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Zdarma

Hranický zpravodaj
LETOS MÁ ZAČÍT VÝSTAVBA
PALAČOVSKÉ SPOJKY

EKOLTES KONTROLOVAL,
CO LIDÉ SYPOU DO POPELNIC.
VYHAZUJÍ HODNĚ JÍDLA
HRANICE MĚLY PRVNÍ POŠTU
V OKRESE
DOBROVOLNÍ HASIČI ZÍSKALI
CENU MĚSTA HRANIC

Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

Miguel de Cervantes

Cenu města Hranic dostala také jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Hranicích. Foto: Petr Bakovský
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úvodník, facebooková anketa

Navrhujeme připravit pomoc ve věci cen energií
Na podzim loňského roku jsme
byli svědky nebývalého růstu cen
energií.
Velké energetické společnosti
kvůli tomu navyšují své ceny od
ledna 2022 o desítky procent nebo
tyto nárůsty promítnou do nových
ujednání, a to s těmi svými odběrateli, kterým skončí fixace ceny.
Bohužel řada menších obchodních dodavatelů energetických komodit krachuje, protože
neměli sjednány dlouhodobé
smlouvy na nákup energií pro
své odběratele, kterým smluvně
garantovali dodávky za ujednané ceny. Na takovém přístupu lze
při poklesu cen slušně vydělávat,
ale v tomto případě podstupova-

né riziko krátkodobých nákupů
nezvládli.
Řadu občanů tak dostali do
situace, ve které museli přejít k dodavateli poslední instance (DPI).
Zjednodušeně to znamená, že
stabilizované velké společnosti
zabezpečily dodávky za krachující
energetické obchodníky, bohužel za
nehorázné aktuální ceny elektřiny
i plynu v režimu DPI. Pro odběratele
to pak mnohdy znamená několikanásobný nárůst ceny plynu i elektřiny, někdy i ve stovkách procent.
Nyní stojíme před obdobím
vyúčtování. Naše město začíná
vyhodnocovat dopady tohoto
zdražení na občany Hranic. Vysoké
náklady na energie mohou ohro-

zit jak mladé rodiny, tak lidi, kteří
ztratili zaměstnání, nebo seniory.
Problémové mohou být i změny
v obslužnosti hypoték, které kvůli
zásahům České národní banky
taktéž zdražují. Ta zvyšuje úroky na
mezibankovním trhu, aby bránila
rozběhlé inflaci, což ale na druhé
straně zdražuje hypotéky.
Pomoc slibuje stát. Problém
řeší z pověření vlády Ministerstvo
práce a sociálních věcí a zatím jsou
distribucí této podpory pověřena
pracoviště Úřadu práce. Vše se
teprve upřesňuje, jakmile budou
podmínky pro její získání jasně
dané, zveřejníme je.
Situace je natolik vážná, že
musíme uvážit i pomoc místní sa-

mosprávy. Proto jsme zahájili řadu
jednání, která by měla připravit
systémy pomoci. Měly by ji poskytovat také pracoviště sociálního
odboru MěÚ Hranice.
Připravujeme se na případné
omezení některých investic a vytvoření podpůrného finančního
fondu, jenž by zamezil zásadnímu
lidskému neštěstí. V době, kdy tuto
informaci podávám, není k dispozici ani rozhodnutí rady, ani rozhodnutí zastupitelstva našeho
města. Věřím však, že naše město
je natolik konsolidované, že po
stanovení podmínek podpory své
občany v nouzi nenechá.
Jiří Kudláček
starosta města

Zavzpomínejte si s námi… na restauraci na Motošíně
Přicházíme s novou rubrikou vzpomínek na různá místa
v Hranicích. Na facebookových

stránkách TIC Hranice jsme
v lednu zveřejnili fotografii
restaurace na Motošíně. Dě-

Fotografie restaurace Motošín z roku 1970. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Jaroslav Sedláček
V tomto místě, jak zmiňujete, byla
restaurace a v dobách, kdy bylo
Martě Heinové, dnes Skarlandtové,
naší oblíbené hlasatelce, 16 až
17 let, v restauraci Motošín zpívala
a na klavír ji doprovázel její
tatínek, pan Hein. Také tam hrávali
i jiní muzikanti a při takzvaných
odpoledních čajích se tancovalo.

Věra Šindlerová
Já asi přidám vzpomínku,
kdy jsem chodila do sálu
vedle výčepu. Měla jsem tam
hodiny houslí s paní učitelkou
Michálkovou. V hudebce bylo v té
době málo tříd. Teď musím jen
odhadovat rok, ale asi 1973.

kujeme čtenářům za zajímavé
vzpomínky, některé z nich se
svolením autorů přinášíme.

V měsíci únoru budeme na Facebooku TIC Hranice vzpomínat
na kino. 
(kv)

Pohled na restauraci z ulice 28. října. Zdroj: sbírka Milana Králika

Libuše Švehlíková
Konečně! Konečně tu vzpomínku
vidím. Bydlím 55 let v Kropáčově
ulici a asi po tisíci lidech jsem
chtěla ukázat fotku Motošína
a připomenout si to! Nikdo ji
neměl. Děkuji moc! Vracím se do
vzpomínek na dětství. Nádhera!

Miroslav Breburda
Chodíval jsem okolo s mým
dědou. Vždycky na nás „dýchla“ ta
atmosféra zevnitř, kdy jsem jako dítě
měl hlavu ve výšce hospodského
větráku.

Leona Kubíčková
Na Motošíně v sále jsem měla jako
dítě besídku k MDŽ.

Václav Ličman
Byl jsem tam v tom bufetu na
„stojáka“ s dědou okolo roku 1965.

Petr Velička
Tam jsem pracoval jako kuchař až do zbourání budovy. V kuchyni moc srandy nebylo.
Starý barák, který bylo v plánu zbourat už 25 let. Proto se do vybavení neinvestovalo.
Sporák na uhlí a chladicí box na dvorku. Každou sobotu se tam tančilo. Hrával tam pan
Hein, otec Marty Skarlandtové a Milana Heina. Vzpomínám na Vánoce, kdy jsem jako
svobodný „vyfasoval“ dvanáctihodinovou službu. Dopoledne přišel jeden host, dal si
pivo a odešel. To byla prima služba, až na to, že jsme byli placeni procenty z tržby.

z radnice

Letos má začít výstavba Palačovské spojky
Pokud nenastanou žádné
komplikace, chce Ředitelství silnic a dálnic letos zahájit stavbu
dlouho odkládané Palačovské
spojky. Již bylo vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele stavby a od
listopadu 2021 probíhá stavební
řízení na 34 stavebních objektů,
a to včetně hlavní trasy, mostů,
vodohospodářských objektů či
protihlukových stěn. Letos se
má stavba zahájit a dokončení je plánováno na rok 2025.
Podle informačního letáku
získalo Ředitelství silnic a dálnic v roce 2019 souhlasné stanovisko EIA, které řeší dopady
stavby na životní prostředí.
Z jeho závěrů vyplynulo, že
stavba nepoškodí životní prostředí. Byla však požadována
změna územního rozhodnutí,
proto byla následně vypracována dokumentace zahrnující
změny mostních objektů, retenčních nádrží a dalších věcí.
Změna územního rozhodnutí
byla vydána Krajským úřadem
Olomouckého kraje v prosinci
2020.
Aktuálně probíhá inženýrská
činnost a majetkoprávní úkony
k zajištění stavebního povolení.
Ředitelství silnic a dálnic mělo k listopadu 2021 vykoupeno 99,27 %

o nejdůležitější dopravní stavby
pro město.
Samotná stavba sestává ze
dvou částí – novostavby silnice
I/35 Lešná – Palačov, která měří
zhruba 5 kilometrů. Na tuto část
má navázat rekonstrukce silnice
D48 Dub – Palačov. Součástí stavby jsou i mosty, protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených
komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí a jedna
mimoúrovňová křižovatka
(MÚK) silnic R48 a I/35 – MÚK
Palačov. Předpokládaná cena
akce je podle ŘSD 2,2 miliardy
korun (bez DPH).
Stavba I/35 Lešná–Palačov
je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi
na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Záměrem
této stavby je převedení evropského silničního tahu, který je
využíván zejména pro tranzitní
dopravu, ze stávající trasy I/35,
Zdroj: Mapy.cz
vedoucí přes Hranice a Teplice
nad Bečvou, na kapacitní čtyřpruPalačovská spojka má pro
Hranice mimořádnou důležitost,
hovou silnici I/35 v nové trase s naprotože odvede tranzitní doprapojením na D48 u Palačova. Jak
bude stavba vypadat, se můžete
vu, která směřuje přes Hranice po
podívat na vizualizaci Ředitelství
silnici I/35 na Valašské Meziříčí
silnic a dálnic na webu města
a Slovensko. Spolu se severovýwww.mesto-hranice.cz. 
chodním obchvatem se jedná
(bak)

potřebných pozemků. V říjnu
loňského roku bylo vypsáno výběrové řízení na přípravu území,
což zahrnuje například provedení skrývek ornice, kácení stromů,
keřů a lesních porostů v celém
obvodu budoucí stavby. V prosinci pak bylo zahájeno výběrové
řízení i na zhotovitele stavby. Do
16. února se mají podat nabídky.

Ceny města získali pedagogové a hasiči
Prosincové zastupitelstvo rozhodlo o udělení Cen města Hranic
za rok 2021. Ceny získali: jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Hranice, dlouholetý kronikář města
Hranic a pedagog Mgr. Milan Golda a lesnický pedagog a dlouholetý vedoucí mysliveckého kroužku
Ing. Bohuslav Dvořák. Předání
proběhne v lednu nebo únoru,
podle epidemické situace.

Cena města se uděluje jako
ocenění osob a kolektivů, které
podaly mimořádný výkon nebo
dosáhly významných úspěchů
a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby.
Cenu města tvoří pamětní list
podepsaný starostou města,
plaketa a finanční odměna ve
výši 10 tisíc korun.
(bak)
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z deníku
strážníka
Že na Štědrý den mnozí
chtějí vidět zlaté prasátko, je
dlouholetou tradicí. Jak snadno se to někdy může splnit,
o tom hovoří i známá reklama.
Zřejmě se o ní doslechl i divočák z okolních lesů a přišel se
do Hranic přesvědčit, zda by
se také nemohl stát televizní
hvězdou jako jeho předchůdce. Protože ale neměl tak úplně
přehled o přesném datu, předběhl se o pár dní a vyrazil do
hranického Mexika již 16. prosince. Sice se spletl pouze
o osm dní, což je při běžném
výskytu kalendářů v okolních
lesích docela dobrý výkon, ale
možná právě proto nebyl přivítán s otevřenou náručí. Městští
strážníci ho nejenže nepřivítali
chlebem a solí, ale naopak pomocí bojového vozidla Škoda
Karoq nevítaného návštěvníka vytlačili k viaduktům a do
volného prostoru. Divočák měl
před hranickou městskou policí patřičný respekt a téměř bez
problémů opustil město.
Protože se ale divočák pohyboval po ulicích Máchova,
Vrchlického, Wolkerova a Bezručova, je také docela dobře
možné, že nešlo o pokus proniknout na reklamní trh, ale
pouze o snahu připomenout
si významné české básníky. Bohužel netušil, že v tomto případě by udělal lépe, kdyby zamířil
do městské knihovny.  (bak)

Foto: Pixabay

Ceny města. Foto: Petr Bakovský

Město Hranice rozšiřuje nabídku QR kódů
Město Hranice postupně
zavádí QR kódy a rozšiřuje jejich nabídku. Momentálně jsou
vytvořeny pro webové stránky města, Facebook, televizní
zpravodajství na YouTube,
Městská kulturní zařízení a In-

formační centrum Hranice. Jde
o další způsob, jak zjednodušit
a zmodernizovat komunikaci
města s občany.
QR kódy se používají k rychlému, efektivnímu přenosu libovolné informace do mobilního

zařízení, telefonu či tabletu.
Písmena QR znamenají „Quick
Response“, tedy „rychlá reakce“.
Abyste mohli QR kód využít,
tedy se dostat k informacím
„za ním“, potřebujete čtečku –
aplikaci, kterou nainstalujete do

svého smartphonu. Jakmile ji
otevřete, aktivuje se čočka fotoaparátu a vy ji namíříte na
QR kód. Aplikace sejme uložené informace a udělá požadovanou akci.
(bak)
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Studenti zdravotní školy byli oceněni za pomoc nemocnicím
Studentky a studenti 4. ročníků Střední zdravotnické školy
Hranice byli oceněni za svou
pomoc na konci roku 2021
v nemocnicích a domovech
seniorů v době pandemie. Do
dobrovolné pomoci se zapojili žáci dvou čtvrtých ročníků
oboru Praktická sestra. Do nemocnic v Hranicích a Přerově
nastoupilo 39 žáků a zbývající
šli pomáhat do Domovů seniorů v Hranicích a Radkově Lhotě.
„Jsem velmi potěšena zájmem
žáků studujících obor Praktická
sestra. Mnozí z nich si uvědomují potřebu péče o nemocné
a šli dobrovolně pomáhat. Měsíc
prosinec prožili u lůžek nemocných. Někteří pracovali i v době

vánočních svátků.
Nyní se snaží dohnat teoretickou
výuku a poctivě se
připravit k maturitní zkoušce, která se
velmi rychle blíží,“
uvedla ředitelka
Střední zdravotnické školy Mgr. Hana
Čamborová.
Zástupci Ne mocnice Hranice
a Nemocnice AGEL
Přerov proto přišli
studentkám a studentům na školu Zástupci nemocnic a města Hranic děkují budoucím zdravotníkům. Foto: Petr Bakovský
osobně poděkovat
a předat jim věcné dary. Jejich
Jiří Kudláček a 2. místostarosta
odměnilo studentky i studenty
zapojení ocenil i starosta města
Bc. Daniel Vitonský. Také město
drobnými pozornostmi.  (bak)

Tajemník Vladimír Vyplelík končí v čele městského úřadu
Více než čtvrtstoletí, přesně
26 let, vedl městský úřad tajemník Ing. Bc. Vladimír Vyplelík. Za
jeho vedení dosáhl úřad na řadu
významných celorepublikových
ocenění.
Z těch nejdůležitějších připomeňme loni získané ocenění
Ambasador kvality ČR, udělené
Českou společností pro jakost.
V předchozích letech to bylo například vítězství v Národní ceně
kvality v roce 2008 za model CAF
a v roce 2013 vítězná cena EFQM
– excelentní organizace.
Vladimír Vyplelík byl zároveň
dvakrát finalistou soutěže Mana-

žer roku, a to v roce
2008 a v roce 2013.
Novým tajemníkem
Městského úřadu
Hranice se stane
Mgr. Vojtěch Bušina,
dosavadní vedoucí
odboru školství, kultury a tělovýchovy.

(bak)
Vladimíru Vyplelíkovi
na prosincovém jednání zastupitelstva poděkovalo vedení města
Hranic.
Foto: Petr Bakovský

Hranice jsou v indexu kvality života v první padesátce
Na druhém místě v Olomouckém kraji jsou za Olomoucí
a celostátně na velmi pěkném
46 místě, to je umístěné Hranic
v hodnocení indexu kvality života v roce 2021. Město Hranice
v žebříčku měst ČR dle Indexu
kvality života vysoce poráží
okolní města Lipník, Přerov,

Bystřice, Odry, Valašské Meziříčí
či Nový Jičín, které jsou všechny až ve druhé stovce žebříčku.
Ten porovnává celkem 206 obcí
s rozšířenou působností včetně
Prahy na základě veřejně dostupných dat. Zahrnuje dohromady
29 ukazatelů, které vyjadřují
mimo jiné úroveň prostředí a do-

stupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky,
dostatečnost služeb, ale také
úroveň zdraví a mezilidských
vztahů.
Loňské porovnání přitom znovu potvrzuje atraktivnost velkých
aglomerací. Nejvyšší kvalita života je v Praze, Brně a jejich okolí.

Obce z těchto oblastí v první
desítce žebříčku jednoznačně
dominují. Na předních příčkách
se drží především díky výborné
dostupnosti služeb, jež jsou koncentrované v Praze a v Brně, a pro
okolní obce tak dobře dostupné.
Všechny tyto obce mají výrazný
přírůstek počtu obyvatel. (bak)

Děti na Vánoce potěšily svými dárky seniory
„Vánoční kouzlo“ před vánočními svátky darovaly klientům
a personálu hranického Domova
seniorů děti z mateřských škol
v regionu a z Domu dětí a mládeže. Šlo o vlastnoručně vyrobené
ozdoby a videa vánočních vystoupení v online podobě. Tato akce
vznikla pod záštitou projektu
Místní akční plánování II pro Hranicko.„Velké poděkování patří dětem a pedagogům z MŠ Potštát,
MŠ Drahotuše, MŠ Paršovice, MŠ
Hrabůvka, MŠ Střítež nad Ludinou,
MŠ Teplice nad Bečvou, MŠ Klíček
Hranice, MŠ Sluníčko Hranice, Dětská skupina Hranice, MŠ Rakov, MŠ

Bělotín, MŠ Skalička,
MŠ Pohádka Hranice,
Dům dětí a mládeže
Hranice a MŠ Šromotova pastelka Hranice,“ uvedla vedoucí
pracovní skupiny pro
předškolní vzdělávání a péči Mgr. Martina Polláková z MŠ
Šromotova pastelka,
která „Vánoční kouzlo“ společně s hlavní
manažerkou projektu Mgr. Vladislavou
Závrskou, Ph.D., předávala.
(bak)

Předávání dárků ředitelce Domova seniorů Mgr. Simoně Hašové (vpravo).
Foto: MŠ Šromotova pastelka

kultura
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Bleší trh v Hranicích. Provětrejte svoje skříně

4× ilustrační foto: Pixabay

Vyvětrejte svou skříň, půdu,
komoru, sklep. Své nepotřebné
věci můžete prodávat nebo
nakupovat na bleším trhu, který
proběhne ve čtvrtek 10. února

od 14 do 18 hodin v Zámeckém
klubu.
Prodávat lze oblečení,
doplňky, hračky, autíčka, vláčky,
drobný nábytek, doplňky do

Smetanovo trio v Hranicích
Koncert jednoho z nejprestižnějších českých souborů
současnosti – Smetanova tria
se uskuteční v rámci koncertů
Kruhu přátel hudby v Hranicích.
Koná se v pondělí 14. února od
18 hodin v Koncertním sále.
Cena vstupenky je 120 Kč.
Na klavír bude hrát Jitka
Čechová, na violoncello Jan Páleníček a na housle Jan Tallich.
Smetanovo trio, založené v roce
1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem,

patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Cesta
Smetanova tria je v poslední
době lemována mimořádnými
mezinárodními úspěchy. Je pravidelným hostem významných
pódií doma, například Pražské
jaro nebo Malostranské komorní slavnosti, a v zahraničí. Spolupracuje s předními dirigenty,
jako jsou Jiří Bělohlávek, Libor
Pešek, John Axelrod, a s domácími i zahraničními orchestry.

bytu jako sklo, porcelán, obrazy,
hodiny a jiné poklady. Pokud
se chcete zbavit některé své
sbírky odznaků, známek, mincí,
můžete si také zarezervovat

místo, a to na e -mailu
dramaturg@mkz-hranice.cz
nebo na telefonu 770 104 941.

(mk)

Masopustní období
připomíná věnec u zámku

(mk)

Ozdobme společně kraslicovník
Velikonoční atmosféru opět
letos navodí v centru Hranic
kraslicovník.
Tato tradice by nemohla
pokračovat bez spolupráce
se školami a obyvateli města.
Obracíme se opět na veřejnost
s prosbou o novou várku kraslic. I když máme zásobu z předešlých let, každý rok kvůli větru
vezmou některé kraslice za své.

Proto uvítáme, když opět přispějete na kraslicovník. Své výtvory
nám můžete nosit do Turistického informačního centra na zámku, do muzea na Staré radnici
a do synagogy, a to do neděle
13. března.
Na vaše originální kousky se
těší a za spolupráci děkují
Městská kulturní zařízení
Hranice

Pohádkový muzikál O Koblížkovi
Divadelní pohádka O Koblížkovi se odehraje v sobotu
26. února od 15 hodin v Koncertním sále v Hranicích. Cena vstupenky v předprodeji je 100 Kč
a na místě 150 Kč. Předprodej
vstupenek je v TIC Hranice na
zámku nebo
online na www.
kultura-hranice.
cz
Pohádka,
kterou pro děti
připravilo Divadlo Silesia, je na
téma příběhu
o Koblížkovi,
který uteče dědečkovi, zajíci,
vlkovi, medvědovi, aby pak
osudově naletěl chytré lišce.
Pohádka nabízí

i další známé pohádkové motivy.
Inscenace je vytvořena jako pohádkový muzikál a kombinuje
činoherní a loutkové herectví.
Navíc přináší interaktivní prvky,
a tak se dětský divák stává součástí děje. 
(mk)

Letošní masopust trvá od svátku Tří králů 6. ledna do Popeleční středy 2. března. Všechno o masopustu a karnevalech se dozvíte z lístečků na věnci u hranického zámku. Alespoň takto můžeme zavzpomínat na časy karnevalů,
šibřinek, plesů. Foto: Kateřina Macháňová

Kinokavárna bude promítat
film o Jiřím Suchém
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér…
A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací.
To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film
Olga Sommerová.
Životní cestu legendy české kultury Jiřího Suchého budete moci
sledovat ve filmu „Jiří Suchý: Lehce s životem se prát“. Nabídne ji kinokavárna v Zámeckém klubu ve středu 23. února od 19 hodin. Vstupné
v předprodeji je 70 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej vstupenek je v TIC
Hranice na zámku nebo online na www.kultura-hranice.cz. 
(mk)

Po stopách předků
s genealogem v knihovně
Každý z nás se jistě několikrát ve svých rodinách zamýšlel nad tím, kdo
je, kdo byli předci, odkud přišli, jaké a kde jsou rodové kořeny. Otázky
„Odkud pochází moje rodina?“, „Co předkům přinesl jejich život?“ si snad
klademe během života všichni a rádi bychom na ně znali odpovědi.
Genealogie neboli hledání předků je stále v popředí zájmu. Je také
mnohaletým oblíbeným koníčkem genealoga a kronikáře Martina
Kašpara, na jehož přednášku „Po stopách předků“ vás zveme do městské knihovny. Genealog Martin Kašpar nám objasní, co vše je potřeba
při vlastním bádání vědět a jak na to.
Přednáška se koná ve studovně městské knihovny na Masarykově
náměstí 71, a to v úterý 22. února od 18 hodin. Vstupné je 50 Kč. Vstupenku můžete zakoupit v předprodeji v TIC i na místě. Počet účastníků
je limitován kapacitou míst studovny. 
(mj)
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TÉMA: EKOLTES TŘÍDIL ODPAD

Ekoltes si nechal analyzovat odpad z popelnic
Co přesně lidé dávají do popelnic? Co tam nepatří a kolik
toho je? Nejen tyto otázky si
položil Ekoltes Hranice a nechal
si proto od firmy AZ ENVI s. r. o.
zpracovat fyzickou analýzu směsného komunálního a biologicky
rozložitelného odpadu. V praxi
to znamenalo ruční roztřídění
obsahu čtyř náhodně vybraných
kontejnerů na směsný komunální
odpad a několika nádob na biologicky rozložitelný odpad.
Zkoumaný komunální odpad měl celkovou hmotnost
326,5 kg. Bylo zjištěno, že 63 %
bylo možné dále vytřídit a materiálově či jinak využít. Téměř
dvě třetiny odpadu tak vlastně
neměly v popelnicích na směsný
komunální odpad co dělat.
Největší zastoupení ve vzorku z využitelných odpadů, 28 %,
představoval organický odpad.
Jedná se o součet složek kompostovatelného odpadu 19,3 %
a gastroodpadu 8,61 %. Zjištění,
že téměř pětina komunálního
odpadu by mohla skončit v nádobách na biologicky rozložitelný odpad, které na sídlištích jsou,
ukazuje na značné rezervy v třídění odpadu.
Samostatnou kapitolou je
v tomto případě významný podíl

gastroodpadu. Problém je, že jde
o odpad živočišného původu, který není vhodný ke kompostování
a je velmi obtížné jej v rámci domovního odpadu separovat. Jde
převážně o staré pečivo, prošlé
potraviny a zbytky masných či
mléčných výrobků. Zatím jediná
dostupná cesta, jak snížit množství tohoto odpadu, je dávat si
větší pozor při nákupu potravin,
zamýšlet se nad jejich množstvím.
Další hojně zastoupenou
složkou byl plast s téměř 11 %.
Šlo zejména o tvrdé plasty, fólie,
ostatní plasty. Na papír připadalo
8 % a sklo bylo ve vzorku zastoupeno z téměř 6 %. Sklo přitom
bývá dobře tříděno, takže je nutné
prověřit, zda máme dost míst na
jeho sběr. Podíl kovů ve vzorku byl
3,37 %. Jednalo se zejména o kovové nápojové plechovky, plechovky a obaly od kosmetických
přípravků. Ostatní vytříditelné
odpady zaujímaly minimální podíl. Jednalo se například o elektroodpad, nebezpečný odpad
a stavební odpad (cihly). Ve vzorku
se nacházela i cartridge a léky.
Ekoltes si nechal udělat také
analýzu celkem 1 238 kg biologicky rozložitelného odpadu ze
sídlištní zástavby. Analýza měla
zjistit jeho čistotu.

Nejprve přišel na řadu směsný komunální odpad. Foto: Ekoltes Hranice

Cizorodé odpady byly zastoupeny v analyzovaném vzorku z 2,71 %. Zdá se to málo, ale
bioodpad putuje na kompostárnu společnosti Ekoltes a i malé
množství cizorodých složek
způsobuje problém v jeho ná-

sledném zpracování. Kvůli přítomnosti kovů, plastů nebo skla
nelze kompost využít na veřejných plochách města, ale končí
jako kompost nevyhovující jakosti na technické zabezpečení
skládky.  Pokračování na straně 7

Zastoupení jednotlivých složek ve směsném komunálním odpadu
6,92 %; Papír

37, 06%; Směsný
komunální odpad
(SKO)

1,16 %; Nápojový
karton
9,28 %; Ostatní plast

Ruční třídění odpadu není příjemná práce. Foto: Ekoltes Hranice

1,56 %; PET
5,73 %; Sklo
8,61 %; Gastroodpad

0,06 %;
Nebezpečný odpad

19,30 %;
Kompostovatelný
odpad

3,37 %; Kovy

0,15 %; Elektroodpad

0,25 %; Léky
5,94 %; Textil
Papír
PET
Elektroodpad
Textil
Nebezpečný odpad

0,61 %;
Stavební odpad
Nápojový karton
Sklo
Kompostovatelný odpad
Léky
Směsný komunální odpad (SKO)

Ostatní plast
Gastroodpad
Stavební odpad
Kovy

Zkoumalo se také, co je v bioodpadu. Foto: Ekoltes Hranice

Složení vytříděného nepatřičného odpadu
Směsný komunální
odpad (SKO)
13 %

papír
11 %

Kovy
4%

Gastroodpad
25 %

Plast
42 %
Léky
0%

Papír

Plast

Sklo

Sklo
5%
Léky

Gastroodpad

Kovy

Směsný komunální odpad (SKO)

Některé věci se v kompostu opravdu nerozloží. Foto: Ekoltes Hranice
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Výsledky rozboru odpadu ukazují, že máme rezervy.
Bylo zjištěno, že občané města do směsného komunálního
odpadu vhazují papír, plasty,
kompostovatelný odpad, sklo,
kovy, nebezpečný odpad, a to
téměř ze dvou třetin. Děje se
to i přesto, že kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny na
sběrných stanovištích na celém
území města. Navíc je možné
tyto druhy odpadů odevzdávat
ve sběrném dvoře.

Podle odborníků hraje klíčovou roli v třídění odpadu osvěta
obyvatel, tedy snaha maximálně
zapojit občany do odpadového
hospodářství města. Zásadním
faktorem, který ovlivňuje ochotu lidí třídit, je informovanost
o smyslu třídění. Je důležité vštípit jim povědomí o tom, že odpad je jejich záležitostí a systém
odpadového hospodářství města
jim dává legální možnost, jak se
svého odpadu zbavit. Nezanedbatelnou roli bude mít efektivní
třídění komunálního odpadu i po

ekonomické stránce, protože se
každoročně navyšují poplatky za
jeho ukládání.
Navíc je nutné připravit se
na novou legislativu v odpadovém hospodářství. Nový zákon
o odpadech zavádí postupné
zvyšování poplatku za ukládání
odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro
obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění systému, kdy občané platí
za svoz odpadu podle toho, kolik
ho vyhodí do černé popelnice.
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Česká republika musí již
v roce 2025 recyklovat veškerý
svůj komunální odpad z 55 %.
V roce 2030 musí být recyklováno 60 % komunálního odpadu
a za dalších 5 let ještě o dalších
5 % více. Pokud to obec nesplní,
bude jí hrozit pokuta. Odborná
firma proto doporučuje mimo
jiné provést analýzu odpadového
hospodářství města a navrhnout
opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu
nakládání s nimi.

Nové Ekocentrum usnadňuje třídění odpadů
Důležitým krokem pro podporu třídění odpadů v Hranicích
bylo otevření nového ekocentra
společnosti Ekoltes loni v létě.
Nové Ekocentrum vzniklo na
místě původního sběrného
dvora, avšak z původního dvora
nezbylo nic.
Po ročním budování byl tento moderní sběrný dvůr otevřen
pro občany Hranic. V tomto
prostředí mohou občané separovat odpady většiny kategorií.
Velkou výhodou nového Ekocentra je kruhové uspořádání,
větší přehlednost, a zvláště pak
vyšší pozice, ze které se odpady
vhazují do jednotlivých kontej-

nerů. Nové uspořádání a širší
komunikace na celkově větším
prostoru umožňuje vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší
a pohodlnější zbavení se odpadu. Pracovníky obsluhy naleznete uprostřed dvora v zelené
buňce.
Na dvoře je umístěno 14 kontejnerových stání, 4 otevřená
stání na sypké materiály, 4 krytá stání pro nebezpečný odpad
a dřevo a 9 garáží.
Od října bylo navíc v areálu
Ekocentra zřízeno Re-use centrum. To slouží lidem, kteří mají
doma věci, které už nepotřebují,
ale je jim líto je vyhodit, proto-

že jsou ještě funkční a někomu
jinému ještě mohou posloužit. Můžete sem přinést malý
nečalouněný nábytek, nádobí
a jiné kuchyňské potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky,
knihy, CD a gramodesky, dekorace, hudební nástroje, hodiny
a budíky, kočárky, autosedačky
a houpačky, kufry a tašky i další
potřeby pro domácnost (kromě elektrospotřebičů). A na
druhé straně si na oplátku si
zase někdo potřebný může za
symbolický poplatek odnést,
co potřebuje. Škála těch, kteří
mohou věci z re-use centra využívat, je široká. Mohou to být

ti, kdo mají zrovna hlouběji do
kapsy a chtějí zde získat něco, co
zrovna potřebují. Anebo ti, kteří
chtějí podpořit ekologické myšlení, nebo prostě ti, kteří mají
rádi starší předměty s příběhem.
Jde o šikovný a také praktický
nápad. Jednak se, i když asi ne
významně, sníží množství odpadu, protože většina předmětů by jinak skončila v popelnici.
Obecně lze říci, že odpadu je
příliš mnoho a každá cestička,
která jeho množství sníží, ať už
je to třídění, nebo „posílání věcí
dál“, je dobrá.
Přílohu připravil
Petr Bakovský

U zahrádkářské kolonie
někdo založil černou skládku
Navzdory tomu, že Ekoltes Hranice loni zmodernizoval svůj
sběrný dvůr, mnozí lidé stále odpady vyhazují tam, kam nemají.
Příkladem je třeba starý nábytek, který někdo vyhodil vedle kontejnerů u zahrádkářské kolonie u Bečvy. I to je však černá skládka,
kterou je nutné za městské peníze uklízet. 
(bak)

Na dvoře nového Ekocentra je i 14 kontejnerových stání. Foto: Ekoltes Hranice

Re-use centrum prodlužuje život věcem. Za symbolický poplatek tam možná
najdete poklady. Foto: Petr Bakovský

Někteří takto bezohledně zaneřáďují své okolí. Foto: Ekoltes Hranice
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zajímavosti

ZAUJALO NÁS NA INTERNETU

Studenti hranického gymnázia
natočili krátký film
S nadšením se studenti hranického gymnázia vrhli do velké výzvy. Celkem 29 žáků třídy
V3.A si vyzkoušelo, jaké je stát
se na chvíli hercem, režisérem,
kameramanem i scénáristou najednou. V rámci hodin informatiky, dějepisu a angličtiny vytvořili
zhruba osmiminutové video Our
town Hranice – Naše město Hranice, ve kterém anglicky mluví
o hranických atraktivitách.
„Cílem projektu bylo získání
Načtením QR kódu si můžete pustit
zkušenosti s vystupováním před
celé video gymnazistů.
kamerou, s natáčením a střihem
Hotové video pak umístili na
videa, a přitom více poznat
YouTube a vy si jej můžete také
historii významných památek
prohlédnout, například pomocí
a budov našeho města, rozvíQR kódu výše. 
(km)
jet slovní zásobu a komunikaci
v anglickém jazyce,“
popisuje třídní učitelka a koordinátorka
celého videa Dagmar
Kolářová.
I přes zhoršující
se situaci spojenou
s koronavirem, kdy
žáci museli část své
práce vytvořit svépomocí doma, se
jim podařilo zhotovit
krásné video mapující nejzajímavější památky našeho města.
Krátký film doplnili
o záběry z dronu,
který celou nahrávku Natáčení trvalo nakonec dva měsíce, ale studenty
ještě víc zatraktivnil. moc bavilo. Zdroj: Gymnázium Hranice

Ježíškova pošta:
Co si děti přály na Vánoce
V rámci vánočního programu
se na náměstí v Hranicích mimo
jiné nacházela i Ježíškova pošta,
do které všichni, kteří měli nějaké
vánoční přání, mohli vložit dopis
a poslat jej přímo Ježíškovi. Ježíšek
nás kontaktoval a děkuje všem za
nádherné dopisy i mnohá umělecká díla, které mu přistála v ručně vyřezávané poštovní schránce.
Zároveň nám poslal i shrnutí toho,
co dopisy obsahovaly, a doufá, že
se většinu přání podařilo úspěšně
splnit.
Mezi nejčastější přání samozřejmě nepatřilo nic jiného než
hračky. Ježíšek se o Vánocích
nanosil nespočtu krabic s legem,
autíčky, vláčky a samozřejmě
i panenkami. Taktéž byl zájem
o videohry, hudební nástroje,
např. o buben s paličkami, který
by jistě ocenili sousedi obdarovaného. Žádané byly i prstýnky, ale
i nalepovací nehty nebo kočárky
pro budoucí maminky a knížky
pro ty, jež si užívají slova čteného. V neposlední řadě si hodně
lidí vyptávalo i domácí mazlíčky,
nicméně zde Ježíšek podotýká, že
ty dostaly jen děti, které se o ně
budou zodpovědně starat.
Mezi méně tradiční dárky patřily věci obyčejné i neobyčejné. Tak
například výtvarně nadané děti
chtěly potřeby k činnosti umělecké, jako jsou foukací fixy, pistole
na lepidlo nebo sada na výrobu
mýdla. Budoucí dobrodruh toužil
po stanu, ve kterém zatím bude
zkušebně přespávat na své posteli. Jiný mladý muž si přál velmi

specificky bloček na psaní s obrázkem myší. Někdo předem děkoval
za papuče, šampon a olivový olej,
nicméně zde Ježíšek nabyl podezření, že se nejednalo o žádné dítě,
ale kdo ví.
Děti výměnou za všemožné
dárky slibovaly, že se budou hezky chovat a poslouchat rodiče.
Taktéž si mnoho z nich dalo tu
práci něco krásného namalovat
či vytvořit a za to Ježíšek ještě jednou děkuje. Ne všichni ale mysleli
jen na sebe. Mnoho dětí a možná
i dospělých Ježíška prosili o zdraví a štěstí svých blízkých i všech
ostatních. Někteří toužili po sourozenci a jiní pro změnu zase za
své blízké poděkovali. Taktéž byly
vyjádřeny prosby, aby Ježíšek vyřešil momentální problematickou
situaci. Uvidíme, co pro to udělal.
Tak zase v prosinci, Ježíšku!
Ondřej Kaňovský

Ježíškova pošta. Foto: Naďa Jandová

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Rarita – první československé bankovky
Ve sbírkách hranického muzea se nachází raritní bankovky. Po vzniku Československa

v roce 1918 se dočasně používaly ještě rakousko-uherské
bankovky, které byly pro tento

Rakousko-uherská dvacetikorunová bankovka překolkovaná na československých dvacet haléřů. Foto: archiv hranického muzea

účel překolkovány. První československé bankovky, jejichž vyobrazení navrhli umělci Alfons

Mucha a Max Švabinský, vznikly v roce 1919 a patřily mezi ty
nejkrásnější na světě. 
(ls)

Světoznámý Alfons Mucha je autorem naší první desetikoruny.
Foto: archiv hranického muzea

muzeum
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Svět plyšových medvídků nabídne dvě dílny

Nejstarší medvídci na výstavě na Staré radnici pochází z 30. let 20. století. Celkem je k vidění přes dva tisíce
těchto plyšových hraček. Foto: Jiří Necid

Plyšoví medvídci chrání před zlými sny. Pro rodiče s dětmi se v muzeu na Staré
radnici uskuteční dvě Medvědí dílny. Vyrobit si tam můžete vlastního medvídka.
Dílny se uskuteční ve středu 2. února a ve středu 9. února. Probíhat budou od 9
do 16 hodin, vstupné je 20 korun. Foto: Marek Suchánek

Medvěd baribal je největším „medvídkem“, je velký
jako dospělý člověk, měří 180 centimetrů. Hlídá
vstup na výstavu, která potrvá až do 13. března.
Foto: Marek Suchánek

Medvídci milují med. Na výstavě jej přijeli ukrást ze včelínů i na saních.
Foto: Jiří Necid

Na Staré radnici jsou Kouzelná zákoutí Ludmily Kočišové

Až do neděle 6. března bude výstavní sál na Staré radnici patřit výstavě Kouzelná zákoutí. Olejomalby hranické malířky Ludmily Kočišové nabízejí pohledy na
hranická zákoutí, přírodu, ale i vzpomínky na cesty po Evropě nebo květinová zátiší. Foto: 2× Jiří Necid
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Hranice měly první poštu v okrese
Mezi základní povinnosti
pošty patří doručování a odesílání poštovních zásilek. Služby
pošty využíváme dennodenně
a staly se součástí našeho každodenního života. Věděli jste, že se
jedná o jednu z nejstarších veřejných služeb vůbec?
Počátek historie poštovnictví je v českých zemích spojený
s nástupem Habsburků na trůn.
V Hranicích dochází k založení
prvního poštovního úřadu už
1. 5. 1785 a v té době se jedná
o první a jedinou poštu v okrese. Další byla založena v Lipníku
a Přerově, ale až o 55 let později. Dvě poslední sídla pošty v našem městě si mnozí
z nás pamatují. Není to tak
dávno, kdy se úřad v roce
2004 přesunul nyní již
ze staré pošty do obchodního centra Koloseum. To ale nejsou
jediné dvě adresy, na
kterých jsme mohli
poštu nalézt. Kde tedy
v Hranicích všude sídlila?

Přespolní listonoš v předpisovém
služebním oděvu v roce 1935.
Zdroj: Česká pošta

Historie hranické pošty sahá
už do roku 1781, kdy po nástupu
Josefa II. bylo rozhodnuto o vybudování druhého nejrychlejšího
dopravního spojení Vídně s Haličí. Na této nové císařské silnici
z Olomouce do Těšína byly v roce
1785 zřízeny poštovní stanice ve
Velkém Újezdě, v Hranicích, Starém Jičíně, Příboru a ve Frýdku.

Poštmistr měl v pokoji
i císařovnu
Místo prvního hranického
c. k. poštmistra získal František
de Gerardis, který si pro umístění
pošty najal třípokojový byt v prvním poschodí domu na náměstí
čp. 119, který se dnes nachází na
rohu dnešní Zámecké ulice.
V přízemí využil dva pokoje,
z nichž jeden byl určen pro poštovní expedici a druhý jako stáj
pro šest až osm koní. Za poštu
a za dopravu cestujících byly vybírány poplatky, ale jelikož císařská silnice v úseku z Lipníka do
Hranic a do Starého Jičína neby-

la ještě hotová, výdělky nebyly
valné. Až v roce 1787 byla stavba
silnice dokončena a použitelná
pro rychlý poštovní provoz.
V listopadu téhož roku cestu
také vyzkoušel císař Josef II., který se zastavil na hranické poště
při své cestě do Ruska a během
přepřahání koní se dokonce procházel asi půl hodiny pod městským podloubím.
Hranická pošta dopravovala
osoby, balíkovou a listovní poštu
ve směru na Olomouc a na Krakov, kde ji přebírali k další přepravě místní poštmistři. Listovní
pošta byla vypravována denně
i v neděli. Poštovní vůz vypravený
o půlnoci z Vídně dojel do Hranic
za jeden a půl dne, tedy cestující a dopisy odeslané v pondělí
večer z Vídně byli v Hranicích ve
středu odpoledne. Rozsah dopravované pošty tak stále narůstal.
Návštěva císaře Josefa II. nebyla
pro hranického poštmistra nijak
výjimečná. S významnou aristokracií se na hranické poště dveře
netrhly.

První místo, kde sídlil poštovní úřad. Dům na náměstí čp. 119 na rohu Zámecké ulice s ještě nezazděným vjezdem pro
koňské spřežení. Pravděpodobně konec 19. století. Zdroj: sbírka Milana Králika

Druhé místo pošty na dnešní Třídě Československé armády v honosné budově
čp. 186 po levé straně na přelomu 19. a 20. století. Poté se úřad posunul o pár
domů dál směrem k Drahotuším do domu čp. 190. Ulice dříve patřila k výstavným hranickým ulicím. Oba domy jsou již strženy a na jejich místě je parkoviště
a bývalý Bonver. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Stejný pohled na dnešní Třídu Československé armády. Foto: Kateřina Valentová
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Poštu navštívila císařovna i carevna
Po osudové bitvě tří císařů
u Slavkova v prosinci 1805 zažil
hranický poštmistr vzrušující
chvíle, kdy před poštou zastavily
vozy s rakouskou císařovnou Marií Terezou Neapolsko-Sicilskou,
která prchala z Olomouce do
Frýdku. Během občerstvení koní
pobyla císařovna v poštmistrovském pokoji.

Honosnou poštu
navštívila carevna
Roku 1815 byla pošta majitelem domu z náměstí vypovězena, a proto se tehdejší poštmistr
Stadtmüller rozhodl postavit
vlastní dům pro poštu se stájemi pro všechny koně. Pošta
se přemístila na předměstí do
domu čp. 186, který se nacházel
na dnešní Třídě Československé
armády až do roku 1977, kdy byl
zbourán.
I tato honosná budova nové
pošty hostila významné cestovatele, jako byla například ruská
carevna Alexandra Fjodorovna.
Zavedením železniční přepravy
osob a poštovních zásilek Ferdinandovou severní dráhou po
dokončení hranických viaduktů
provoz poštovní stanice značně
poklesl.
S nástupem nového poštmistra roku 1855 se pošta opět
stěhovala, ale tentokrát jen o několik budov dál, do domu čp. 190
ve stejné ulici. Měla sice výhodnou polohu pro vjezd a výjezd
poštovních vozů a osobní dopravu cestujících, ale vzdálenost od
centra města se vzrůstajícími potřebami úřadů, soudu, obchodu
či průmyslu přestala vyhovovat.
Z toho důvodu se pošta opět
přemisťuje, a to do Radniční
ulice čp. 68 (dnešní restaurace
Agostini).

Zaveden telegraf
a později i telefon
V květnu 1869 sem bylo
dokonce zavedeno telegrafní
vedení. Provoz poštovního a telegrafního úřadu v Hranicích ve
druhé polovině 19. století ale
zřízením dalších továren a provozů dál rychle narůstal, budova
v Radniční ulici již koncem století
nestačila a pošta se opět stěhuje.
Nyní do prostornějších místností
celého přízemí domu čp. 122 na
hlavním náměstí, kde dnes sídlí
Generali Česká pojišťovna.
Budově bývalé pošty v Radniční ulici zůstalo i po přemístění úřadu označení „Hotel Pošta“.
Dvoupatrová budova nové pošty na rohu náměstí a Janáčkovy
ulice měla výhodnou polohu.
Byla mnohem prostornější pro
umístění všech provozů a měla
i rozsáhlé stáje pro ustájení poštovních koní a vozů. Od roku
1905 byl na poště v provozu
také telefon.

Nejvhodnějším místem se stal
pozemek pod domem starých
kasáren na dnešní třídě 1. máje.
Dům čp. 366 byl stržen a nahrazen zcela novou stavbou. Počátkem roku 1928 byl nový poštovní
úřad otevřen pro veřejnost.
Provoz pošty vzrůstal neobyčejným tempem. Místo koňského
potahu byla zavedena automobi-

lová doprava a úřad byl postupně
modernizován až do současné
podoby. Na třídě 1. máje pošta
zůstala až do jejího posledního
sedmého přesunu o pár metrů
dál do obchodního centra Koloseum v únoru 2004. Bohatá a obsáhlá historie hranické pošty by si
určitě zasloužila více pozornosti.
Kateřina Valentová

Koně nahradila auta
Tísnivý stav pošty ve městě,
který byl pociťovaný již před první světovou válkou, byl po zřízení poštovní spořitelny v budově,
telefonních hovoren a telefonní
centrály s rozšířenou telefonní
sítí ve městě a okolí neudržitelný. Po osvobození a vzniku
Československé republiky 1918
a s rostoucím počtem obyvatelstva města provoz na poště
narůstal.
Kvůli neustálým stížnostem
občanů na nedostatečné a nevyhovující prostory pro provoz
pošty rozhodla městská rada, že
pro poštovní a telegrafní úřad,
telefonní ústřednu a poštovní
spořitelnu postaví novou, prostornější a účelnější budovu.

Čtvrtá adresa pošty v Radniční ulici 68 v domě, před kterým stojí koňské spřežení,
na počátku 20. století. Později Hotel Pošta, nyní restaurace Agostini.
Zdroj: sbírka Milana Králika

Doručování pošty do domovních schránek v 70. letech 20. století. Zdroj: Česká pošta

Předposlední sídlo hranické pošty na třídě 1. máje v 30. letech 20. století.
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Tehdejší pátá adresa pošty v domě čp. 122 na rohu dnešní Janáčkovy ulice
a Masarykova náměstí ještě s viditelnou telegrafickou anténou na střeše.
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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Co se děje a co se bude dít v Hranicích
9:00–16:00 - Medvědí dílna –
tvoření medvídků pro děti a rodiče. Koná se ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční
1, vstupné 20 Kč.

– schůzku je třeba si předem
domluvit na tel. 736 491 225
nebo e-mailem na asistenka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné
místnosti obřadní síně, 1. patro
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, schůzka je zdarma.

Pátek 4. 2.

Středa 9. 2.

8:00 - Prázdninový pátek –
dobrodružný den zakončený
diskotékou ve filmových kostýmech, nutná předešlá rezervace.
Koná se v Domě dětí a mládeže
Hranice, Galašova 1746, více informací na www.ddmhranice.cz,
vstupné 150 Kč.

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

Středa 2. 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 Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pondělí 14. 2.

Pátek 18. 2.

18:00 - Smetanovo trio – koncert v rámci Kruhu přátel hudby. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstupné 120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

16:00 - Vernisáž k výstavě: Marta Tomancová: Obrazy – koná se
v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské nám. 1, vstup zdarma.

Středa 16. 2.
19:00 - Premiéra filmu Z Hranic
okolo hranic – premiéra nového
cestopisného filmu hranického
cestovatele Tomíka na cestách.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 120 Kč,
předprodej v restauraci Stará
střelnice.

18:00 - Beseda u cimbálu – posezení za doprovodu cimbálu se
koná v galerii M+M v Hranicích,
Jurikova 16, vstupné dobrovolné.

Úterý 22. 2.

Čtvrtek 10. 2.
14:00–18:00 - Bleší trh – prodej oblečení, doplňků, hraček,
drobného nábytku, doplňků do
bytu. Nutná rezervace místa pro
prodej na e-mailové adrese dramaturg@mkz-hranice.cz. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup
zdarma.

20:00 - Night of Zeppelin
NoLimit – koncert revivalové
skupiny. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

Čtvrtek 17. 2.

18:00 - Po stopách předků
– přednáška genealoga Martina Kašpara. Koná se v Městské
knihovně Hranice, Masarykovo
nám. 71, vstupné 50 Kč.

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

Středa 23. 2.
Pondělí 7. 2.
12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou

19:00 - Kinokavárna: Jiří Suchý: Lehce s životem se prát
– promítání filmu Olgy Sommerové o životě umělce Jiřího Suchého. Koná se v Zámeckém

program
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
70 Kč. Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
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Středa 23. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Jindřich Buxbaum: Výstava
fotografií – koná se v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.

Pátek 11. 3.
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Pondělí 7. 3.
Pátek 25. 2.
20:00 - Ozzcover – koncert
Ozzy Osbourne Revivalu Ostrava. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné v předprodeji 150 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem
domluvit na tel. 736 491 225
nebo e-mailem na asistenka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné
místnosti obřadní síně, 1. patro zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, schůzka je
zdarma.
18:00 - Ostrava Brass Quintet
– koncert v rámci Kruhu přátel
hudby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

19:00 - Svatba bez obřadu –
divadelní představení. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 550 Kč, předprodej v restauraci Stará střelnice.
Čtvrtek 24. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
KOMenský v KOMiksu – koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstup
zdarma.

20:00 - Michal Horák – koncert
českého písničkáře a držitele
Českého slavíka v kategorii Objev roku. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
250 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 26. 2.
15:00 - O Koblížkovi – divadelní
pohádka pro děti. Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné v předprodeji
100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Napište nám na e-mail
infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz nebo
zavolejte na 581 607 479.
Čtvrtek 10. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Antonín Vojtek: Krajina pod
Pálavou – koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.

PROGRAM AKCÍ

Čtvrtek 17. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Ivan Titor: Dílo – koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstup zdarma.

Pondělí 28. 2.
19:00 - Keith Huff: Deštivé dny
– divadelní představení. Koná
se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 550 Kč,
předprodej v restauraci Stará
střelnice.

POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU AKCI?

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

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA

18:00 - Jarní koncert ZUŠ Hranice – koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstup
zdarma.

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V PONDĚLÍ
7. ÚNORA 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
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.
Do 13. 3. - Jakub Novák: Výhledy z hnízda. Jakub Novák
navštěvoval Ateliér grafiky
u profesora Eduarda Ovčáčka
a docenta Marka Sibinského.
Cenné pedagogické a umělecké zkušenosti s grafickými
technikami aplikuje do svých
grafických cyklů, které pojednávají o tradicích, řádu, hodnotách nebo mezigeneračních
rozdílech.
17. 3. – 1. 5. - Ivan Titor: Dílo.
Malíř a pedagog Ivan Titor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné
vířivého pohybu, které jsou do
krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Využívá ve své tvorbě
především autoportrét a architektonickou abstrakci. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
17. března v 17 hodin.

Stará radnice
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.
Do 13. 3. - Medvídci. První plyšový 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.
Do 6. 3. - Ludmila Kočišová:
Kouzelná zákoutí. Výtvarnice
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 motivy jsou hranická zákoutí a uličky,
okolí rodných Beskyd a příroda.
Maluje také zátiší, květiny, zvířata a moře.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru
na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea
představuje unikátní kousky. Část expozice je věnována i vojenským
ústavům a historii vojenské akademie v Hranicích.
Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic
znázorňuje podobu města v 18. století.

Galerie Severní křídlo zámku
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.
Do 11. 2. - Ladislav Nedělka:
Autodidakt 2001–2021. Výstava obrazů Ladislava Nedělky,
umělce z Lipníka nad Bečvou.
Zaměřuje se na práci s uhlem,
tužkou, pastelem a temperou.
Jeho tvorba je inspirována Rembrandtem, Maxem Švabinským
nebo Augustem Renoirem. Na
výstavě lze vidět například hranický zámek, zákoutí a uličky
města.
18. 2. – 18. 3. – Marta Tomancová: Obrazy. Marta Tomancová od dětství žila v Hranicích
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 výstavy se uskuteční
v pátek 18. února v 16 hodin.

Bývalá Váhalova prodejna
Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.
Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pausové z Hranic obsahuje
mnoho raritních a zajímavých
kousků. Například kočárek z počátku 30. let minulého století
nebo výbavičku pro panenky
i s oblečky. Ve sbírce jsou obsaženy převážně československé
kočárky značky Liberta, k vidění jsou ale i kočárky z Německa
a Itálie.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
Do 18. 2. - První salón výtvarníků. Tradiční výstava amatérských umělců převážně z Hranic
a okolí. Jejich díla jsou vytvořena
různými technikami. Vystaveny
jsou obrazy, keramika, fotografie,
batika a vyšívání. Mezi vystavující
umělce patří například Jana Petříková, Jiří Andrýsek, Petr Lev, Jana
Segeťová, Miloš Maršálek, Marie
Červeňová, Renata Doleželová
a Naďa Jandová.

Aktuální informace o výstavách a vernisážích
sledujte na www.muzeum-hranice.cz

informujeme
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Připravuje se výstava o divadle
Před osmdesáti lety, v roce
1942, proběhlo první představení Beskydského (Krajového) divadla v Hranicích. Na počest tohoto
výročí připravuje od června hranické muzeum na Staré radnici
výstavu, která bude mapovat
divadelní a ochotnickou činnost
v Hranicích. Výstavu doplní kostýmy, rekvizity, kulisy, masky a další
předměty vztahující se k divadelnictví.
Obracíme se na sběratele
a pamětníky s prosbou o pomoc

s přípravou výstavy. Hledáme
historické dokumenty, kroniky,
fotografie a další předměty vztahující se k hranickým divadlům
a divadelní činnosti. Pokud něco
z těchto věcí vlastníte a jste ochotni tyto předměty zapůjčit, obraťte
se prosím na kurátora hranického
muzea Mgr. Marka Suchánka na
mobil 775 854 522 nebo na e-mail
kurator@muzeum-hranice.cz.
Předměty můžete také donést
přímo do muzea na Staré radnici.
Děkujeme. 
(ms)

Rudolf Jelínek začal svou hereckou cestu právě v Hranicích, v Beskydském
divadle, které se pak přestěhovalo do Nového Jičína. Divadlo bylo v budově
bývalé zvláštní školy. Foto: archiv hranického muzea
Divadlo má v Hranicích dlouholetou tradici. Na snímku jsou herci po vystoupení
v roce 1925. Foto: archiv hranického muzea

Herci hranického Beskydského divadla – František Benoni (1895–1971) a Gustav
Oplustil (*1926). Foto: archiv hranického muzea

Návrh scény na divadelní představení Jak je důležité míti Filipa.
Foto: archiv hranického muzea

ZŠ a MŠ Šromotovo předala hračky Dětskému oddělení
Ve středu 22. prosince byly
předány hračky Dětskému
oddělení Nemocnice Hranice a také dětem z azylového
domu ve Slavíči. Za vedení školy tímto děkuji všem, kteří se
do akce „Vykouzleme společně radost dětem i dospělým“
zapojili. Právě díky žákům, rodičům a zaměstnancům školy
jsme mohli předat chrastítka
pro miminka, dětské knihy,
leporela, časopisy pro starší
děti, puzzle, dřevěné hračky, labyrinty, auta, panenky,
skládačky, velkého plyšového
medvěda, kostky, stavebnice,

společenské hry a také pastelky, fixy, lepidla, papíry. Speciální
poděkování zaslouží papírnictví
Astra Office Hranice, které darovalo dvě velké krabice výtvarného
materiálu a navíc několik balení
výkresů. Nezapomněli jsme ani na
personál Dětského oddělení a se
vší úctou jim předali zarámovaný
obrázek s poděkováním za jejich
práci a náramky s andílky. Ze šesti
velkých tašek plyšáků se radovaly
děti ve Slavíči.
Děkujeme, že pomáháte.
Za kolektiv školy
Mgr. Martina Polláková
zástupkyně ředitele pro MŠ
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sport

Opět hledáme nejlepší sportovce loňského roku
Navzdory tomu, že i loni zasáhl do konání sportovních akcí covid-19, takže sportovní možnosti
byly mnohdy omezené, se opět
rozbíhá oblíbená anketa o nejlepších hranických sportovcích
uplynulého roku. Sportovní oddíly a kluby mohou do 25. února
kalendářního roku zasílat nominace na nejlepší sportovce města
za rok 2021.
Nominovaní sportovci musí
být členy sportovního oddílu
nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují
tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích. Nominaci
lze ale také podat do kategorie
„odchovanci“. Jde o sportovce, kteří byli členy hranických
oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech (na
úrovni mistrovství republiky či
reprezentace ČR).
Oceňují se sportovci v olympijských sportech i neolympij-

ských sportech. Olympijské
sporty jsou děleny na jednotlivce, družstva a hendikepované
sportovce. Jednotlivci a družstva se ještě člení podle věku
na kategorie do 15 let, od 16 do
19 let, 20 let a starší a kategorie
masters. Tímto členěním chceme podpořit mladé sportovce
a motivovat je k dalšímu sportovnímu růstu, stejně jako ocenit
také ty, kteří sportují i v pokročilejším věku.
Město ale oceňuje i sportovce
v neolympijských sportech, a to
jak jednotlivce, tak i družstva,
v tomto případě však již bez věkového členění.
Oddíly mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě
nominace.
Na ocenění lze navrhnout
i sportovní seniory, trenéry
a funkcionáře, kteří se svou
dlouholetou prací (20 a více let)
výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tento návrh se

Loňské předávání cen nejlepších sportovců se neslo v duchu atletiky. Jako host
přijel bývalý vynikající výškař Svatoslav Ton. Foto: Petr Bakovský

podává volnou formou (včetně
souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních
údajů).
Součástí nominace je dodání
minimálně pěti fotografií nomi-

novaného sportovce či oddílu
s popisem, případně videozáznam. Na nominace, které nebudou podané na formuláři nebo
budou doručené po termínu uzávěrky, nebude brán zřetel. (bak)

Mladý horolezec z Hranic uspěl v lezení na obtížnost
Těsně před vánočními svátky,
14. prosince, se na umělé lezecké
stěně v Lipníku nad Bečvou konal
tradiční již XXII. ročník Vánočního
poháru v lezení na obtížnost.
Hranický horolezecký oddíl
na těchto závodech úspěšně reprezentoval Jonáš Kutálek. Ten se

v kategorii A pro děti narozené
v letech 2015–2013, kde byl nejmladší, umístil na skvělém 2. místě a získal nejen cenné zkušenosti
do dalších závodů, ale i věcné
odměny.
Děti z řad Horolezeckého oddílu Hranice pravidelně trénují

za podpory Města Hranice na
umělé lezecké stěně v tělocvičně ZŠ Bělotín, kde se zdokonalují v lezeckých dovednostech
a připravují se tak i na lezení na
skalách. Jsme rádi za možnost
zde trénovat, ale bohužel je tato
stěna velice malá a kapacitně je

lezecký kroužek na horní hranici možností. Proto již několikátý
rok hledáme cestu, jak v Hranicích postavit velkou vnitřní
lezeckou stěnu pro velký počet
zájemců o tuto krásnou outdoor/indoor aktivitu.
Marek Beneš, Václav Žabíček

Mladí železní judisté se prosadili na mezinárodním turnaji v Polsku

Judisté Železa po úspěšném turnaji. Foto: Železo Hranice

Na první turnaj v novém roce
do Bielsko-Biala vyjelo 10 železných judistů Železa Hranice a ani
v těžké konkurenci 626 zúčastněných závodníků z 5 zemí se
neztratili. S obrovskou výdrží
a srdcem draka se blýskl Jaroslav
Samko, který si udržel náskok
i ve velice náročných soubojích, všechny své zápasy vyhrál
a do Hranic dovezl zlatý pohár.
Skvělý výkon předvedl i Vašek
Dornica, který si, až na jedno
nešťastně prohrané utkání, pohlídal průběh zápasů a došel si
pro bronzovou medaili. Hranické
Železáře výborně reprezentoval
Ondra Janiček, kterému se podařilo ze sebe setřepat stres a zaváhání v úvodním zápase a ve
všech následujících soubojích
přepral své soupeře před časo-

vým limitem a také získal zasloužený bronz.
Krásné judo předvedli Tadeáš
Ondroušek a Martina Štukovská,
kterým se dařilo v mezinárodní
konkurenci prosadit, i když jim
bohužel stupně vítězů těsně
unikly a do Hranic odjeli s pomyslnou bramborovou medailí.
Na poslední bodované 7. místo
dosáhl Matěj Macháček s bilancí dvou výher a dvou porážek.
„Dnes to bohužel pro Šimona
Šustala, Vojtu Dornicu, Františka
Vávru a Marka Podešvu nedopadlo, všichni hraničtí judisté ale
do svých soubojů dali maximum,
a když budou takhle dále pracovat na svém rozvoji, příště může
být všechno jinak,“ zhodnotila
turnaj kladně šéftrenérka Maruška Holčáková.  Ondřej Rác
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