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Zdarma

Hranický zpravodaj
ZAČNE REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
CEMENTÁRNA DAROVALA ŠKOLÁM
PŮL MILIONU
OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU
QUO VADIS, HRANICKÁ KULTURO?
KAM NA VÝLET NA HRANICKU

„Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj.“

Karolína Světlá, česká spisovatelka

Zima se nevzdává. Do boje se sněhem vyrazila v hranických ulicích těžká technika. Foto: Petr Bakovský
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úvodník, anketa

V Hranicích žijí knihomilové
Máme tu březen – měsíc čtenářů. Letos to ale bude jiné a jediné, co s jistotou můžeme říct,
že v Hranicích se objeví přibližně
v polovině března ve venkovním
prostoru knihobudka. Tam si budete moci knihu vypůjčit, vrátit ji
zpátky nebo vyměnit za jinou.
Loňský rok, který drasticky
omezil možnosti zábavy ve volném čase, vrátil do hry knihy. Lidé

začali číst mnohem víc, o čemž
svědčí i údaje z hranické knihovny.
Čtenáři si zde vypůjčili v roce 2020
přes 136 tisíc knih. Tím pokořili rekord z roku 2019, kdy si vypůjčili
90 tisíc knih. Takže úvahy o zániku knih, které se občas objevují
v souvislosti s rozvojem internetu
a e-knih, se ukázaly zbytečné. Kniha zůstává věčnou drogou, která
zdraví neškodí, a naopak prospí-

vá. Rozšíří slovní zásobu, zvyšuje
naši empatii, podněcuje fantazii.
A překvapivě i fyzička dostává zabrat – v loňském roce, ve snaze se
pro lockdown předzásobit, si zdatní hraničtí čtenáři odnášeli knihy
v cestovních taškách a kufrech.
Navíc, jak je prokázáno, každodenní čtení knih snižuje podle
průzkumů stres o 68 procent (další
benefit v době nouzového stavu)

a je také skvělé pro zlepšování paměti. Pravidelní čtenáři si až 2,5krát
snižují pravděpodobnost, že budou
čelit Alzheimerově chorobě.
Jsou spousty dalších důvodů,
proč milovat knihy. A lásku k nim
nemusíte ani dokazovat. Stačí je
prostě číst.
Naďa Jandová,
ředitelka Městských
kulturních zařízení Hranice

Dobrodružné osudy hranického knihovnictví trvají 210 let
Městská knihovna je jednou
z historicky nejstarších kulturních institucí v Hranicích. Kořeny hranické knihovny spadají
do období počátků českého národního obrození. Před 210 lety,
v roce 1811, založil jeden z prvních českých buditelů Josef
Heřman Agapit Gallaš knihovnu
pro širokou veřejnost, kterou se
v té době mohlo pochlubit jen
málo měst na Moravě. Jeho cílem bylo probudit v lidech lásku
k mateřskému jazyku, české knize
a přivést do města osvětu. Tuto
bibliotéku nazval pedagogicko-didaktickým ústavem. Při svém
zrodu obsahovala 300 různých
spisů v 500 svazcích.
Podle nařízení guberniálního dekretu z 5. června 1812 se
knihovna stala nezcizitelným

majetkem hranické fary a o její
řízení se staral farář a patron. Nejprve byla umístěna na oratoriu
nad sakristií hranického kostela.
Gallaš se horlivě účastnil i instalace knihovny. Navrhl skříně,
provedl výzdobu stěn
oratoře, aktivně prováděl agitaci na doplnění
a rozšíření knihovny.
Jeho práce se nesetkala
s takovým úspěchem, jak
si původně představoval.
Obraz knihovny v druhé polovině
19. století byl žalostný. Skříně byly
rozbité, zaprášené knihy pohozeny na hromadě. Nebylo také prostředků na zlepšení tohoto stavu.
To bylo také důvodem k žádosti
městské rady z 3. dubna 1911
o předání knihovny do péče hranického muzea, vzniklého v roce

1905 a umístěného ve školní
budově na nynějším Školním náměstí. Dnes jsou knihy uloženy
v depozitářích městského muzea
a jsou vzácnou historickou památkou našeho města. Tuto
knihovnu nyní tvoří knihy z původní Gallašovy
knihovny, farní a gymnaziální knihovny.
Další osudy hranického veřejného knihovnictví jsou povětšinou až
dobrodružné. Od oficiálního založení spolkem „Veřejné knihovny národní“ v roce 1894, kdy si
odpovědní činovníci často kladli
nerudovskou otázku „kam s ní“,
což vedlo k jejímu častému stěhování. Problémem byl často
i způsob financování, hledání
vhodných knihovníků a další
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různé dějinné peripetie celého
20. století, které proměňovaly
klima naší knihovny.
Přesto všemu navzdory a hlavně díky generacím obětavých
knihovníků a zvláště knihovnic
se naše knihovna posouvala
dopředu až k dnešní po všech
stránkách moderní knihovně,
která návštěvníky vítá příjemným, kultivovaným prostředím,
nejmodernějším výpůjčním
protokolem s katalogem poskytujícím řadu služeb online z pohodlí domova. A knihovnice? Ty
vždycky byly a jsou stále stejně
nadšené pro svou práci, milující
knihy, odborně zdatné, laskavé
a vždy ochotně vycházející vstříc
přáním čtenářů.
Marie Jemelková,
vedoucí městské knihovny

Co rádi čtete? Jakou knihu doporučujete ke čtení?
Veronika Vališová
knihovnice v Černotíně
Tím, že jsem knihovnice, se snažím nahlédnout pod pokličku všech žánrů, abych mohla
co nejlépe a na míru doporučit knihy pro své
čtenáře. A proto se nerada omezuji žánrem
či autorem, ale pokud bych měla vypíchnout,
do kterého literárního světa nejraději utíkám,
tak by to byl rozhodně fantasy svět. Naprosto zbožňuji Tolkiena
anebo příběhy z pera Terryho Pratchetta a jeho Zeměplochu.
Poslední dobou se mi na hromádce kupí knihy, které bych si
chtěla v nejbližší době přečíst/dočíst, bohužel zatím má přednost diplomová práce, ale hned jak bude chvilka, vrhnu se na
pokračování Sirotčince slečny Peregrinové – Ptačí sněm.

Renata Doleželová
korektorka
Miluju knihy a nejvíc mě děsilo, když mi začal slábnout zrak a hrozilo, že si autory budu
vybírat podle velikosti písma. Obrýlená čtu
nadále a s radostí, zajímají mě novinky, ale
je toho moc. Z nových věcí si vybírám spíše
literaturu faktu a v beletrii mám raději staré
osvědčené autory, které občas čtu stále dokola. Teď třeba Jamese
Thurbera, člověk se v této době potřebuje zasmát.

Kateřina Macháňová
referentka infocentra

Ke knížkám jsem si cestu našla paradoxně
až při čtení povinné maturitní četby. Od té
doby jsou mou zálibou detektivky a psychologické romány, jako je například Kříďák od
autorky C. J. Tudor, Žena v okně od A. J. Finna nebo sbírka
románů od S. Bjørka. Nejraději mám ale sérii Případy Kim Stoneové od Angely Marsonsové. Knihy jsou velmi čtivé, napínavé
a jejich zápletka mi vždy vezme dech.

Marek Suchánek
kurátor muzea a galerie

Protože čtu jen to, co mě baví, a to, co ne, odhodím hned po pár stránkách, doporučím dvě
poslední knížky, které jsem četl. První knihou
je kritika náboženství amerického novináře
Christophera Hitchense, nazvaná Bůh není veliký. Druhá kniha
se jmenuje Sladká pomsta a je napsaná s lehkostí, vytříbeností
a nadhledem. Švédský spisovatel Jonas Jonasson vás pobaví a
uklidní zvláště v této stresem nabité době. 
(red)

z radnice

Očkování proti covidu probíhá i v Hranicích
V hranické nemocnici je zřízeno očkovací místo pro očkování proti covidu-19. Nachází se
v budově bývalého infekčního
pavilonu (v zadní části areálu).
Telefonní číslo do očkovacího
místa: 581 679 386.
Pro očkování je ale nutné se
zaregistrovat v Centrálním registračním a rezervačním systému
na adrese https://registrace.
mzcr.cz/.
V době uzávěrky tohoto čísla bylo možné registrovat pouze
občany nad 80 let.

Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste
provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete se obrátit
na celostátní linku 1221, svého
praktického lékaře nebo na telefonní číslo 777 496 629, které
za účelem pomoci při registraci
zřídilo město Hranice. Linka je
k dispozici od pondělí do pátku
od 8 do 14 hodin.
K tomu, aby vám pracovníci
MěÚ mohli pomoci s rezervací,
je potřeba mít u sebe:

• kartičku pojištěnce
• mobilní telefon, případně
e-mailovou adresu
V Hranicích byl zatím naočkován Domov seniorů. V případě
Domova s pečovatelskou službou
hledá město Hranice ve spolupráci
s krajským úřadem možnosti, jak
zajistit očkování přímo v DPS.
Dům s pečovatelskou službou
není pobytová sociální služba,
obyvatelé v něm žijící tak bohužel
zatím nemají možnost být očkováni mimo rezervační systém. (bak)

z deníku
strážníka
ALKOHOL MU
ZACHRÁNIL
ŽIVOT?

Blíží se placení poplatků za komunální odpad
Finanční odbor městského
úřadu v Hranicích začíná prostřednictvím e-mailu rozesílat
podklady pro zaplacení poplatku
za komunální odpad na rok 2021.
Výše poplatku je stejná jako loni
a předloni – tedy 696 korun na
osobu za rok. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti do 6 let
a občané nad 70 let. O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá
automaticky.
Místní poplatek za komunální odpad je v Hranicích splatný
do 30. dubna. Ti, kteří neobdr-

želi vyrozumění e-mailem či
na toto vyrozumění nereagovali, dostanou i letos poštovní
poukázku do schránky. I když
však někdo složenku neobdrží, nezbavuje ho to povinnosti
poplatek uhradit. Pokud máte
zájem být v budoucnu vyrozuměni prostřednictvím e-mailu,
kontaktujte prosím finanční
odbor Městského úřadu v Hranicích (e-mail: jana.nehybova@
mesto-hranice.cz).
Zároveň upozorňujeme, že
v současnosti zasíláme dlužní-

kům platební výměry za dosud
nezaplacené poplatky za odpad.
Tyto platební výměry jsou už ale
na dvojnásobnou částku.
Podrobné informace o poplatcích za odpad naleznete na
webu města v rubrice „správa
města/vyhlášky a nařízení“
v Obecně závazné vyhlášce města č. 5/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(bak)

Nezapomeňte zaplatit poplatek za psy
V novém roce je tu opět
povinnost placení různých poplatků a týká se to i poplatků za
psy. Momentálně jsou rozesílány
informační e-maily pro platby
v roce 2021. Pokud potřebujete podklady k platbě v elektronické podobě, můžete nahlásit

kontaktní údaje na mail jana.
nehybova@mesto-hranice.cz.
Zároveň upozorňujeme, že
od 1. ledna 2020 musí mít každý pes v celé ČR čip. V Hranicích
tato povinnost platí již od roku
2009, pokud pes nemá čip, hrozí
majiteli pokuta.

Upozorňujeme, že držitel průkazky ZTP je po jejím předložení
od poplatku osvobozený. Výše
poplatků je stanovena v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020,
kterou můžete nalézt na webu
města (www.mesto-hranice.cz).
(bak)

Město obnovilo jeden z přechodů na silnici I/35
Chodcům v Hranicích již slouží nově upravený přechod přes
silnici I/35 na Valašské Meziříčí
na Smetanově nábřeží u ulice
Partyzánská. Na této silnici zrušil v minulosti Olomoucký kraj
několik přechodů pro chodce,
protože nevyhovovaly současným normám. V místě nového
přechodu byla proto zúžena
vozovka, aby byla dodržena
délka přecházení do sedmi metrů. Přechod je upraven jako
bezbariérový, je nově nasvětlen
a nové osvětlení je instalováno
také v přilehlém úseku komunikace v délce 200 metrů. Tedy
sto metrů na každou stranu od
přechodu.

Celá akce, která byla zahájena v loňském roce, stála 440 tisíc
korun, z toho více než 200 tisíc
korun putovalo z dotace poskytnuté Olomouckým krajem. Zby-

lé prostředky byly investovány
z městského rozpočtu. Město
zároveň připravuje obnovení
dalších zrušených přechodů pro
chodce na silnici I/35.  (bak)
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Ilustrační foto: Pixabay

V polovině ledna zahlédla
žena na Cementářském sídlišti z okna mladíka s lanem
kolem krku, ležícího na sněhu. Přivolaná hlídka městské
policie zjistila, že mladík se
nachází pod velmi výrazným
vlivem alkoholu. Strážníkům
sdělil, že míří do lesíka, kde
se chce oběsit. Rozhodl se
ale před tímto skutkem posílit se na kuráž a poněkud
přecenil svoji odolnost vůči
alkoholu.
Strážníci přivolali zdravotníky a ti rozhodli o převozu
dotyčného na olomouckou
záchytku. S tím ale nebyl neúspěšný sebevrah příliš srozuměn a pokusil se vzdálit.
Tento pokus se ale pro změnu nesetkal s pochopením
strážníků, kteří mladíka museli přesvědčit, že na záchytce
mu bude lépe.
Poučení z tohoto případu
není úplně jednoznačné. Na
jednu stranu se dá říci, že
mladíkovi vydatná konzumace alkoholu zachránila život.
Jenže střízlivého by ho zřejmě myšlenka na sebevraždu
vůbec nenapadla.
(bak)
INZERCE
Specialista na výrobu a renovaci pomníků

www.kamenictviburda.cz

774 889 261

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny

••
• ••

Výroba a montáž hrobů na zakázku
Odborné renovace a opravy stávajících
pomníků
•
Strojní broušení terasových pomníků
bezprašnou tech. přímo na místě
•Využijte
Sekání
a opravy
písmazakázky na rok 2021
20% slevu
na sjednané
(zlacení, stříbření a barvení)
starších terasových pomníků
Průběh sjednání zakázky
• Renovace
Pomníkové
doplňky všech
druhů
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov
(viz. zadní strana letáčku)
(nerezové, bronzové, žulové)
• Konzultace v místě realizace
ZDARMA
•
Zhotovení nových betonových
• Vytvoříme Vámzákladů
cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým
•
Likvidace a odvoz stávajících
hrobů
výběrem pomníků
Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
Rekonstrukce stávajících pomníků
Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě
s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

• Sepsání smlouvy na objednanou
práci
• Žádné zálohy, platba až po
dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového
materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Využijte 20% SLEVU
Před

Po

na sjednané zakázky na rok 2021

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů

Obnovený přechod pro chodce již vyhovuje všem normám.
Foto: Město Hranice

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – PORADÍME –
ZAMĚŘÍME – NACENÍME
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Více na zadní straně
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školství

V Drahotuších budou nové polytechnické učebny
Základní škola v Drahotuších
se dočká nových polytechnických učeben, a to v nevyužívaných prostorách bývalé pošty.
V současnosti se dokončují stavební práce, které mají být do
konce března hotové. Následovat bude pořízení vnitřního vybavení, tak aby příští školní rok
mohly děti nové prostory začít
využívat.
Projekt řeší rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor
pro potřeby rozvoje polytechnického vzdělávání na základní
škole v Drahotuších a je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu. Z celkové výše investice 7,7 milionu korun jsme získali dotaci 6 milionů
korun.

Současné prostory školy kapacitně nedostačují a neumožňují
zajištění kvalitního zázemí včetně
nezbytného vybavení pro výuku
odborných předmětů. Obecným
cílem přitom je rozšířit zájem
žáků o odborné předměty již na
základních školách. Škola v Drahotuších má zpracovaný školní
vzdělávací program DRAŠKA,
podle kterého by se ráda více
zaměřovala také na výuku technických a odborných předmětů
a výuku cizích jazyků. Pro tuto
výuku však nedisponuje vhodným zázemím spolu se zařizovacími předměty a materiálem.
Díky realizaci projektu vzniknou zcela nové prostory, těsně
navazující na stávající objekt
základní školy. Nyní probíhá rekonstrukce prostor a stavební
úpravy stávající infrastruktury,

včetně zajištění bezbariérovosti.
Následným krokem bude pořízení vybavení a nábytku laboratoří
a dílen nebo specializovaných
učeben a nákup výukových pomůcek a technického vybavení
laboratoří, učeben a kabinetů.
Počítá se také s pořízením kompenzačních pomůcek – pořízení

žákovského psacího stolu vhodného k invalidnímu vozíku (školní lavice pro tělesně postižené)
a židle pro žáky, kteří potřebují
zajistit podporu sedu (pojízdné
křeslo pro tělesně postižené).
Samozřejmostí je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu.
(bak)

V této budově vznikají nové učebny Foto: Petr Bakovský

Město děkuje Cementu Hranice za dar školám
Město Hranice děkuje za
velkorysý finanční dar 500 tisíc
korun, který společnost Cement
Hranice věnovala hranickým základním školám. Dar bude využit
na podporu rozvoje gramotnosti žáků v oblasti informačních
technologií, což je oblast, která
je obzvláště důležitá v době,
kdy výuka na základních školách probíhá distanční formou
prostřednictvím informačních
technologií. Poděkování firmě
zaslal osobně starosta města
Jiří Kudláček.
Koncem roku 2020 oslovila společnost Cement Hranice,
a. s., všechny hranické školy (jak
základní, tak střední) s nabídkou
poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 125 000 Kč pro každou školu jako příspěvek na podporu rozvoje IT gramotnosti žáků.
Hranické základní školy, které zřizuje město, chtějí využít finanční
prostředky na nákup IT vybavení.

Například ZŠ 1. máje má v plánu,
mimo jiné, nakoupit dvě sady
programovatelných minirobotů
a posílit Wi-Fi. ZŠ Šromotovo by
chtělo speciální LCD displej pro
2. stupeň, ZŠ Struhlovsko interaktivní dotykový panel a ZŠ Drahotuše chce pořídit terminálový
server pro učebnu IVT a posílit
páteřní datovou síť.
Město velmi vítá podporu
oblasti informačních technologií a samo také dlouhodobě hranické základní školy podporuje.
Již v roce 2008 tehdejší ředitelé
hranických škol ve spolupráci se
správci počítačových sítí na školách vypracovali a podali městu
Hranice projekt na podporu informačních technologií. Tento
pětiletý projekt je pravidelně
vyhodnocován podle potřeb
jednotlivých škol. Město do roku
2018 dávalo základním školám
na pořízení a modernizaci informačních technologií dohroma-

O daru hranickým školám jednali v prosinci se starostou města Jiřím Kudláčkem
Ing. Roman Michalčík, ředitel závodu a člen představenstva (vlevo) a Aleš Šturala,
obchodní ředitel a člen představenstva Cementu Hranice, a. s. (vpravo)
Foto: Petr Bakovský

dy milion korun, od roku 2018
se částka zvedla na 1,5 milionu
korun. Školy využívají prostřed-

ky na nákup hardwaru, softwaru,
spotřebního materiálu, údržby
a zajištění internetu.
(bak)

Rodiče se seznámili s třídami s rozšířenou výukou
V lednu se konaly informační
schůzky pro rodiče předškoláků,
kteří mají zájem o vstup do třídy s rozšířenou výukou. Spolek
Svět vzdělání otevřel tuto speciální třídu loni v září v ZŠ Šromotovo. Schůzek se zúčastnilo
20 rodičů. „Se Světem vzdělání
jsme začali spolupracovat loni.
Koncept je v souladu s našimi
prioritami a zdá se, že děti jsou
spokojené,“ uvedl ředitel školy

Radomír Habermann. S průběhem je spokojená i třídní učitelka 1. třídy Petra Drábková:
„Líbí se mi, že děti se učí pracovat s chybou. Dověděly se,
že chyba je posouvá dál a není
jejich nepřítel. Mí prvňáčci také
pochopili to, že ve třídě spolu
nesoupeříme, že kamarád nám
může pomoci dojít k řešení.“
Děti se učí samostatně přemýšlet a pracovat v týmu. Obsahově

budou umět to, co jejich vrstevníci, ale budou mít mnohem širší
rozhled.
Do tříd Světa vzdělání jsou
přijímány děti na základě složení talentových zkoušek, které se
zaměřují na vrozený potenciál.
Ty jsou vytvořeny pro daný věk
dětí a odehrávají se formou hry.
Rodiče zajímal průběh talentových zkoušek, fungování družiny
i Hejného metoda výuky mate-

matiky„Snažíme se vždy vytvořit
homogenní třídu s maximálně
22 žáky. Jsou u nás děti mírně
nadprůměrné i děti nadané.
Žáci se navzájem táhnou a tvoří
skvělý tým,“ uvedl ředitel spolku
Svět vzdělávání Tomáš Blumenstein. Svět vzdělání pro zájemce
pořádá ještě jeden termín informačních schůzek, a to 6. dubna
v 16 hodin.
Hana Nevrlá, Svět vzdělávání

aktuálně
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Rekonstrukce Masarykova náměstí začne v březnu
Začátkem března by se měla
rozběhnout připravovaná rekonstrukce Masarykova náměstí
v Hranicích. Měla by trvat 60 dní.
Přesný začátek, ale i průběh,
bude záviset zejména na klimatických podmínkách.
Cílem rekonstrukce je zatraktivnění náměstí pro občany
a ochrana před vlivem rostoucích
letních teplot. Na náměstí dojde
ke stavebním úpravám, výsadbě
zeleně, úpravě veřejného osvětlení a osazení mobiliáře. Budou
také posíleny elektrorozvaděče,
aby bylo zajištěno bezproblé-

mové zásobování elektřinou při
různých kulturních akcích.
Náměstí získá přívětivější tvář
i díky další zeleni — například po
stranách kolem kašny budou vytvořeny dvě řady po třech stromech a vznikne tak klidová zóna
vzrostlé zeleně. Dva stromy přibudou také ve spodní části náměstí. Svoji podobu změní pítko
a lavice v okolí. Instalováno bude
také mlžítko, které zpříjemní parné letní dny, a bude doplněn
i mobiliář. Akce vyjde přibližně
na sedm milionů korun.
(bak)

Na náměstí přibudou stromy. Ilustrační foto: Jiří Necid

Čipování svozových nádob Vítání občánků je zatím
Ekoltesu zbrzdil koronavirus odloženo
Zahájení evidence
systému, vedoucí k povšech nádob na směsný komunální odpad
v Hranicích – to je první
krok k výrazným změnám v odpadovém
hospodářství ve městě. Čipování však zatím
komplikuje zpoždění
v dodávkách, související s koronavirem, a také
nepříznivé počasí.
Za zpoždění v čipování se
omlouváme a předpokládáme, že
bude znovu obnoveno v březnu.
Čipování má za cíl celkové
zmapování odpadových toků,
zjednodušení administrativy
související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizování efektivity stávajícího

hodlnějšímu nakládání
s odpadem pro všechny občany.
Popelnice budou
označeny speciálním
RFID čipem, který bude
obsahovat informace
o druhu sváženého
odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Tyto čipy pak
budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému
ECONIT.
Popelnice na bioodpad se čipovat nebudou. Také popelnice
podnikajících subjektů se zatím
také nebudou čipovat, ale měly by
být označeny známkou od Ekoltesu.
(bak)

V současnosti nám epidemiologická situace nedovoluje
pořádat obřad Vítání občánků.
Nadále však přijímáme od zájemců vyplněné tiskopisy, ale
realizace obřadů je až do odvolání odložena. Jakmile to si-

tuace umožní, Vítání občánků
obnovíme. Poté také oslovíme
všechny zájemce s dotazem,
zda jejich zájem trvá, a zároveň jim poskytneme informace
o konkrétních termínech obřadu.
(bak)

Lidé vloni vytvořili rekord
ve čtení
Navzdory epidemické situaci obyvatelé Hranic v roce 2020
více četli. V městské knihovně
si půjčili 136 394 knih a překonali tak rekord z roku 2019, kdy
si vypůjčili 90 700 knih. „Jelikož
během roku hrozilo uzavírání

knihoven, čtenáři se předzásobovali knihami,“ uvedla vedoucí knihovny Marie Jemelková.
Vloni také výrazně vzrostl počet virtuálních návštěvníků
čerpající online služby, a to
o více než 10 000. 
(red)

Slevy lze sčítat!

na všechna brýlová
skla

na brýlové obruby

Galašova 175, Hranice na Moravě, tel.: 777 912 553

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.
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Opozice: Vedení města má obrovský problém
– stavební firma stavící Ekocentrum je v likvidaci
Když se vybírala firma na výstavbu nového sběrného dvora
a přestavbu Ekoltesu v hodnotě
94 milionů Kč bez DPH, upozorňovali jsme, že by měl být vybrán
ekonomicky silný subjekt. Tedy
taková stavební firma, u které je
jistota, že stavbu dokončí a bude
schopna dodržet letitou záruku
na zhotovené dílo.
Starosta naše upozornění ignoroval a nakonec byla vybrána
lokální firma. Ta na sebe sama
uvalila v prosinci 2020 likvidaci
a od ledna firmu řídí likvidátor.
Ten by měl v relativně krátkém

čase uhradit všechny pohledávky, firma fakticky ukončí činnost
a bude vymazána z obchodního
rejstříku.
Co z toho plyne?
Jedno z největších rizik je
vlastní dostavba Ekocentra a záruky na zhotovení díla po jeho
předání do užívání. Dle uzavřené
smlouvy o dílo měla činit záruka za jakost 5 let. Kdo bude nyní
tyto záruky firmě Ekoltes poskytovat?
V minulosti představenstvo
firmy Ekoltes pod vedením
starosty vyměnilo firmu, která

připravovala výběrové řízení
na výstavbu Ekoncentra, a bylo
rovněž zrušené výběrové řízení
na dodavatele stavby. Dle pana
starosty se do výběrového řízení přihlásily jen firmy většího kalibru, a ne domácí firmy.
Argumentoval tím, že takovou
stavbu může postavit kdokoliv
a nejsou s ní spojená žádná rizika.
Výběrové řízení na stavbu
Ekocentra vyhrála nejnižší nabídka za 94 milionů Kč bez DPH
a s vítězem výběrového řízení
byla podepsána smlouva na

realizací díla v celkové hodnotě
113 799 697,80 Kč včetně DPH.
Samozřejmě, že likvidace či
insolvence firmy může postihnout i firmu většího rozsahu,
avšak rizika s tím spojená jsou
významně nižší.
Jelikož představenstvo Ekoltesu hospodaří s veřejnými prostředky, musí tak činit jako řádný
hospodář. Proto požadujeme
od představenstva společnosti
Ekoltesu jasné sdělení o tom, jak
budou v této situaci postupovat.
Ing. Robert Selzer,
zastupitel města

Ad) Opozice: Vedení města má obrovský problém…
Vyjádření města: Problém malý, ve skutečnosti žádný
Již v první větě svého příspěvku pan zastupitel Selzer z politického hnutí Otevřená radnice
(HORA) prokázal neznalost zákona o zadávání veřejných zakázek, mimo jiné tím, že předem
určuje, jaký dodavatel by měl být
vybrán.
Je rovněž nezbytné oživit
jeho selhávající paměť. Za zpackané výběrové řízení na přestavbu areálu společnosti Ekoltes za
100 milionů korun byl odpovědný člen jeho politického klubu
pan František Smolka.
Pracoval jsem v oblasti stavebních investic mnoho let a na
základě svých zkušeností jsem

usoudil, že toto výběrové řízení
významně poškozuje budoucí
zájmy městské společnosti Ekoltes, a. s. Informoval jsem o tom
radu města a ta rozhodla, že toto
podezření nechá prověřit. Právní experti společnosti OTIDEA
skutečně ve svém odborném
stanovisku doložili, že uvedené
výběrové řízení obsahovalo řadou nejasností, někde bylo v rozporu se zákonem, požadovalo
rozporné kroky a nastavovalo
nerovné podmínky. Dále konstatovali, že zadávací podmínky
byly stanoveny silně diskriminačně a omezily okruh potenciálních
dodavatelů na minimum.

Nebyla jiná možnost než
toto výběrové řízení zastavit
a vyhlásit nové, již v souladu se
zákonem. Vítězem této soutěže
se stala společnost SAS4REAL s.
r. o., a ta po uzavření smlouvy
začala zakázku realizovat.
K určité komplikaci došlo,
když tato firma ke dni 1. 1. 2021
zaevidovala insolvenční návrh
na své zrušení. Město tuto skutečnost zjistilo již v následujícím týdnu a neprodleně svolalo
jednání v této věci. Zjistili jsme,
že důvodem tohoto kroku bylo
organizační slučování několika
firem do jednoho subjektu. Firma doznala, že nezvážila plnění

všech podmínek investora v oblasti dotační podpory, a tak svůj
návrh na zrušení vzala zpět, což
bylo doloženo notářským zápisem. Tím je zaručeno, že firma
dokončí rekonstrukci Ekoltesu
v řádném režimu. Před případnou reorganizací v budoucnu
zajistí záruční podmínky převzetím závazků na nové uskupení a teprve po podpisu této
smlouvy provede potřebné organizační kroky. Z obrovského
problému je tedy problém malý
a po podpisu dohody žádný.
Jiří Kudláček,
starosta města Hranic

Máme za sebou první rok života s rouškami
Před rokem v březnu nastoupila doba covidová. Připomeňme si, že první březnový den
roku 2020 se v České republice
objevili první tři lidé, kteří byli
nakaženi koronavirem.
Dne 12. března vyhlásila vláda nouzový stav a od 18. března
zakázala vycházení bez roušky
nebo jiné ochrany nosu a úst.
Svět se měnil před očima,
lidé oprášili šicí stroje a pustili
se s vervou do šití roušek nejen
pro sebe, ale nezištně i pro potřebné. Začal život za rouškou.
A ta skryla úsměvy. Změnil se
nám životní styl, začali jsme jinak trávit čas.
Roušky jsme do té doby
u nás znali jen z nemocnic,
zatímco například v Asii byly
a jsou běžně užívány jako
ochrana proti smogu, alergiím

anebo v období chřipek. Od
loňska se ale rouška stala každodenní nutností i v Evropě.
Na situaci rychle reagovaly
také prestižní módní značky
a začaly přicházet se svými kolekcemi roušek jako módního
doplňku. Na trhu se objevily
různé exkluzivní kousky a cena
nejdražší roušky na světě se
vyšplhala na 36 milionů korun.
Je totiž ze zlata a zdobená diamanty.
Roušky se ale používaly už
ve starověkém Řecku v podobě
látky přes ústa a nos, zejména
při těžbě nerostů. Ve středověku se objevily morové masky
ve tvaru ptačích zobáků jako
ochrana před vdechováním
pachů, neboť se předpokládalo,
že mor se přenáší i „zkaženým
vzduchem“.

Ať už jsou důvody k nošení
roušek různé, vždy jsou tu i lidé,
kteří roušky odmítají. Skoro se
zapomnělo, že obdobná situace
zde byla před zhruba sto lety,
kdy se roušky nosily se stejnou
intenzitou jako dnes. Svět se
tenkrát chránil před španělskou
chřipkou, která v letech 1918 až
1920 zasáhla celý svět. I tehdy
nebyly všem po chuti a existovali odmítači roušek. A to
i přesto, že roušky prokazatelně pomáhaly zabránit smrtící
španělské chřipce v jejím šíření.
Dnes se rouška stala symbolem
doby. Symbolem ochrany. Ale
i ohleduplnosti. 
(red)
Soudobé „morové masky“ můžeme
občas vidět při troše štěstí v ulicích,
stejně jako plynové masky na obličejích recesistů a vtipálků.
Foto i model: Natálie Doleželová
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„Přežije-li kultura, přežije národ.“ Jan Viktor Mládek

Proměny hranické
kultury od roku 2014
Nikdo neví, kdy tato podivná covidová doba skončí a jaké bude mít ekonomické důsledky. Nahlédneme-li do
minulosti, v dobách po epidemiích a válkách vznikala výjimečná umělecká díla,
která jsou svědky prožitých těžkých časů.
A tak je nezpochybnitelné, že kultura má
po krizích své místo v lidském životě. Výstavy, divadla, koncerty, knihy, hudba,
filmy poskytují mimořádné zážitky, které
ovlivňují život člověka, dávají na chvíli
zapomenout na starosti, dodávají sílu,
motivují, kultivují.
Důležitost kultury si uvědomuje
i vedení města Hranic. V loňském roce
připravilo Program rozvoje kultury na
dalších deset let, do roku 2030. Jeho
součástí bylo i vyhodnocení uplynulého programu, sestaveného na roky
2014 až 2020.
Tým, který v roce 2014 na programu pracoval ve složení PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Pavla Tvrdoňová
a Rostislav Plachý, přišel tehdy s velmi
odvážnou myšlenkou, a to sloučit stávající organizace: Městskou knihovnu,
Městskou galerii a muzeum, Městské
kulturní zařízení. Ukázalo se, že šlo
o krok správným směrem. Sloučení
přineslo nejen značné finanční úspory, ale také velký posun v hranické
kultuře.
V souvislosti se sloučením město
učinilo revoluční rozhodnutí, zrušit
vstupné ve výstavních síních. Zvýšilo
také příspěvek na nákup knih a časopisů do knihovny a na rozšíření
provozní doby knihovny o sobotní
dopoledne. Naopak vyžadovalo od
nové organizace Městská kulturní
zařízení Hranice (MKZ) zvýšit úroveň
a počet výstav, pořádat akce k oživení
centra města, rozšířit propagaci akcí
a další.
MKZ hned v roce 2015 přinesla
značné úspory nákladů. Na těch se
podílelo efektivnější využívání materiálních prostředků organizace, pracovníků a rovněž uzavření nových smluv
s dodavateli za výhodnějších podmínek. Navíc organizace získala od roku
2015 na dotacích téměř 5,4 milionu
korun a další finance od sponzorů.
Díky spolupráci středisek má dnes
MKZ méně zaměstnanců než při svém
vzniku i když přibyly nové úkoly jako
vydávání Hranického zpravodaje,
provozování Infocentra k Propasti, pořádání delších vánočních trhů,
provozování Muzea na zámku a další.
Pro oživení centra města vznikly
nové projekty, které dnes už mají
svou tradici, jako Kraslicovník, vánoční stromky v podloubí, veřejná
snídaně, ale také déle trvající vánoční

jarmark, na kterém má zásluhu starosta Jiří Kudláček.
MKZ Hranice sjednotila grafický
vizuál dříve samostatných organizací, vytvořila nové weby, zvýšila počet
výstav a zatraktivnila je
pro veřejnost. Výstavy
obohatila o spoustu doprovodných programů –
komentované prohlídky,
výtvarné dílny, besedy
a další. K významnému
kroku patřila modernizace interiéru knihovny,
po které přibyli čtenáři
i počty vypůjčených
knih. Dařilo se
letnímu kinu,
kde stoupla návštěvnost, a letní
kino je tak dlouhodobě druhým
nejnavštěvovanějším kinem
v re p u b l i ce.
Uskutečnily
se také oslavy k výročí
Karla IV., ke
100. výročí
republiky,
k 850 letům
města Hranic a další.
Úspěšnost
dokládají
nárůsty návštěvnosti.
Program rozvoje kultury na období 2014 až 2020
se ale nesoustředil jen na
městskou organizaci. Podpory se dočkaly také fyzické osoby a sdružení. Město
zvýšilo příspěvky na grantový program pro místní
kulturu a na vydávání knih
o Hranicích. Investovalo
i do oprav budov pro kulturní činnost. 
(red)
VÝVOJ PO SLOUČENÍ ORGANIZACÍ DO MKZ HRANICE
Rok 2013 Rok 2019
Počet doprovodných akcí v knihovně
42
95
Počet vypůjčených knih za rok
85 665
90 700
4 178
22 597
Počet návštěvníků výstav v synagoze,
na Staré radnici, v Muzeu na zámku
Počet výstav
10
24
Počet diváků v Zámeckém klubu
1 989
2 905
Počet diváků v letním kině
5 857
10 111
Počet návštěvníků koncertů KPH
917
1 015
Počet návštěvníků TIC na zámku
8 515
17 390
Počet návštěvníků Infocentra k Propasti
24 560
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„Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.“ Václav Havel

Místa pro kulturu
potřebují opravit
Nový Program rozvoje kultury v Hranicích na období 2021 až 2030 má ambiciózní cíle také v oblasti v oblasti oprav budov
a prostor, kde se odehrává kultura. Některé
projekty jsou už v běhu, některé se teprve
budou připravovat. Co se chystá?
LETNÍ KINO. K největším připravovaným projektům patří celková rekonstrukce
a modernizace areálu letního kina, které je
druhým nejnavštěvovanějším v republice.
V současné době je vypracována studie
na moderní multifunkční areál včetně
nápaditě upraveného přístupu. Práce na
rekonstrukci budou rozloženy do několika
etap tak, aby mohlo v sezoně pokračovat
promítání filmů.
EXPOZICE V TEPLICÍCH NAD BEČVOU.
V budově bývalého nádraží v Teplicích
nad Bečvou je v současné době infocentrum zaměřené na propagaci Hranické
propasti. Na stole je již studie interaktivní
expozice, která bude umístěna i v dalších
prostorách této architektonicky zajímavé
stavby a která bude propagovat Hranickou propast ve větší míře s cílem podpořit turistický ruch ve městě.
FOYER STARÉ RADNICE. Popelkou na
Staré radnici zůstává vstupní prostor.
Vzhledem k instalaci sochy T. G. Masaryka
na Školním náměstí bude busta T. G. Masaryka přesunuta na budovu Staré radnice,
prostor foyer bude odvlhčen, doplněn
novým osvětlením a ozvláštní ho socha
od Jiřího Žlebka Donátor. Červená barva
sochy v životní velikosti dá prostoru další
rozměr a vnese na Starou radnici současné
umění, aby zanechalo v této výjimečné
budově svou stopu jako každá dosavadní
epocha.
NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE. Nádvoří je
často využívané k doprovodným programům výstav, stávající zeleň ale nekoresponduje s historickým rázem budovy
a nepřináší mu žádnou další hodnotu.
V plánu je nahradit osázenou část ukázkou gotické zahrady, která návštěvníkům
obdivujícím Gotický sál názorně doplní
obraz o této epoše.
KONCERTNÍ SÁL. Aby se stal koncertní
sál důstojným místem pro koncerty klasické hudby, divadla a další programy,
čeká ho celková modernizace od podlahy až po strop. Od foyer až po zázemí
pro účinkující. Včetně pódia, důstojného
vstupu pro účinkující, osvětlení a celkové
estetické proměny.
ZÁMECKÝ KLUB. Prostor pro klubová
představení v zámeckém sklepení naléhavě volá pro vyřešení špatné izolace.
Kromě toho se Zámecký klub otevírá
i mladé generaci, a tomu je třeba přizpůsobit vzhled interiéru, vytvořit moderní,
originální a mladistvý prostor.
SYNAGOGA. Reprezentativní prostory
synagogy, která má v republice prestiž
díky pořádání výstav špičkových umělců,

potřebují také opravit. Od oken, kterými zatéká, až po vymalování tohoto
velkorysého prostoru. Opravy budou
probíhat ve spolupráci s majitelem
budovy – Církví československou husitskou. Investice do oprav si město„vybere“ formou prodloužení
nájmu pro výstavní účely.
ZUŠ. V plánu je provést
půdní vestavbu v budově
Základní umělecké školy
Hranice tak, aby všechna
výuka mohla probíhat pod
jednou střechou. V současné době je totiž klavírní oddělení umístěno v budově
Staré radnice.
PŘEDZÁMECKÁ ZAHRADA. V náčrtech je
také vylepšení travnatého
prostranství
u zámku, kde
by měl vzniknout parčík.
VEŘEJNÉ
T O A L E T Y.
Při pořádání
větších akcí
v centru města je problém
s absencí
veřejných záchodů. Město
se bude snažit
najít nejvhodnější řešení
této zapeklité
situace.

DALŠÍ VYLEPŠENÍ.
V plánech toho je víc. Například je nutné je vyřešit elektroinstalaci na Masarykově náměstí,
kde práce vypuknou už na jaře. Vylepšení se také dočká pobočka knihovny
v Drahouších, kde se v těchto dnech
již pilně pracuje.
SLABINY. Úkolů je, jak je patrno,
hodně. Nic to ale nemění na tom,
že v Hranicích chybí pro pořádání
velkých koncertů, divadel a plesů
důstojný multifunkční prostor s větší kapacitou návštěvníků. Pro tyto
účely je v současné době využívána
Sokolovna, která naléhavě potřebuje
rekonstrukci, a divadlo Stará střelnice.
Ani jeden z těchto objektů ale není
v majetku města. 
(red)
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„Srdce, fantazie a rozum – to je půda, z níž se rodí to, co nazýváme kultura.“ K. G. Paustovskij

Quo vadis,
hranická kulturo?
Program rozvoje kultury v Hranicích
na období 2021 až 2030 stanovuje úkoly
také Městským kulturním zařízení Hranice. Jaké to jsou?
UDRŽET STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ a kvalitu výstav výtvarného umění v synagoze i výstav na Staré radnici,
které mapují regionální
historii. Připravovat doprovodné programy k těmto výstavám, podporovat
umění ve veřejném prostoru. I nadále připravovat
k významným regionálním
výročím výstavy nebo je
připomenout formou článků v Hranickém zpravodaji.
Cílem také je zvyšovat grafickou úpravu plakátů tak,
aby byl každý plakát malý
uměleckým dílem.
KNIHOVNA.
Pokračovat v nastoleném trendu
v knihovně, která
se stala moderní
institucí s nádhernými interiéry, moderními webovými
stránkami a spoustou služeb a zajímavých programů
pro veřejnost.
OŽIVENÍ CENTRA. Nadále pořádat
programy k oživení
centra města – pokračovat v tradici
vánočních trhů
s kluzištěm, Vítání
jara a Kraslicovníku, veřejné
snídaně a dalších. Pokračovat v pořádání řezbářského
sympozia Hranický řez, oživovat tradice a hezká místa ve
městě, více využívat veřejný
prostor.
PROPAGACE MĚSTA. Velkou výzvou je propagace
města s cílem zvýšit turistický
ruch. Pro tento účel slouží portál infocentrum-hranice.cz. Postupně bude rozšiřován o další turistické
cíle, o tipy na trávení volného času, o tipy
na výlety. V přípravách je také brožurka,
která bude obsahovat hlavní turistické
cíle Hranicka, a pracuje se na modernizaci
materiálů pro turisty. Snahou je využít
potenciál, který město má, a doplnit jej
o zážitky pro všechny smysly. Nově začalo
infocentrum na zámku provozovat půjčovnu kol a koloběžek, které mohou využívat turisté, a prozkoumat tak Hranice
a okolí intenzivněji než pěšky. Organizace
se zaměří i na nové a netradiční způsoby
propagace.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Vytvořit tradici
městských slavností – open air akce – ve
formátu a duchu oslav 850 let Hranic, které
proběhly v roce 2019 a byly velmi kladně
hodnoceny veřejností. Program se odehrával na několika místech v centru a zakončen
byl průvodem.
NOVÉ TRENDY. Vzhledem k měnícímu se
životnímu stylu, kdy se lidé vracejí ke svým
kořenům, organizace bude z těchto trendů
vycházet při tvorbě kulturních programů,
rozvíjet jejich multižánrovost a soustředit
se na programy pro rodiny s dětmi.
KOORDINACE. Městská kulturní zařízení
Hranice budou nadále spolupracovat s pořadateli kulturních akcí ve městě při vytváření
portálu shrnujícího akce v Hranicích a okolí.
Tento portál www.kultura-hranice.cz slouží
také jako plánovací kalendář, aby nedocházelo k tomu, že se v jednom termínu budou
konat dva programy obdobného charakteru.
SBÍRKY. Organizace je také pověřena
správou sbírek, některé předměty představuje veřejnosti na výstavách regionálního
charakteru, některé v článcích na webových
stránkách muzea. Při rozšiřování sbírek se
zaměřuje na regionální tematiku. Úkolem je
pokračovat ve sbírkotvorné činnosti, v digitalizaci sbírek a ve správě a údržbě depozitářů.
SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ. Potěšitelné je, že veřejnost má zájem podílet
se na kulturním životě ve městě a zapojit
se do přípravy programů, za což jim patří
obrovské poděkování. MKZ bude i nadále
spolupracovat se školami, školkami, spolky,
jednotlivci i organizacemi.
VYLEPŠENÍ PROSTOR PRO KULTURU. Cílem je také modernizovat objekty, ve kterých
Městská kulturní zařízení Hranice provozují
svoji činnost. Prostředí je pro člověka velmi
důležité a dokládá to například modernizace
interiérů městské knihovny, kdy po rekonstrukci prostor došlo k výraznějšímu nárůstu
návštěvníků knihovny i počtu vypůjčených
knih. Z těchto důvodů budou pokračovat
modernizace i dalších prostor. Toto téma je
více rozepsáno na straně 8. 
(red)

Jaká výročí nás čekají?
210 let od vzniku hranické knihovny
(v roce 2021)
120 let činnosti rybářské organizace
v Hranicích (v roce 2022)
140 let od založení továrny na výrobu
čerpadel – Kunz (v roce 2023)
160 let divadelního souboru Tyl Drahotuše (v roce 2023)
180 let od stavby nejstarších z mostů
viaduktů (v roce 2024)
120 let od vzniku hranického muzea
(v roce 2025)
Výročí je mnohem víc, uvádíme jen
některá vybraná.
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„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti
nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ Jan Werich

Město podporuje spolky
a pořadatele akcí
V Hranicích působí v oblasti kultury
pěvecké, hudební a taneční soubory,
divadelní spolky, soukromá galerie, Základní umělecká škola, mažoretky, jsou
zde vydavatelé regionální literatury
a další provozovatelé
kulturních akcí. Město
Hranice je míní nadále
podporovat, jak uvádí
v Programu rozvoje
kultury na nadcházejících deset let.
Fyzickým osobám
a sdružením v oblasti kultury poskytuje
z rozpočtu města
granty na akce i činnosti, které jsou v souladu s koncepcí
města. Důraz
klade na podporu celoroční
činností sdružení a spolků,
které vychovávají mladou generaci, ať už to
jsou pěvecké,
taneční, divadelní, hudební
a další umělecké soubory.
Podporovat
také míní akce, které zajistí oživení centra města, a rovněž vydávání publikací o Hranicích. V plánu je vytvořit tým
spoluautorů, kteří se budou podílet na
vypracování monografie Dějiny města

Hranic. Navíc se bude vydávat Hranická
vlastivěda.
Kromě finanční podpory nabízí město
organizátorům i mediální podporu. I nadále je možnost prezentovat své aktivity
v kalendáři akcí na www.kultura-hranice.
cz, který je také zveřejňován v Hranickém
zpravodaji. Tento kalendář, který spravuje
Turistické informační centrum na zámku,
je skvělým nástrojem pro plánování akcí
a díky němu tak lze předcházet tomu, aby
se ve stejném termínu konalo více akcí
obdobného charakteru.
Pořadatelé kulturních podniků mohou
také využít administrativní pomoc ze strany města například se zábory a povoleními nebo odpuštění poplatků za zábory.
Souborům nabízí město možnost využívat ke zkouškám bezplatně Zámecký
klub nebo Koncertní sál.
Do kulturního dění v Hranicích významnou měrou přispívá také město
Hranice prostřednictvím svým odborů.
Pořádá akce k významným výročím, jako
je Den vítězství, Výročí narození a výročí
úmrtí T. G. Masaryka, Den vzniku samostatného státu a další. Pro oživení centra
města připravuje tradiční farmářské trhy,
Den bez aut nebo Barevný den. Kromě
toho organizuje výstavy v Galerii Severní
křídlo zámku a výstavy a další projekty ve
dvoraně zámku.
Při naplňování Programu rozvoje kultury se bude město potýkat i s vlivem
pandemie covid-19 a všech sociálních
a ekonomických důsledků, které s sebou
tato situace přinesla.
(red)

Program rozvoje kultury města Hranic
na období 2021–2030 je k dispozici na webových
stránkách města a v městské knihovně.

Poděkování ředitelce MKZ Nadi Jandové
To, že hranická kultura zaznamenala za posledních šest let
velmi významný rozvoj je nezpochybnitelné a dokumentuje to
řada kvantitativních i kvalitativních ukazatelů charakterizujících
oblast kulturního života našeho
města.
Východiskem všech těchto
pozitivních změn se stal velmi
kvalitně zpracovaný Program
rozvoje kultury města Hranic
2014–2020. Na základě tohoto

Programu schváleného zastupitelstvem v roce 2015 byla nově
zřízena příspěvková organizace Městská kulturní zařízení se
čtyřmi středisky: kultura, městská knihovna, muzeum a galerie
a turistické informační centrum.
Vůbec nejdůležitějším předpokladem pro nastartování
těchto zásadních změn bylo
jmenování Ing. Nadi Jandové do
funkce ředitelky této organizace.
Nová ředitelka dokázala kolem

sebe soustředit tým schopných
a vysoce motivovaných spolupracovníků a spolu s nimi postupně
splnit všechny ambiciózní úkoly
vytyčené zmíněným Programem
rozvoje kultury a navíc řadu dalších významných počinů realizovat z vlastní iniciativy nad rámec
uvedeného Programu.
Měla rovněž lví podíl na
přípravě koncepce rozvoje kultury na další období, kteroužto představujeme čtenářům

v příloze. Z těchto důvodů rada
města v roce 2020 ocenila práci
Ing. Nadi Jandové za uplynulé
šestileté období a potvrdila ji ve
funkci ředitelky i pro následující
funkční období. V této souvislosti je namístě poděkovat ředitelce
Nadi Jandové za obětavou práci
vykonanou pro rozvoj hranické
kultury a popřát jí mnoho úspěchů v další činnosti.
PhDr. Vladimír Juračka,
místostarosta

charita, inzerce
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Tříkrálová sbírka 2021: Na Hranicku, Lipensku
a Všechovicku se vybralo téměř 750 tisíc korun
Průběh Tříkrálové sbírky 2021
v Charitě Hranice výstižně charakterizuje slogan, který pro letošní sbírku vymysleli koledníčci
z Oseku nad Bečvou: „Letos vám
u dveří zazpívat nemůžeme, za
každou korunu o to víc děkujeme.“
Skupinky tří králů v obcích
Hranicka, Lipenska i Všechovicka byly připraveny od druhého ledna vyjít do ulic, roznášet
občanům radost a koledovat ve
prospěch charitního díla. Epidemiologická situace na počátku
ledna nás donutila přehodnotit
situaci a neriskovat zdraví koledníčků a dárců. Místo vyslání
tříkrálových skupinek jsme hledali v městech a obcích místa,
která by byla nejen přístupná
občanům, ale museli jsme vždy
najít dobrovolníka, který by pokladničku na tomto místě byl
ochoten hlídat. Do tradičních
tříkrálových pokladniček mohli
občané Hranic přispět netradičně až do neděle 24. ledna
v Kavárně Na zámku, v prodejně pečiva ZD Záhoří, v kostele
Stětí svatého Jana Křtitele, na
faře nebo v kanceláři Charity

Hranice. Z místních částí našeho města byly pokladničky k dispozici v Drahotuších, ve Velké
a ve Lhotce. V pokladničkách
ze všech těchto míst se vybralo
100 814 Kč.
Byli jsme mile překvapeni
částkou, kterou jsme díky štědrosti dárců po otevření všech
142 pokladniček napočítali
747 684 Kč, což je přesně polovina loňského rekordního
výnosu. Tradičně nejštědřejší
byli občané Hustopečska. Děkujeme všem štědrým dárcům
a také všem, kteří se podíleli na
organizaci sbírky nebo se starali
o sbírkové pokladničky.
Charita letos poprvé nabídla dárcům také virtuální online
pokladničku, která je stále přístupná na stránkách www.trikralovasbirka.cz. K prvnímu únoru
přes tuto pokladničku přispěli
dárci z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu ve prospěch Charity Hranice
částkou 63 tisíc korun. Přispět
do Tříkrálové sbírky prostřednictvím online pokladničky můžete
až do konce dubna. Pokud se
takto rozhodnete, nezapomeň-

te ve druhém kroku
zadat jméno naší
Charity nebo PSČ
vaší obce či města.
V letošním roce
plánujeme pro středky Tříkrálové
sbírky použít na
přímou finanční pomoc rodinám s více
dětmi, rodičům samoživitelům nebo
osamělým seniorům. Z výtěžku také
podpoříme terénní
sociální a zdravotní
služby Charity Hranice, včetně domácí hospicové péče.
Chceme také pořídit
zdravotní a kompenzační pomůcky na
zapůjčení občanům,
kteří se o své blízké nemocné starají Tři králové v Jindřichově. Foto: Charita Hranice
v domácím prostředí.
Děkujeme za vaši štědrost.
Celoročně můžete přispět
Děkujeme, že nám pomáháte
na podporu činnosti naší Chapomáhat lidem, kteří naši pority a provoz našich zdravotmoc opravdu potřebují.
ních a sociálních služeb přímo
Radka Andrýsková,
na účet Charity Hranice 27Charita Hranice
6448390227/0100.

INZERCE

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Hranice 88.7 FM | 106.8 FM | R-OL

humoriada.cz
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velikonoce

Hranice se vybarví do Velikonoc
Zvesela do jara se chystáme
vkročit i letos. Přijďte s námi oslavit Velikonoce v Hranicích.
Tradiční akce Vítání jara je
plánována na sobotu 27. března. Pokud tomu vládní opatření
dovolí, můžete se těšit na živý
a netradiční program. Přijede
pouliční divadlo Kvelb Ateliér
s představením Řechtačka, které pobaví malé i velké. Linout
se budou zvuky keramofonu,
unikátního hracího nástroje
ze střešních tašek. Potěší i živá
zvířátka, která si budete moci
pohladit.
Pokud program nebude možné uskutečnit, zabavit se budete
moci i sami, díky interaktivním
a kulturním koutkům. Mějte proto oči na šťopkách, na prostranství za zámkem vyroste nový div
Hranic. Monumentální barevný
ptačí strom se bude pyšnit 40
ptačími budkami, které potěší
nejen pozorovatele, ale snad
i ptáčky, kteří se mohou v budkách ubytovat. Pokud vládní
opatření nedovolí přivítat jaro
tradičně s živou kapelou, užijete si aspoň prozpěvování ptáků.
A to třeba při četbě knihy z nové
knihobudky. Z ní si můžete knihu vzít a počíst si doma, anebo
některou ze své domácí knihovničky naopak do knihobudky darovat a nechat ji na čtení jiným.
Čtecí koutek doplní také pohodlné posezení.
Neláká vás pohoda u knihy
a chtěli byste si raději dát partičku v piškvorkách? Hrací koutek
nabídne hry, které si zahrajete
i s dětmi. A až vás taktické přemýšlení začne bolet, můžete
rozhýbat své tělo při skákání
panáka nebo probíháním zlatou
bránou.
Speciální sekce bude tvořena
tradičními velikonočními zvyky.
Například pomlázkomat, který

Několik tisíc vajec ozdobí letos opět hranický Kraslicovník. Protože bez stromu ověšeného malovanými vajíčky by to
v Hranicích nebyly ty pravé Velikonoce. Jiří Necid/MKZ Hranice

bude volně k využití a díky němu
omládne každá žena. Nebude
chybět ani Morana, byť se letošní rok nejspíše nedočkáme jejího
tradičního vynášení.
Co se však nemění, je hranický Kraslicovník, bez kterého
bychom jaro jen stěží přivítali.
Bohatě ozdoben kraslicemi
bude letos strom na travnatém
prostranství za zámkem, kam se
musel přesunout kvůli plánované rekonstrukci náměstí. Nechte
se překvapit, který strom letos
převezme žezlo hranické tradice.
Jarní dekoraci Hranic doplní
také výzdoba Staré radnice, jejíž

Čtyřicet ptačích budek v pestrých barvách bude letošní novinkou. V době uzávěrky listu se dokončovala jejich výroba. Pořadatelé očekávají, že se ujme pracovní
název „budkovník“. Uvidíme. Foto: MKZ Hranice

okna rozveselí barevné slepičky
a ptáčci, vajíčka a další připomínky jara.
A věříme, že potěší i obří
vejce. Tři gigantické kraslice
v těchto dnech zdobí zkušení
výtvarníci a malíři a jedno vejce zapsané do knihy rekordů
zapůjčí malíř Antonín Vojtek
z Břeclavi.
Nebude chybět ani rozcestník, který pomůže nasměrovat
ke všem atrakcím – třeba kudy
a jak daleko to je na Velikonoční
výstavu v Galerii M+M, ke Kraslicovníku a navede i k dalším
velikonočním cílům v blízkém

i vzdálenějším okolí, včetně Velikonočních ostrovů.
Na celé velikonoční a jarní
výzdobě se podílí svými nápady
a uměleckým umem tým Městských kulturních zařízení Hranice,
firma Astra, pracovníci Domova
dětí a mládeže v Hranicích, Základní umělecká škola Hranice,
Ekoltes, Městský úřad Hranice
a někteří nadšení obyvatelé města. Jsme také vděční za pomoc
všem z řad místních občanů, kteří
nám přinesli vajíčka na Kraslicovník.
Mirka Krůpová,
dramaturgyně Městských
kulturních zařízení Hranice

Slepičky a ptáčci jsou již připraveni usednout do truhlíků v oknech Staré radnice.
Foto: Kateřina Macháňová/MKZ Hranice

velikonoce
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Jarní svátky ozvláštní letos několik obřích kraslic
V Hranicích se objeví ve
druhé polovině března několik
obřích kraslic. Pro připomenutí
velikonočních svátků a pro potěchu dětí i dospělých. Jejich malování se ujali výtvarníci a malíři.
Jedno vejce bude výjimečné.
Přímo rekordní. Je dílem malíře
Antonína Vojtka z Břeclavi. Kraslice je vysoká 160 centimetrů,
z jedné strany je vyobrazena
krajina ze strany od Brna, z druhé
strany pohled od Břeclavi s řekou
Dyjí. Motivy oddělují dva kruhy
s tulipány jako symbolika jara.
Antonín Vojtek na této olejomalbě pracoval 107 hodin. Jeho
kraslice byla v roce 2015 zaevido-

vána v České databance rekordů
Agentury Dobrý den Pelhřimov.
Toto rekordní vejce budou moci
lidé obdivovat od poloviny března ve dvoraně hranického zámku.
Další mega kraslice budou vysoké 140 centimetrů a umístěny
v ulicích Hranic. Kde? Hledání
těchto „vajíček“, které schoval
zajíček, je přece jednou z velikonočních tradic, takže vaječné
hledání nechávají organizátoři
– Městská kulturní zařízení Hranice – na veřejnosti. 
(nj)
Rekordní kraslici namaloval malíř
Antonín Vojtek z Břeclavi.
Foto: Archiv Antonína Vojtka

Velikonoce z kalendáře jen tak nezmizí
„Velikonoce z kalendáře jen
tak nezmizí.“ To je aktuální motto
Anny Musilové, majitelky hranické Galerie M+M. Výstavní prostory
soukromé galerie působí v Hranicích už od roku 1993 a typické pro
ni jsou především každoroční výstavy v době adventu a Velikonoc.
Letos se bude konat již 26. velikonoční výstava. Začne 12. března a skončí o Velikonoční neděli,
tedy 5. dubna. „Pevně doufám,
že budeme moct galerii otevřít
pro veřejnost. V případě že by
naše dveře musely zůstat opět
uzavřeny, připravíme pro zájemce fotogalerii na Facebooku,“ říká
Anna Musilová.
Přesto ale doufá, že se situace
konečně uklidní a návštěvníci si
budou moct užít velikonoční atmosféru. K vidění bude vše spjaté

s velikonočními svátky i s probouzením jara. Těšit se můžete
na zvířátka, kraslice, perníčky, velikonoční ozdoby a věnečky. Tyto
předměty si mohou zájemci dokonce i zakoupit a zpříjemnit si
tak domácí velikonoční pohodu.
Galeristka Anna Musilová
také dodává: „Už je toho dost,
měli bychom se snažit ze sebe
tu tíhu dnešní doby setřepat, mít
hlavu vzhůru a kráčet s pevnou
nadějí na lepší zítřky. Záleží na
nás všech, jak budeme vůči sobě
a svému okolí zodpovědní. Neměli bychom však sedět v koutě
a přivolávat si všechny strachy
a hrůzy.“ Pevně věří, že i její výstava pomůže podpořit v lidech
radost z maličkostí. „Musíme
myslet pozitivně a nepřitahovat
k sobě zlé myšlenky. Je třeba, aby

Galeristka Anna Musilová každoročně připravuje nové aranžmá velikonočních
výstav. Foto: Galerie M+M

se společnost rozhýbala, vyčistila
si hlavu a abychom začali být ak-

tivní a dělali věci, které máme rádi
a které nám přinášejí radost. (km)

Vítání jara bude 27. března. Pokud to bude možné
Netradiční program je připravený na akci Vítání jara, a to
na sobotu 27. března od 14 hodin. Pokud tedy bude možné
akci uspořádat. Hrát bude cimbálová muzika Moravia z jižní
Moravy a úchvatným zážitkem
bude hra na keramofon, což je
hudební nástroj vyrobený z vyladěných střešních tašek Tondach
Bobrovka. Tento nástroj oživí vystoupení cimbálovky. Zahraje

na něj cimbalista a konstruktér
unikátních nástrojů ze střešních
tašek Petr Pavlinec. Nenechte si
ujít tento jedinečný zážitek.
Pouliční divadlo Kvelb Ateliér
zde vystoupí s představením
Řechtačka, které je zaměřené na
slavnosti návratu Slunce a příchodu jara s ukázkami velikonočních
zvyků. Zaujme monumentálností
pohyblivé scény a rekvizit, mezi
které patří například dvoumet-

rové vejce. Pobaví vtipem i živou
muzikou, znít budou lidové písně. Diváci uvidí velký barevný
vůz, který veze obrovské vejce,
jeho malování, velikonoční zvyky,
příchod Slunce a pálení Morany.
Vystoupení pobaví, rozesměje
a přitom i připomene, jak naši
předkové vnímali konec zimy, jak
byli rádi za naději a jak veselím
i rozpustilostí děkovali za přežití
a těšili se z něj.

Nebudou chybět ani živá
zvířátka. Akce se bude konat na
travnatém prostranství u zámku,
protože náměstí se bude v tuto
dobu rekonstruovat. Doufejme
v pěkné počasí a další příznivé
okolnosti. Pokud bude možné
tento program uskutečnit, podrobnosti se dočtete na plakátech a na webových stránkách
www.kultura-hranice.cz.

Na Vítání jara bude znít keramofon, velikonoční zvyky připomene představení Řechtačka a nebudou chybět živá zvířátka. Foto: archiv účinkujících

(red)
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zajímavosti

Knihovna žila a pracovala i v době lockdownu

Ze stěn zmizela v drahotušské knihovně výrazná zelená barva a výmalba bílou
barvou dala vyniknout klenbě. Foto: Marie Jemelková

Knihovnice rovnají knihy po výmalbě a pokládce podlahy do vyměněných regálů
a těší se, že brzy přivítají čtenáře v novotou vonícím prostoru. Foto: Marie Jemelková

Začátkem roku byly všechny
knihovny ve stavu lockdownu.
Čtenáři sice naši knihovnu navštěvovat nemohli, ale práce se
za jejími zdmi nezastavila.
Všechny další knihovnické
činnosti pokračovaly nadále.
Akvizice, zpracování a katalogizace nových knih, správa a aktualizace fondu, řešení online
objednávek čtenářů, pomoc
studentům bezkontaktní meziknihovní službou a poskyto-

nogram všech prací je rozdělen
až do března. Vystěhovány byly
všechny knihy, starý nábytek,
prováděly se zednické práce,
byla provedena nová výmalba
a položena nová podlahová
krytina. Zatím není ještě vše hotovo, ale doufáme, že v březnu
naši pobočku znovu otevřeme
a přivítáme její čtenáře v novém,
příjemnějším a pohodlnějším
prostředí, kde budou rádi trávit
více ze svého volného času, se-

Vyšla kniha
heraldika Loudy
Loni uplynulo sto let od
narození heraldika Jiřího
Loudy, autora návrhu státního znaku České republiky
i mnoha obecních a městských znaků včetně současné
podoby znaku města Hranice.
K výročí vyšla publikace Erby
rytířů Podvazkového řádu,
pojednávající o jeho životě
a výtvarném odkazu.  (red)

vání skenů různých odborných
článků a statí. Zpracovávala se
statistika všech knihovnických
činností a služeb i za celý region
jednadvaceti poboček, výroční
zprávy naší knihovny a celého
obslužného regionu či jiné administrativní práce související
s ukončeným rokem 2020.
V únoru jsme se navíc razantně pustili do rekonstrukce
interiérů naší největší pobočky
v místní části Drahotuše. Harmo-

tkávat se s ostatními spřízněnými dušemi a povídat si.
Pracujeme takto i s nadějí, že
současná epidemie koronaviru
se dostane brzy pod kontrolu
a zavedená protiepidemická
opatření brzy skončí a vrátíme se zpět k našim radostným
maličkostem, které tvoří náš
život. A dobré knihy k nim také
patří.
Marie Jemelková,
vedoucí městské knihovny

Den poezie: Básníme v ulicích Hranic
Máte rádi poezii, ale píšete si
básničky jen do šuplíku? Nebo
máte oblíbené básně, o které
byste se rádi podělili? Staňte
se součástí poetické výzdoby
Hranic. Na Světový den poezie
21. března ozdobíme vámi zaslanými básněmi centrum Hranic
a netradiční místa města. „Básníme v ulicích Hranic“ navazuje
na celorepublikovou bitvu za
poezii. Více informací najdete na
facebook.com/mic.Hranice nebo
na www.mkz-hranice.cz.  (mk)

Foto: Naďa Jandová/ MKZ Hranice

Fejeton: Den štěstí a dřevěný manekýn
V březnu mají své světové nebo
mezinárodní dny nejen vrabci,
voda, lesy, ale taky číslo pí, dokonce i mozek a… štěstí. Mezinárodní
den štěstí připadá na 20. března
a vyhlásila ho OSN v roce 2013 na
základě návrhu malého himálajského království Bhútán. Den štěstí
má upozornit na důležitost pocitu
štěstí v životě všech lidí.
Vzpomněla jsem si, jak jsem
sháněla dárek pro jednu z mých
dcer – „dřevěného manekýna“, figurku s pohyblivými klouby, kterou
používají výtvarníci ke kreslení pohybů člověka. Dcera po něm tou-

žila, takže jsme vyrazily s druhou
dcerou po obchodech. To bylo samozřejmě v časech před covidem.
Na ulici nás oslovila malá
dívka s tím, že ve škole dostali za
úkol ptát se lidí, co je pro ně štěstí.
A tak jsem jí odpověděla. Pak jsem
s dcerou pokračovala v anabázi po
obchodech, ale nikde „manekýna“
neměli.
V jednom obchodě stál u dveří
prodavač. Zeptala jsem se: „Máte
dřevěného manekýna?“
On: „To je knížka?“
Vysvětlila jsem mu, o co jde,
a prodavač mě odkázal do oddě-

lení výtvarných potřeb. Manekýna
neměli.
Když jsme odcházely z obchodu, zastavila jsem se znovu u toho
muže v oddělení knih a řekla jsem:
„Ale Dřevěný manekýn je fakt dobrý název pro knížku. Asi ji napíšu.“
Zasmál se a dodal: „Bylo by pro mě
štěstí být hlavním hrdinou.“ Naštěstí už neslyšel moji odpověď.
A štěstí také bylo, že jsme hned
v dalším obchodě objevili dřevěného manekýna. V Bhútánu by ze
mě měli radost. Tolik štěstí v jeden
den. Užijte si den štěstí a třeba se
vám letos podaří navštívit toto po-

hádkové království. Nebo šťastně
cestovat kamkoli. 
(nj)

Dřevěný manekýn. Foto: Pixabay

turistika

K Javorové studánce a k Jarnímu vodopádu

Zhruba 7 kilometrů dlouhá vycházka nabídne i pohled na vodopád.
Zdroj: Mapy.cz

Trasa, kterou jsme pro vás
přichystali, začíná u hranické
plovárny. Podél řeky Bečvy momentálně probíhá rekonstrukce
místního jezu, a tak si můžete
prohlédnout, jak vypadají tyto
náročné vodohospodářské práce. Pokračujete po cyklostezce
Bečva. Hned na začátku uvidíte
po levé straně vodní plochu zvanou Pískáč, která je hojně využívaná k rybaření a v mrazivých

dnech k zimním radovánkám na
zamrzlé hladině.
Po zhruba 2 kilometrech chůze po cyklostezce se budete blížit
k lávce přes řeku Bečvu směřující
do místní části Rybáře. Před ní se
nachází odpočinkový altánek s naučnou tabulí a informacemi o zdejší flóře. Za přístřeškem najdete
lesní cestičku, která vás po levé
straně zavede k lesnímu pramenu zvanému U Samků. Pravá část
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Tipy na
výlety

Javorovou studánku zdobí kovářské
dílo společně s mottem „Vodou jsme ty
i já.“ Foto: Kateřina Macháňová

Jarní vodopád odklání vodu z místního potůčku v rezervaci Bukoveček.
Foto: Kateřina Macháňová

cestičky vás zhruba po 200 metrech nasměruje až k uměle vystavěnému Jarnímu vodopádu.
Nejedná se o příliš rozlehlý vodní
prvek, jehož vzhled však dotváří
krásu krajiny přírodní rezervace
Bukoveček. Je tvořen 3,5 metru
vysokou skalní stěnou, která odklání vodu z místního potůčku.
Trasa pokračuje po zelené
turistické značce, z níž sejdete

na modrou po přibližně 200 metrech na rozcestí Nad Rybáři. Ta
vás po 3 kilometrech dovede až
k Javorové studánce, která byla
v roce 2015 zrekonstruována
a zpřístupněna veřejnosti. Po
sedmikilometrové procházce
vám tak bude odměnou krásný výhled na Hranice a Oderské
vrchy.
Kateřina Macháňová

Krásy Potštátska: ledová jeskyně a nejmenší mlýn
Vyrazte za krásami Oderských
vrchů. Trasa začíná v obci Lipná
nedaleko Potštátu. Autem tam
z Hranic dojedete po silnici 440.
Unikátem v Lipné je kostel
svatého Jana Křtitele, který je
zapsán na seznamu kulturních
památek. Původní výstavba
kostela se datuje do 17. století. Až po rozsáhlé rekonstrukci
v roce 1746 získal současnou
podobu. Vnější stěny i střecha jsou pokryty štípaným
šindelem. Mezi zdí a kostelem

naleznete původní náhrobky
německých obyvatel.
Z Lipné se vydáte po silnici
441 a po zhruba 7 kilometrech
je odbočka do městyse Spálov.
Ještě před ní však nesmíte minout návštěvu proslulé Petrovy
skály, která je známá svou každoroční ledovou výzdobou. Dostanete se k ní tak, že zhruba
600 metrů před odbočkou na
Spálov se vydáte podél potůčku do kopce vzhůru a zhruba
po 400 metrech dojdete k Pe-

Trasa z Lipné do Spálova. Zpátky k autu můžete vyrazit přes Luboměř. Zdroj: Mapy.cz

trově skále. Ta vznikla po těžbě galenitu a jedná se vlastně
o prostornou jeskyni, která je
právě na přelomu února a března proslulá svou ledovou výzdobou v podobě stalaktitů. Ty
se tvoří táním povrchové vody
a následným stékáním do útrob
jeskyně. V okolí Spálova je několik starých břidličných štol, ve
kterých se v zimě také objevují
ledové krápníky.
Přímo ve Spálově tuto trasu zakončíme. Nachází se zde

Dřevěný kostel je poslední stavbou tohoto typu v oblasti Oderských vrchů.
Foto: Kateřina Macháňová

nejmenší větrný mlýn v České
republice. Balerův mlýn je vysoký pouze 3,6 metru a byl i přes
svou konstrukci v provozu až
do roku 1938. Po smrti majitele
objekt chátral až do roku 2007,
kdy začaly postupné úpravy vedoucí k znovuotevření mlýna.
Rekonstrukce byla dokončena
v roce 2012. Zájemci si mohou
na místním úřadě zapůjčit klíče
a prohlédnout si i vnitřní prostory.
Kateřina Macháňová

Rekonstrukci Balerova mlýnu zaštiťoval i Kruh přátel větrných mlýnů při
Technickém muzeu v Brně.
Foto: Kateřina Macháňová
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Koronavirus judistům znemožnil závody i trénink
Judisté Železo Hranice
trénovali online
Stejně tak jako pro všechny
ostatní byl i pro klub Judo Železo Hranice rok 2020 rokem
plným změn. Pro amatérské
sportovce tento rok znamenal
více či méně konec sportování
jako takového, profesionální
sportovci se museli podrobit
řadě testů a omezení. Historicky neproběhly letní Olympijské
hry pouze čtyřikrát – naposledy
tomu bylo právě vloni. Našich
svěřenců se nejvyšší soutěž
sice netýkala, hranické judo
však přišlo o své zastoupení
na moha dalších významných
akcích. Mezi ně patří například
neúčast Roberta Trojnara a Šimona Skurky na Evropských
univerzitních hrách, které byly
posunuty na rok 2021.
Většina soutěží v České republice spadá do kategorie
amatérských soutěžích, naši závodníci se tak nemohli zúčastnit
Mistrovství republiky a Českých
pohárů všech kategorií – z těch
nakonec proběhl pouze Český

pohár v Brně, na kterém se
nám povedlo vybojovat stříbrnou a bronzovou medaili.
I v této situaci se však hranickému oddílu podařilo získat
významný úspěch – vynikající
sedmé místo na Mistrovství Evropy do 23 let vybojoval Martin
Bezděk!
V letní pauze mezi lockdowny se pak celá republiková špička zase po roce setkala na břehu
Bečvy ve sportovním centru Naparia, a to hned u tří příležitostí: každoročního tréninkového
kempu, přeboru republiky družstev starších žaček a první Velké
ceny Hranic. Hranice se tak na
malou chvíli opět staly centrem
českého juda!
Tréninky se řídily platnými
protiepidemickými opatřeními,
což na konci roku znamenalo
prakticky veškeré pozastavení
tréninkové činnosti. Naši členové se však i na tuto změnu
adaptovali a s využitím moderních technologií se snažili
sportovat, jak jen to šlo. Naši
trenéři pravidelně organizují
online tréninky pro nejmenší

Martin Bezděk sbírá velké mezinárodní úspěchy již několik let. Po zisku dvou
stříbrných medailí na Olympiádě mládeže 2018 v Buenos Aires byl přijat vedením
města. Foto: Petr Bakovský

děti, na kterých společně cvičí,
co je však ale ještě důležitější,
děti díky tomu udržují kontakt
se svými kamarády. Sportu
přispěla i facebooková výzva
trenéra Tomáše Ličmana, která

spočívala v posilování v domácích podmínkách po čas lockdownu. Videa zachycující děti
při cvičení doslova zahltily náš
facebookový profil.
Je těžké předpovídat, jak
bude či nebude letošní rok
sportování nakloněn. Sport
a pohyb je pro člověka nesmírně důležitý, zdraví všech je však
přednější. Proto doufejme, že se
teď už bude situace jen a jen
zlepšovat!
Šimon Skurka,
Judo Železo Hranice

Klub juda Hranice
mnoho šancí
k tréninku neměl

Hala Naparia hostí špičkové české i zahraniční judisty pravidelně. Několikrát sem zavítal i nejlepší český judista Lukáš
Krpálek (v modrém kimonu). Foto: Petr Bakovský

Také další hranický judistický oddíl – Klub juda Hranice se
roce 2020 potýkal se stejnými
problémy. „Amatérské závody
byly zrušeny, prakticky neustálé
uzavření tělocvičen znemožnilo
tréninky. Stihli jsme vlastně jen
několik tréninků na podzim.
Situace je velmi obtížná i pro
profesionální judisty. Ti, aby
mohli trénovat a závodit, musí
splnit řadu náročných podmínek, včetně karantény. To pro
amatérské závodníky není vůbec myslitelné,“ uvedl předseda
klubu Mgr. Daniel Navrátil.
Stranu připravil
Petr Bakovský
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