
HRANICE ZAČÍNAJÍ PŘIPRAVOVAT OBCHVAT
Přípravu severovýchodního 

obchvatu města „posvětilo“ na 
svém zářijovém jednání zastu-
pitelstvo města. Obchvat by měl 
propojit silnici II/440 (Potštátská 
ulice) se silnicí I/47 (Bělotínská 
ulice). Svedl by tak dopravu 
z  průmyslových zón na seve-
ru, severovýchodě a  východě 
města a propojil je s dálnicí D1 
a silnicí I/47. Zastupitelé schvá-
lili přidání 1,5  milionu korun 

z městského rozpočtu k dosud 
vyčleněné částce 500 tisíc korun 
na přípravu územní studie ob-
chvatu, včetně technicko-eko-
nomické studie. Tyto podklady 
jsou nezbytné pro další přípravu 
stavby. 

V současné chvíli není mož-
né na stavbu obchvatu čerpat 
dotace, protože není v  sezna-
mu „Prioritní regionální sítě“ 
a  v  územním plánu je seve-

rovýchodní obchvat zahrnut 
jako místní komunikace. Tyto 
dotační prostředky lze čerpat 
jen na silnici II. třídy. Město 
proto zaslalo Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje požadavek 
a odůvodnění stavby obchva-
tu v  Hranicích a  ten podal na 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
žádost o začlenění hranického 
obchvatu do seznamu „Prioritní 
regionální sítě“. 

Současně musí být prove-
dena změna územního plánu, 
měnící obchvat z  místní ko-
munikace, na silnici II. třídy. 
Podmínkou územního plánu je 
zpracování územní studie, měs-
to potřebuje také technicko-
-ekonomickou studii obchvatu, 
která by sloužila jako podklad 
pro další stupně projektové do-
kumentace.  
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Slavnou éru hranického boxu připomíná výstava na Staré radnici v Hranicích. Vernisáže se zúčastnil Alois Bělocký, jedna z legend (na snímku vpravo). Jeho portrét 
z období slávy hranického boxu je na plakátech i pozvánkách (na snímku vlevo).  Více na straně 8. Foto: archiv muzea, Jiří Necid

Hranický zpravodaj

9

Hranický historik Jiří J. K. Ne-
beský vydává druhý díl knihy fo-
tografi í Moje milé Hranice před 
lety. Publikace je plná snímků 
města z šedesátých až osmdesá-
tých let minulého století. Nabízí 
tak pohledy do starých ulic, na 
tehdy nově vybudovaná sídliš-
tě nebo na dnes už neexistující 
budovy. Jak náročné bylo svaz-
ky s  více než sedmi stovkami 
fotografií shromáždit a  která 
z nich je autorovu srdci nejblíž? 
Na tyto a další otázky jsme se 
zeptali Jiřího J. K. Nebeského.

Jak se stalo, že jste se začal 
věnovat historii?

Dalo by se říct, že je to dětská 
vášeň. Původně jsem chtěl být 
přírodovědcem, ale pak jsem 
zjistil, že existuje něco jako his-
torie, ve které jde o lidi, a to mě 
nadchlo. Od mala mě totiž fasci-
novaly výtvory člověka.

Kdy jste svou pozornost 
přesunul na Hranice?

O Hranice se soustředěněji 
zajímám od roku 1999. Do té 
doby jsem studoval místní šlech-
tické rody, jejich rodokmeny 
a znaky. Na město obecně jsem 
se zaměřil až při sepisování kni-
hy Příběh lágru, která pojednává 
o hranickém internačním tábo-
ru pro Němce po druhé světové 
válce. V té době jsem začal hlou-
běji pronikat do místních reálií.

Stal se z vás hranický his-
torik, kolik titulů už máte na 
kontě?

Pokud jde o  fotografi e, tak 
čtyři. S  Příběhem lágru je to 
tedy pět knih a řada odborných 
článků. Na spoustě místních pu-
blikací také spolupracuji.

Kde čerpáte informace?
Z literatury, převážně z toho, 

co vyšlo tiskem. A z archivního 
výzkumu. Fotografi e jsem posbí-
ral ze soukromých a  institucio-
nálních sbírek. Z  Komenského 
muzea v Přerově, ze Zemského 
archivu v  Opavě a  hranického 
depozitáře. 

Co bylo na tvorbě knihy 
nejnáročnější?

Jedna fáze je shánění foto-
grafií z  nejrůznějších zdrojů, 
druhá pak výběr těch nejzajíma-
vějších kousků, neboť materiálů 
je opravdu hodně. Poslední částí 
je kompozice celé knihy a psaní 
popisků. To je asi nejnáročnější, 
protože člověk tuší, odkud foto-
grafi e pochází, ale musí přesně 
ukotvit zachycené budovy. Hle-
dat v mapách, ideálně jít na mís-
to. A to jsou měsíce práce.

Je o takové knihy v našem 
městě zájem?

Popravdě, prvního dílu jsem 
natiskl tisíc kusů a říkal jsem si, 
že by se to mělo prodat. Ale ne-
prodalo. Takže teď udělám vý-
tisků polovinu a uvidím, jak to 
dopadne. V posledních letech 
je těch knih opravdu mnoho a i 
já sám mám problém je shro-
máždit v knihovně. Proto bude 
v  této silné konkurenci těžké 
obstát.

Proč by si lidé měli knihu 
„Moje milé Hranice před lety 
2“ koupit a kde ji najdou?

Kniha je určená všem, kteří si 
rádi zavzpomínají, jak vypada-
ly Hranice v době jejich dětství 
a mládí. Najdou ji v knihkupec-
tví Ezop na Horním podloubí 
a  v  informačním centru na 
zámku.

Která fotografi e je pro vás 
osobně nejcennější?

Když bych měl ze všech těch 
fotek vybrat jednu, bude to foto-
grafi e hranického náměstí z roku 
1960, kdy už je plocha před kos-
telem vydlážděná a  opatřená 
záhony, ale ještě na ní nestojí 
sigmácká kachličkovaná kašna.

Které proměny Hranic je 
vám nejvíce líto?

Z těch domů, které zmizely, 
mě nejvíce zaujala takzvaná 
Stará pošta na Třídě Českoslo-

venské armády. Byl to takový 
vznosný dům s  velmi dekora-
tivní fasádou. Myslím, že ho byla 
škoda.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna?

Příští rok bych rád udělal 
menší knížku o archeologických 
vykopávkách, které v Hranicích 
provádí mnoho let Stanislav 
Miloš. Měl by to být takový širší 
komentář k jeho modelu histo-
rických Hranic.

Veronika Hlavinková
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Historik Jiří J. K. Nebeský vydává druhý díl knihy fotografi í Moje milé Hranice před 
lety. Foto: Veronika Hlavinková

KNIHA „MOJE MILÉ HRANICE PŘED LETY“ MÁ POKRAČOVÁNÍ

Jako sportovní lékař poznal s fotbalisty Sigmy, 
ale i s dálkovými plavci nebo tenisty celou 
republiku. Jako praktický lékař se naopak 
denně potkává s běžnými problémy obyčejných 
lidí. Své zkušenosti nyní nabízí do služeb 
Olomouckého kraje. „Když se bavím se svými 
pacienty, tak prakticky netuší, co vlastně 
hejtman dělá. Ale vnímají ho jako jeden ze 
symbolů kraje. Proto je tak důležité, aby kraj 
reprezentoval člověk, kterého neprovázejí 
skandály, který umí naslouchat problémům 
občanů a má recept na jejich řešení. Kraj je 
složitý  organismus a pečovat o něj náročný 
úkol, stejně jako v medicíně,“ říká šedesátiletý 
kandidát na hejtmana za hnutí ANO, 
lékař OTO KOŠTA.

Jaká je vaše „hejtmanská“ vize?
Od lidí, kteří za mnou každý den chodí do 
ordinace, vím, že je nezajímá velká politika, 

ale chtějí pro své rodiny zajistit dobrý život. 
Aby měli kde pracovat, dostávali za to slušnou 
mzdu a aby se v práci cítili dobře a užitečně. 
Aby se o ně někdo postaral, když to v nemoci 
nebo ve stáří nezvládnou sami. Aby jejich děti 
chodily do dobrých škol a měly zajímavou 
náplň pro volný čas. A hlavně – aby se cítili 
bezpečně, protože v atmosféře strachu si nic 
z toho neužijí.

Co náš kraj nejvíce trápí?
Zadluženost kraje je druhá nejvyšší v repub-
lice, čtyři miliardy korun, to je ostuda! S tím 
souvisí velmi špatný stav krajských silnic II. 
a III. třídy, zanedbané technické školství a ne-
dostatečná podpora cestovního ruchu. Mnohé 
jde zlepšit také v krajském zdravotnictví, 
včetně péče o seniory. Když budou mít naši 
občané zdravotní problém, kraj se o ně musí 
umět postarat. Protože pokud nebudeme 

zdraví, tak nemá cenu se bavit o žádných 
dalších věcech.
 
Jak jste již zmínil, prioritní je pro vás také 
otázka bezpečnosti. Není to ale úkol spíše 
pro vládu?
Dnešní nepřehledná situace ve světě se 
dotýká každého z nás a kraj se musí postarat 
o bezpečnost svých občanů, to za nás 
neudělá žádný ministr vnitra. Jsem velmi 
opatrný k migrační politice, jak ji prosazují 
některé státy EU. Neumím si představit, že by 
na území Olomouckého kraje vzniklo nějaké 
uprchlické centrum, a pokud ano, tak jen 
s výslovným souhlasem kraje a dané obce. 
A co je důležité: bezpečnostní a záchranné 
složky musí dostat od kraje větší podporu. 
Od policistů přes vojáky, hasiče a záchranáře. 
Protože když se něco semele, tak právě na ně 
se budeme spoléhat.

Lékař Oto Košta, kandidát na hejtmana za hnutí ANO:
Se Sigmou jsem projel celou republiku, ale na náš kraj nedám dopustit
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