 
Pokud tam budete jezdit 
příliš často nebo dokon-
ce pracovat, přestanou 
vás doma mít rádi. Příliš 
úzké vztahy s Pražáky jsou 
obzvláště na Brněnsku 
považovány za neodpus-
titelnou krvesmilnou zra-
du. V Hranicích jsou zatím 
tolerovány.

10. A  poslední rada: Pokuste 
se oprostit od předsudků. 
Když pomineme drobné 
biologické odlišnosti, Pra-
žáci jsou nejbližší příbuzní 
člověka, i když se nedávno 
vetřel právě mezi Pražáky 
a lidi jiný inteligentní savec 
– delfín.

Honza Horák

Trosky mostu odstřeleného německou armádou 7. 5. 1945. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Pontonový most přes Bečvu v roce 1945. Vpravo trosky zničeného mostu. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Provizorní dřevěný most v roce 1958. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Nový most, který byl slavnostně otevřen v květnu 1960. Tato podoba mu vydržela 
do roku 2009, kdy most získal současný vzhled. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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Zaujalo nás na Facebooku
Hranická drbárna pro Hraničáky: 
Desatero pro přežití v Praze



16 program

Pondělí 10. 1.

18:00 - Bennewitzovo kvarte-
to – koncert v rámci Kruhu přá-
tel hudby. Koncert mezinárodně 
uznávaného komorního souboru, 
ověnčeného mnoha hudebními 
cenami, oceňovaného na prestiž-
ních soutěžích v zahraničí i v re-
publice. Kvarteto koncertuje na 
významných českých i zahranič-
ních pódiích a festivalech. Koncert 
se koná v Koncertním sále v Hra-
nicích, Zámecká 118, vstupné 
120 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 13. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Ludmila Kočišová: Kouzelná 
zákoutí – koná se ve výstavní 
síni Stará radnice v  Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Sobota 15. 1.

18:00 - Koncert Lucie Lange-
rové – klavírní recitál rodačky 
z  Teplic nad Bečvou. Koná se 
v  galerii M+M v  Hranicích, Ju-
rikova 16, vstupné dobrovolné.

Středa 19. 1.

8:00–14:00 - Den strojíren-
ství – prezentace Střední prů-
myslové školy Hranice. V rámci 
dne otevřených dveří získají 
zájemci přehled o možnostech 
studia a následného uplatnění 
v oboru. Koná se ve sportovní 
hale Střední průmyslové školy 
Hranice, Studentská 1384, vstup 
zdarma.

16:00 - Teddyho plyšový život 
– přednáška pro děti, která hra-
vou a zábavnou formou seznámí 
děti s historií medvídků. Děti se 
mohou těšit i na medvídkové di-
vadlo. Koná se ve výstavní síni 
Stará radnice v Hranicích, Rad-
niční 1, vstup zdarma.

Pátek 21. 1.

9:00–17:00 - Den otevřených 
dveří Střední průmyslové ško-
ly Hranice – veřejnost je zvána 
na prohlídku areálu školy ve Stu-
dentské ulici i na prohlídku dílen 
v Partyzánské ulici. 

20:00 - 5P Luboše Pospíšila – 
koncert kapely 5P Luboše Po-
spíšila se uskuteční v Zámeckém 

klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji 
250  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479. 

Sobota 22. 1.

8:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední průmyslové ško-
ly Hranice – veřejnost je zvána 
na prohlídku areálu školy ve Stu-
dentské ulici i na prohlídku dílen 
v Partyzánské ulici. 

14:00 - Dětský karneval – tra-
diční karneval pro děti. Koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juri-
kova 16, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 27. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Jakub Novák: Výhledy z hníz-
da – koná se v Galerii Synago-
ga v Hranicích, Janáčkova 728, 
vstup zdarma.

18:00 - 10 000 kilometrů pěš-
ky Jižní Amerikou – vyprávění 
Jana Rendla o jeho 10 000 kilo-
metrů dlouhé cestě za poznáním 

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Jižní Ameriky. Pěšky urazil cestu 
z  kolumbijské Bogoty do San-
tiaga de Chile za 315 dní, prošel 
šest zemí Latinské Ameriky a stal 
se tak prvním Čechem, který kdy 
přešel jihoamerický kontinent. 
Na své cestě zvládl vystoupat na 
6 425 metrů vysokou horu Co-
ropuna, v Ekvádoru bojoval se 
smečkami divokých psů a v Peru 
se podíval do nelegálních zla-
tých dolů v nejvýše položeném 
městě na světě, prošel stovky 
kilometrů pustinami Argentiny 
a Chile, často za přítomnosti ta-
rantulí a jedovatých hadů, a pak 
celou cestu zakončil a utnul ko-
ronavirus. Přednáška se koná 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 100 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích,  
tel. 581 607 479.

Pátek 28. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
První salon výtvarníků – koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, vstupné dobrovolné. 

Sobota 29. 1.

10:00–18:00 - Africký trh – trh 
s  africkým ovocem, kořením, 
kávou a čajem. Plody baobabu, 
durian, mučenka, maniok, man-
gostan a další exotické ovoce, ať 
už čerstvé, nebo sušené, můžete 
zakoupit na africkém trhu. Na 
náměstí budou stánky s africkým 
zbožím, zakoupit lze i dálkami vo-
nící koření, čaje a mnoho dalšího. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.



Pondělí 28. 2.

19:00 - Keith Huff: Deštivé dny 
– divadelní představení. Koná se 
v Divadle Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v předprodeji 550 Kč, předpro-
dej v restauraci Stará střelnice.

Největší dobrovolnická akce 
v republice, Tříkrálová sbírka, 
se koná od soboty 1. ledna do 
neděle 16. ledna. 

Ve všech obcích bychom rádi 
s našimi dobrovolníky zorgani-
zovali klasickou koledu. Nejistá 
epidemická situace posunuje 
průběh letošní tříkrálové kole-
dy opět směrem k improvizaci.

V  Hranicích budou moci 
dárci přispět stejně jako vloni 
do tříkrálových pokladniček na 
vybraných místech ve městě, 
například v sídle Charity Hranice 
nebo v kavárně Na zámku. V pří-
padě dobré epidemické situace 

chceme v našem městě určit mís-
ta, kde se s tříkrálovými koledníčky 
budete moci setkat, případně si 
odtud domů odnést křídu, kalen-
dář či cukřík. Aktuální informace 
najdete na webových stránkách 
www.hranice.charita.cz nebo na 
Facebooku Charity Hranice.

Navštívit můžete také online 
koledu na webové stránce www.
trikralovasbirka.cz. I  při využití 
online pokladničky můžete za-
dáním poštovního směrovacího 
čísla nebo názvu města či obce 
přispět přímo na rozvoj a provoz 
zdravotních a sociálních služeb 
Charity Hranice.

Přispět můžete také 
odesláním finančního da-
ru přímo na účet Tříkrálo-
vé sbírky 66008822/0800 
a  pro podporu Charity 
Hranice využijte variabilní 
symbol 777970025 Nebo 
můžete odeslat jednorá-
zovou nebo trvalou dár-
covskou SMS na telefonní 
číslo 87 777 ve tvaru DMS 
KOLEDA 30 (60 nebo 90).

Cíl i motto sbírky zů-
stávají stejné – hlavní je pomoc 
lidem v nouzi a pomáhá každá 
koruna. Děkujeme všem štědrým 
dárcům, kteří svým finančním da-

rem přispějí do Tříkrálové sbírky 
a  podpoří tak činnost Charity 
Hranice. Radka Andrýsková

Charita Hranice

Tříkrálová sbírka: její průběh bude možná opět improvizovaný

Cílem Tříkrálové sbírky je pomoc lidem v nouzi. 
Foto: Charita Hranice
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PROGRAM AKCÍ

Navštivte webové stránky 
a vyberte si z pestrého 
programu akcí v Hranicích 
a okolí kultura-hranice.cz.

POŘÁDÁTE  
ZAJÍMAVOU AKCI?

Napište nám na e-mail  
infocentrum.zamek@ 
mkz-hranice.cz nebo  
zavolejte na 581 607 479.

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Pondělí 31. 1.

18:00 - Hana Fialová: Slavné 
muzikálové melodie – koncert 
v rámci Kruhu přátel hudby. Ne-
nechte si ujít koncert vynikající 
sopranistky Hany Fialové. Pěvky-
ně vystoupí za klavírního dopro-
vodu Jakuba Žídka. Sopranistka 
Hana Fialová, nositelka ceny Thálie 
2014 v kategorii opereta/muzikál, 
je známá hlavně díky svým muzi-
kálovým rolím. Jakub Žídek, který 
Hanu Fialovou doprovodí na kla-
vír, je hudebním ředitelem soubo-
ru operety a muzikálu v Národním 
divadle moravskoslezském a diri-
gentem souboru opery. Koncert 
se koná v Koncertním sále v Hra-
nicích, Zámecká 118, vstupné 
200 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Středa 2. 2.

9:00–16:00 - Medvědí dílna – 
tvoření medvídků pro děti a rodi-
če. Koná se ve výstavní síni Stará 
radnice v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 20 Kč.

Pátek 4. 2.

20:00 - Doro & Warlock Revival 
a Judas Priest Revival – koncert 
s  oblíbenými hard-rockovými 
kapelami. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v  předprodeji 

150 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Středa 9. 2.

9:00–16:00 - Medvědí dílna – 
tvoření medvídků pro děti a rodi-
če. Koná se ve výstavní síni Stará 
radnice v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 20 Kč.

Pondělí 14. 2.

18:00 - Smetanovo trio – kon-
cert v rámci Kruhu přátel hudby. 
Cesta Smetanova tria je lemová-
na mimořádnými mezinárodní-
mi úspěchy. Trio je pravidelným 
hostem významných pódií doma 
i v zahraničí a jeho nahrávka z roku 
2019 sklidila světová ocenění BBC 
Music Magazine Chamber Choice. 
Koncert se koná v Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118, vstup-
né 120 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V PÁTEK 
7. LEDNA 2022.

Čtvrtek 17. 2.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ Hra-
nice – koncert pedagogů Základ-
ní umělecké školy Hranice. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstup zdarma. 

Pátek 18. 2.

16:00 - Vernisáž k výstavě: Mar-
ta Tomancová – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku, Pernštejn-
ské nám. 1, vstup zdarma. 



28. 1. – 18. 2. - První salón 
výtvarníků. Tradiční výstava 
amatérských umělců převážně 
z Hranic a okolí. Jejich díla jsou 
vytvořena různými technikami. 
K vidění budou obrazy, paličko-
vaná tvorba, šperky, dřevořez-
ba. Salon výtvarníků je jednou 
z nejoblíbenějších a pravidelně 
se opakujících výstav v galerii 
M+M. Vernisáž výstavy proběh-
ne v pátek 28. ledna v 17 hodin.

Výstava retro kočárků a  pa-
nenek. Soukromá sbírka Rad-
ky Pausové z Hranic obsahuje 
mnoho raritních a zajímavých 
kousků. Například kočárek z po-
čátku 30. let minulého století 
nebo výbavičku pro panenky 
i s oblečky. Ve sbírce jsou obsa-
ženy převážně československé 
kočárky značky Liberta, k vidě-
ní jsou ale i kočárky z Německa 
a Itálie.

Do 23. 1. - Josef Divín: Za-
hrada. Sklářský výtvarník Jo-
sef Divín pochází z Valašského 
Meziříčí, kde také vyučuje na 
Střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské. Pomocí různých 
technologií pracuje se sklem 
a zpracovává náměty převzaté 
z krajiny a architektury. Jeho prá-
ce je zastoupena v tuzemských 
i zahraničních sbírkách.

27. 1. – 13. 3. - Jakub Novák: 
Výhledy z hnízda. Jakub No-
vák navštěvoval Ateliér grafiky 
u  profesora Eduarda Ovčáčka 
a  docenta Marka Sibinského. 
Cenné umělecké zkušenosti 
aplikuje do svých grafických cyk-
lů, které pojednávají o tradicích 
nebo mezigeneračních rozdí-
lech. Vernisáž výstavy bude ve 
čtvrtek 27. ledna v 17 hodin.

Kam na výstavy v Hranicích

Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo  
po předchozí domluvě).

Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.

Galerie Synagoga

Galerie M+M

Bývalá Váhalova prodejna

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00,  
so–ne zavřeno.

Galerie Severní křídlo zámku

18 výstavy

Do 7. 1. - Výstava obrazů Libora Beneše. Výstava uměleckých prací 
Libora Beneše ukazuje různorodé techniky kresby. Absolvoval Lido-
vou školu umění v Havířově a působí jako výtvarný samouk. Libor 
Beneš nabízí díla tvořená uhlem, akvarely i tuhou. Tématem obrazů 
je obyčejný život, jeho běžné strasti a radosti.

12. 1. – 11. 2. - Ladislav Neděl-
ka: Autodidakt 2001–2021. Vý-
stava obrazů Ladislava Nedělky, 
umělce z  Lipníka nad Bečvou. 
Zaměřuje se na práci s uhlem, 
tužkou, pastelem a  temperou. 
Jeho tvorba je inspirována 
Rembrandtem, Maxem Švabin-
ským nebo Augustem Renoirem. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 
12. ledna v 17 hodin. 

18. 2. – 18. 3. - Marta Tomanco-
vá: Obrazy. Marta Tomancová 
od dětství žila v Hranicích. Marta 
Tomancová od dětství žila v Hra-
nicích s umělecky zaměřenými 
rodiči. Během svého života se 
věnovala módnímu návrhářství 
a  tanci, což se odráží i v jejích 
obrazech. Autorka se zabývá 
především portrétní a figurální 
kresbou. Vernisáž se uskuteční 
v pátek 18. února v 16 hodin. 

Do 9. 1. - Jan Jaroš: Obra-
zy. Výstava hranického malíře 
a  profesora Střední lesnické 
školy Ing.  Jana Jaroše probíhá 
in memoriam k  jeho nedoži-
tým 100  letům. Ve své tvorbě 
vycházel z  podnětů reálného 
světa, jeho inspirací bylo Valaš-
sko, Beskydy a  rodné Hranice, 
které ztvárnil z mnoha pohledů 
a v různých ročních obdobích.

Do 13. 3. - Medvídci. První ply-
šový medvěd, tak jak ho známe 
dnes, byl vyroben v roce 1902. 
Vše o  této dodnes oblíbené 
hračce se návštěvníci dozvědí 
na výstavě, která představuje 
medvídky sběratelky Svatavy 
Ryparové. Majitelka má ve své 
sbírce přes dva tisíce těchto 
roztomilých plyšáků. K  vidění 
jsou medvídci rozličných druhů 
i velikostí.

13. 1. – 6. 3. 2022 - Ludmila 
Kočišová: Kouzelná zákoutí. 
Ludmila Kočišová se malování 
věnuje od dětství. Svou první 
výstavu uskutečnila v Domově 
seniorů v  Hranicích, vystavuje 
v galerii M+M a v Lázních Teplice 
nad Bečvou. Nejčastějšími moti-
vy jsou hranická zákoutí a uličky, 
okolí rodných Beskyd a příroda. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 13. ledna v 17 hodin.

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Stará radnice



S  hranickou průmyslovkou 
jsme se vydali na cesty do za-
hraničí již poněkolikáté. Kvůli 
pandemii se nám v  jednom 
školním roce seběhlo několik 
projektů najednou. Ve Výzvě 
20, tedy v projektu 2020-1-CZ-
01-KA116-077518 Z  Hranic do 
Evropy, jsme navštívili mnoho na-
šich tradičních destinací a rozší-
řili tak obzory několika desítkám 
našich žáků. Není příliš přehnané 
říci, že minimálně jednomu z nich 
jsme změnili život.

Anglie – Erasmus Pro 
V průběhu tří měsíců se v roce 

2020 Martin Taube z oboru Apli-
kovaná chemie účastnil progra-
mu Erasmus Pro. Tento program 
je zaměřený na odborný, kulturní 
a sociální rozvoj žáků, kteří jsou 
vedeni k samostatnosti jak osob-
ní, tak pracovní.

Malta – Erasmus Pro 
V červenci 2021 vycestovali na 

Maltu dva žáci – Rebeka Kubáč-
ková a Patrik Bouchal – opět na 
tříměsíční program Erasmus Pro. 
Rebeka Maltu navštívila v červnu 
2021 v  rámci dvoutýdenní od-
borné stáže. Ostrov i své pracov-
ní umístění si tak zamilovala, že 
o měsíc později vyrazila na Eras-
mus Pro a v současnosti je na os-
trov přestěhovaná natrvalo. Ano, 
i takto se našim žákům může život 
obrátit vzhůru nohama.

Litva – září 2021
Žáci oboru IN se spojili ve 

dvou bězích projektů 2020 
a  2019 a  vyrazili za odborným 
vzděláváním do litevského města 
Kaunas. Rozšířili své znalosti a do-
vednosti v řadě instalatérských 
disciplín a měli úžasnou možnost 
zažít, jak probíhá výuka v jiné ev-
ropské zemi.

Malta – září 2021
V  září vyrazili 

žáci na Maltu za 
svými pracovními 
umístěními. Uby-
továni byli u míst-
ních rodin a měli 
tak opět unikátní 
příležitost poznat 
maltskou pohos-
tinnost. Žáci se již 
tradičně podívali 
na ostrov Gozo 
nebo do místního 
akvária. 

Portugalsko –  
říjen 2021

V říjnu se sku-
pina našich žáků 
vydala do portu-
galského města 
Torres Vedras, kde 
se nám po delší 
době podařilo 
umístit žáky obo-
ru Požární ochra-
na na hasičskou 
stanici. Žáci měli 
možnost sezná-
mit se s  místním 
regionem, míst-
ními zvyky i tanci. 

V  současné 
době rozjíždí-
me novou výzvu 
2022 a věříme, že 
pro naše žáky opět 
připravíme úžasný 
výběr destinací, 
v  nichž budou 
moci rozvíjet své 
odborné znalos-
ti a  dovednosti. 
A  pokud vás na-
bídka odborného 
vzdělávání v  zahraničí oslovila, 
zastavte se u nás ve dnech ote-
vřených dveří. Za koordinátorky

Mgr. Julie Hoszowski

Hranická Mateřská škola Mí-
ček již mnoho let úspěšně spo-
lupracuje s Domovem seniorů 
v Hranicích. Když byla doba ještě 
„normální“, jezdily naše děti za 
jeho obyvateli dvakrát ročně. 
Na jaře, v  čase svátku matek, 
a v době předvánoční. Děti po-
těšily a rozradostnily důchodce 
pásmem písníček, tanečků, ver-
šů a dárečky, na jejichž výrobě 
se děti vždy podílely.

Odměnou dětem byla vidi-
telná radost, veliký potlesk pro 
malé účinkující, krásné dárečky 
a nechyběla ani kytička pro uči-
telky. Stejně jako loni se ani letos 
kvůli pandemii do Domova se-

niorů osobně děti nevydaly. Tak 
trochu jsme to tušili a už v říjnu 
jsme začali přemýšlet, jak udě-
lat radost i bez osobní návštěvy. 
Provázela nás věta: „Že za vámi 
nemůžeme, nevadí, děti z Míčku 
si s tím poradí.“

Výsledek? Natočili jsme vlast-
ními silami video, kde děti dů-
chodcům zpívají, tančí, ukazují, 
co vše umí, jak vyrábějí dárečky 
pro ně určené, a přidaly velmi 
milé osobní vzkazy. Podařilo se 
nám vyrobit z papíru krásné vá-
noční ozdoby a celé naše snaže-
ní podpořili svojí účastí rodiče 
dětí ze školky, kteří babičkám 
a  dědečkům věnovali krásné 

a užitečné dárky. 
Za tuto ohrom-
nou štědrost 
rodičům velmi 
pěkně děkujeme. 

Pozvali jsme 
k  nám do školky 
na návštěvu ře-
ditelku Domova 
seniorů Mgr.  Si-
monu Hašovou, 
které rovněž dě-
kujeme za spo-
lupráci. Všechny 
dárky jsme paní 
ředitelce předali, nechyběla 
ani písnička od dětí, a společně 
jsme vyslovili přání, aby to v roce 

2022 už zase bylo všechno jako  
dřív. Naděžda Hájková, 

ředitelka MŠ Míček
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Děti předaly ředitelce Domova seniorů dárky. 
Foto: MŠ Míček Hranice

Studenti hranické průmyslovky vyjeli do světa,  
některým to změnilo život

Děti ze školky Míček přinesly radost do Domova seniorů



Sportovní činnost v  oddíle 
rychlostní kanoistiky Klub vod-
ních sportů Hranice byla tvrdě 
zasažena již druhým rokem pro-
bíhající covidovou pandemií. Si-
tuaci ještě zhoršila dlouhodobá, 
také v podstatě dvouletá srážka 
vody na Bečvě.

Navzdory tomu se naše spor-
tující mládež snažila využít všech 
možností k  tréninku a  vedení 
oddílu a realizačního týmu k pří-
pravě na znovuobnovení spor-
tovní a závodní činnosti. Klíčem 
k úspěchu se ukázala důsledná 
a  pravidelná zimní příprava, 
doplnění tréninkového zázemí 
pádlovacím trenažérem a na jaře 
potom dojíždění za vodou na 
tréninky do Lipníka nad Bečvou.

Úspěch mělo i několik víceden-
ních soustředění ve vodáckých re-
zortech Kojetín, Otrokovice nebo 
Ostrožská Nová Ves. Kvůli pande-
mickým omezením byla zavede-
na individualizace tréninků, která 
kladla vysoké nároky jak na trénin-
kovou morálku sportovců, tak i na 
jejich trenéry a další spolupracující 
členy oddílu.

Když se letošní závodní sezó-
na rozběhla, ukázalo se, že šlo 
o správnou cestu a naši závod-
níci jsou výborně připraveni. 
Abychom lépe obsáhli bohatou 
nabídku závodních akcí a záro-
veň vyhověli výkonnostním cí-
lům našich mladých závodníků, 
rozdělili jsme tým do dvou trénin-
kových skupin „Olympijské nadě-
je“ a „Elite“, přičemž tyto názvy 
plně vystihují jejich výkonnostní 
úroveň a sportovní cíle.

S  uvolňováním koronaviro-
vých pravidel absolvovali mladí 

závodníci v červnu několik srov-
návacích závodů v Kojetíně (Čes-
ký pohár benjamínků + Moravský 
pohár), v  Přerově (Přerovská 
200) a na Slovensku (Trenčian-
ská Regata) – odkud jsme do-
vezli celkem 2 zlaté, 1 stříbrnou 
a 3 bronzové medaile.

Po letním soustředění odjelo 
závodní družstvo na Mistrovství 
České republiky na krátkých tra-
tích do Račic, kde závodilo na 
tratích 200, 500 a 1 000 metrů 
v singlových a deblových disci-
plínách. Závodníkům od věkové 
kategorie žáků až po veterány 
z  oddílu Klub vodních sportů 
se na mistrovství dařilo a z vody 
pod horou Říp vylovili 1 zlatou, 2 
stříbrné a 1 bronzovou medaili, 
V TOP 10 se umístili celkem pět-
krát. Oddíl reprezentovali veterán 
Tomáš Smýkal, v dorostu Sabina 
Obořilová a  Anthony Kocman, 
žáci Viktorie Filipi a Šimon Koneč-
ný a rozhodčí Šárka Dohnalová. 

Nejvíce se dařilo kanoistům. 
V kategorii dorostenci na singl 
kanoi získal Anthony Kocman 
na trati 1 000 m stříbro a na trati 
200 m bronzovou medaili. Svůj 
deblový start s parťákem Filipem 
Michajlíkem na trati 1 000 m pro-
měnili ve vítězství a vybojovali 
tak titul mistra republiky a jednu 
stříbrnou medaili. Pro svůj kva-
litní sportovní výkon a výsledky 
si Anthony Kocman vybojoval 
místo v  juniorské reprezentaci 
ČR a rovněž umístěnku na závod 
olympijských nadějí.

Po úspěšných závodech Me-
zinárodního mistrovství Moravy 
– Slovácká 500 v Ostrožské Nové 
Vsi se na následující víkend naši 

závodníci rozdělili; skupina Anto-
ny Kocmana zamířila do Račic na 
testy olympijských nadějí, ostatní 
ze skupiny Elite si porovnali síly 
s českými vodáckými velkoklu-
by na populárním dvojzávodě na 
Labi u Pardubic, v sobotu 4. září 
Černožický kilometr a  v  neděli 
5. září Pohár Sezemic.

Regata Olympijských na-
dějí 2021 se konala ve dnech 
10.–12. září v Račicích. Jednalo 
se o  velké mezinárodní závo-
dy, kde startovali závodníci 
z  36  států. A  Anthony Kocman 
se rozhodně neztratil. Na nej-
kratší, dvousetmetrové trati získal 
3. místo, na kilometru byl čtvrtý 
a na pětistovce šestý.

A  závody pokračovaly dále 
„vražedným“ tempem. V termínu 
od 18. do 19. září se konalo Mis-
trovství České republiky na 5 km 
na Pastvinské přehradě. A opět 
to zacinkalo. Veterán Tomáš 
Smýkal si odvážel bronzovou 
medaili a  dorostenec Anthony 
Kocman ze singlové disciplíny 

bronz a z deblu se svým parťá-
kem stříbro.

Další víkend jsme závodili 
v Týně nad Vltavou, kde se ko-
nal další závod Českého poháru 
mládeže ve vytrvalosti. I zde jsme 
předvedli skvělé sportovní úspě-
chy. Veterán Tomáš Smýkal si od-
vezl bronz, mladší žačka Viktorie 
Filipi sedmé místo.

Z  této úspěšné sezóny mají 
všichni naši závodníci velkou mo-
tivaci do další přípravy na závody 
v sezoně roku 2022, možná i s vi-
dinou mezinárodních úspěchů na 
ještě významnějších akcích.

Velké poděkování patří trené-
rům Mojmíru Dohnalovi a Petru 
Gnidovi, že i přes všechny překáž-
ky, kterým museli čelit v sezóně 
2021, od zákazu tréninku v době 
koronavirové až k opětovnému 
sražení vody v Bečvě, připravili 
mladé závodníky kvalitně a  na 
špičkové úrovni. A  protože se 
snad dočkáme i vody, připravu-
jeme nábor nových členů.

Šárka Dohnalová

Na konci listopadu proběhl ga-
lavečer českého juda – již 16. roč-
ník Judoshow cupu. Na programu 
bylo vyhlášení nejlepších judistů 
roku a  také medailové souboje 
extraligy mužů a finále družstev 
žen. Ve vítězném týmu USK Praha 
nemohl chybět náš čerstvý junior-
ský mistr republiky Martin Bezděk, 
který v USK Praha trénuje. Turna-
je se také zúčastnila naše čerstvá 
mistryně světa Julie Švecová, která 
s ženským týmem Masters skon-
čila na neoblíbené čtvrté pozici. 
Ocenění nejlepším sportovcům 
předával hranický trenér a mís-

topředseda Českého svazu juda 
Marek Nádvorník.

Na závěr pražského JUDO-
SHOW CUPU proběhlo vyhlášení 
nejúspěšnějších klubů ČR. Oddíl 
Judo Železo Hranice byl oceněn 
druhým místem v kategorii juni-
orů a seniorů za vynikající výsled-
ky na tuzemských mistrovských 
soutěžích, hned za USK Praha. 
Ocenění je odměnou všem trené-
rům za tvrdou práci, díky které již 
řadu let dosahují hraničtí judisté 
senzačních úspěchů nejenom na 
české, ale i světové scéně.  

Šimon Skurka
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I když vodáky zasáhl covid i vypuštěný jez, slavili přesto úspěchy

Oddíl Železo Hranice byl vyhodnocen jako druhý v republice

Největší naděje hranického Klubu vodních sportů Anthony Kocman. 
Foto: KVS Hranice

Tým mužů Železo Hranice. Foto: Judo Železo Hranice


