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Hranický zpravodaj
Vánoce budou letos jiné
Strom se rozsvítí první
adventní neděli
Mobilní rozhlas pro Hranice
Ekoltes zahajuje revoluci
v odpadovém hospodářství

„Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli
na nemyslitelné.“

Andrew Grove
Ilustrační foto: Jiří Necid
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aktuálně, anketa

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v situaci, která je pro nás všechny úplně nová. Ve svém životě tento stav málokdo z nás
prožil. Letošní rok je plný drobného neklidu, nejistoty, a kvůli tomu i plný změn. Vedení našeho města
pracuje na zabezpečení běžné činnosti úřadu, ale bohužel souběžně i v režimu krizového řízení na
ochranu nás všech. Město našeho zařazení s přenesenou působností státní správy je konečným
stupněm pro realizaci všech nutných opatření, které vydává vláda ČR, odborná ministerstva,
Krajský úřad Olomouckého kraje nebo například Krajská hygienická stanice.
Rád bych řekl, že máme situaci pod kontrolou, ale nikdo z nás neví, jakého nepřítele máme
proti sobě. Chtěl bych vás poprosit, zachovejme si v této situaci zdravý rozum, buďme ohleduplní ke svému okolí, mějme respekt k ostatním, minimalizujme kontakty, a tím se snažme
snížit riziko nákazy nemocí Covid-19. Posilujme imunitu, dodržujme nařízení a doporučení
dané vládou, lékaři i hygieniky. Na obcházení nařízení teď prostě není vhodná doba.
Na 29. listopadu připadá letos první adventní neděle. V posledních letech jsme si společně
užívali nádherná setkání při rozsvícení vánočního stromu na náměstí a po celý čas adventní nás
spojovala řada kulturních akcí. V loňském roce bylo vše ještě doplněno o kluziště, které přineslo
radost především našim dětem.
V souvislosti se současnou situací město Hranice a Městská kulturní zařízení Hranice ruší program
tradičních hranických vánočních trhů. Na náměstí nebudou probíhat žádná kulturní vystoupení
a s těžkým srdcem musíme letos oželet i kluziště. Vánoční strom se tak letos rozsvítí bez ceremoniálů,
první adventní neděli. Vánoční atmosféru navodí výzdoba centra tak, abychom i v této době vnímali
tento tradiční čas. Centrum města pak bude určené pouze k individuálním procházkám v atmosféře
klidu a vánoční pohody.
Pokud to situace dovolí a bude možný prodej vánočního punče na veřejných místech, bude na náměstí rozmístěno jen několik stánků a každý den od 16 do 20 hodin bude znít na Masarykově náměstí
reprodukovaná vánoční hudba. Možná se tak vracíme v tento čas k tradicím, které měly lidem ulevit od
těžké práce, dopřát odpočinku a umožnit rodinám, aby se mohly věnovat sami sobě. Využijme tedy tuto
změnu co nejlépe, s pozitivním přístupem, protože vše se nakonec v dobré obrátí.
S přáním pevného zdraví
Jiří Kudláček
starosta Hranic

Jak budete letos trávit Vánoce?
Jan Hegar
Ředitel Charity Hranice
Vánoce jsou především svátky narození Spasitele a nikdo by neměl o svátcích zůstávat sám.
My se toto budeme snažit naplnit, abychom
mohli být s osamocenými lidmi, kteří potřebují
péči a nedostává se jim této péče od rodiny
nebo přátel. V rodině to máme stejně. Nejvíc si
vážím toho, když se o svátcích sejdeme všichni společně ve zdraví.

Anna Musilová
Galeristka
Vánoce byly i za války. Připravuji vánoční výstavu
zatím z toho, co mám doma. Pokud lidé něco
donesou, budu ráda. Ale nechci čekat a hledět
do stropu, jaké hrůzy přijdou. To by ničemu neprospělo. V nejhorších situacích pomůže člověku práce, síla a naděje. I když by byly i nadále
zavřené galerie, chci potěšit kolemjdoucí – mít
vánočně vyzdobená okna a výlohu, aby to svítilo, aby bylo poznat,
že je advent, že jsou Vánoce. Doufám, že se situace zlepší, abychom
mohli pokračovat v našich radostech. Budeme dělat vše pro to, aby
situace byla lepší. A budeme se teď krmit optimismem. 

Simona Hašová
Ředitelka Domova seniorů
Vůbec v tuto chvíli nedokážeme říct, jaká
opatření budou o Vánocích platná, jaká bude
situace, jak budou probíhat u nás v Domově
seniorů Vánoce. Určitě budou v daleko komornějším stylu, než jsme byli zvyklí. Nejspíš nebudeme moci zprostředkovat našim klientům
kulturní nabídku jako v uplynulých letech.

Ivan Straka
Ředitel ZŠ 1. máje
Klasicky. Pokud bude sníh, budeme s dětmi
lyžovat a sáňkovat. Svátky obvykle trávíme
v duchu rodinných návštěv, těch nejspíš tolik
letos nebude. A obvykle k Vánocům patří nějaký punč a setkání se známými lidmi, pokud
to bude možné. Co se týče školy, ve třídách
budou probíhat vánoční dílničky. Každoročně
pořádáme pro učitele a příznivce školy rozsvěcení školy. Máme ji
vánočně vyzdobenou a rozsvítíme světýlka. Je to spojené s punčem, svařeným vínem, zimním grilováním. Uvidíme, jak to bude
letos. Možná proběhne rozsvěcení školy v rouškách.
(nj)

radnice

Koronavirus
– informace
V boji s koronavirem si vedeme mnohem hůře než na
jaře. Počty nakažených jsou
nyní, v polovině října, více než
desetinásobné. Stejné je ale
to, že situace se velmi rychle
vyvíjí a informace ze dne na
den zastarávají, takže je nelze zachytit v měsíčníku, který
má více než desetidenní lhůtu
od uzávěrky čísla po vytištění
a distribuci. Proto vám doporučujeme sledovat zpravodajství a webové stránky města
Hranic (www.mesto-hranice.
cz), z celostátních stránek pak
web Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.
mzcr.cz/ a krajské stránky
www.krajpomaha.cz. (bak)

Město dává
šanci dlužníkům
Využít amnestie a zaplatit
dlužné nájemné bez poplatků
z prodlení a úroků mohou až
do konce března 2021 dlužníci nájemného v Hranicích.
Prominutí poplatků z prodlení
a úroků z prodlení schválilo
zářijové zastupitelstvo města
Hranic. Dlužníci tak nyní mohou uhradit dlužné nájemné,
bezdůvodné obohacení, služby
spojené s užíváním bytu, náklady soudního řízení i náklady
na vyklizení, a to v období od
1. října 2020 do 31. března 2021.
Vyčíslení dluhů provede zájemcům o zaplacení správce nemovitostí firma Ekoltes Hranice.
Amnestie na poplatky
z prodlení a poplatky z úroků
používalo město Hranice již
v minulosti, a to docela úspěšně, jako jednu z metod, jak snížit dluh na nájemném. Výše
dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytů činila ke konci května 2020 přes
2,5 milionu korun. 
(bak)

Zveme na veřejné projednávání
Plánu mobility
Co se musí změnit v dopravě
v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné městské
mobility (PUMM), který se zabývá všemi druhy městské dopravy,
tedy automobilovou, veřejnou
hromadnou, cyklo- a pěší dopravou, ale i problematikou parkování. Plán udržitelné městské
mobility města Hranic zpracovává
dopravně inženýrská společnost
UDIMO ve spolupráci s vědeckovýzkumným ústavem ACCENDO
a je spolufinancovaný z programu
Interreg Central Europe.
Na jaře byla dokončena analytická část, včetně projednání s veřejností. Nyní se připravuje část
návrhová, jež prošla připomínkováním pracovních skupin. Proto
se nyní obracíme na obyvatele
s výzvou k zaslání dotazů a připomínek. Projednání návrhové části
PUMM bude, vzhledem k epidemiologické situaci, provedeno
distanční formou. Návod, jak se
s návrhem PUMM seznámit a jak

Na začátku roku jsme ještě veřejné projednávání Plánu udržitelné mobility stihli
na zámku. Foto: Petr Bakovský

na něj reagovat, je zveřejněn na
webu PUMM mobilita-hranice.
cz, v televizním zpravodajství TV
Mach a na sociálních sítích města.
Kvůli současným omezením
sice dopravní zátěž přechodně
klesla, příprava dopravních staveb je ale dlouhodobý proces, ve
kterém je nutné pokračovat. Po
krizi se nám to vyplatí.
Návrhová část rozpracovává
vizi „Hranice, město vyvážené
a k životnímu prostředí šetrné
dopravy“. Plán pojednává jak
velké státní stavby, tak i menší

projekty. V rámci návrhu zvýšení bezpečnosti jsou uvažovány
třeba přechody pro chodce
nebo doplnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Z větších
projektů lze uvést propojení ulic
Nová a Nádražní novou spojkou,
nebo doplnění Zborovské ulice
o cyklostezku. Prověřováno je
také zklidnění centra města.
Jednou z důležitých funkcí
PUMM je také stanovení priorit.
Podrobněji se o všem můžete
dozvědět na stránkách projektu.

(mk)

Mobilní rozhlas umožňuje oslovit
konkrétní části města
Nejen velké množství občanů najednou, ale i konkrétní
lokality a ulice umožňuje oslovit
univerzální platforma Mobilní
rozhlas, kterou město Hranice zavedlo v souvislosti s jarní
koronavirovou krizí. Pomocí
mobilního rozhlasu můžeme
informovat o krizových situacích, upozorňovat na blížící se
nebezpečí, blokové čištění,
odstávky, poruchy a výpadky
energií v přesně dotčené ulici
či oblasti. Při přihlášení do této
platformy je ale samozřejmě
nutné tuto ulici uvést.

Platforma mobilní rozhlas
umožňuje nejen upozorňovat na
závady, nepořádek, černé skládky či poškozený veřejný majetek,
ale také i za něco pochválit. Zároveň lze jejím prostřednictvím
pořádat ankety, čehož již město
využilo loni v anketě o participativním rozpočtu.
Mobilní rozhlas není přitom omezen pouze na aplikaci
v „chytrém“ telefonu, ale informace můžete dostávat i e-mailem anebo, obzvláště někteří
starší spoluobčané, prostřednictvím klasické SMS. Upozorňuje-

me ale, že SMS jsou určeny jen
pro ty nejpodstatnější zprávy
v stručné podobě. Lze také posílat hlasové zprávy pro zrakově
handicapované.
A jak získat přístup do aplikace? Stáhněte si aplikaci ZDARMA
prostřednictví Google Play nebo
App Store a budete dostávat informace přímo do mobilu. Nebo
se můžete registrovat zdarma na
stránce: https://muj.mobilnirozhlas.cz/register, případně využít informační leták na https://
www.mesto-hranice.cz/clanky/
mobilni-rozhlas. 
(bak)

Cesta podél Ludiny dostává nový povrch
Mlatový povrch cesty podél
Ludiny, která vede od Pivovarských schodů kolem hotelu
Centrum až ke křižovatce ulic
Komenského a Hřbitovní, bude
nahrazen klasickou žulovou dlažbou. Cesta, která je za sucha prašná a za deště bahnitá, tak dostane
důstojnou podobu, odpovídající
její poloze v centru města.
Na komunikaci se začalo
pracovat 9. října a práce potrvají do 7. prosince. Cesta bude
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vydlážděna žulovými kostkami.
Součástí akce je také vybudování nového chodníku, který bude
upraven pro nutné pojíždění aut.
Podél komunikace bude instalováno nové veřejné osvětlení.
Zároveň bude uvedeno do provozu i veřejné osvětlení na vedlejším novém parkovišti poblíž
hotelu Centrum. To má kapacitu
29 aut a do provozu bylo uvedeno 1. srpna. Celá akce bude stát
3,2 milionu korun.
(bak)

Tato cesta se do centra města skutečně nehodí. Foto: Petr Bakovský
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radnice

Jan Nepomucký opět shlíží na Třídu 1. máje
Socha Sv. Jana Nepomuckého
se po opravě vrátila na své místo
poblíž hotelu Cementář. Socha,
jejíž povrch byl silně narušen,
prošla restaurátorským zákrokem v dílně restaurátora Františka Pavúčka v Lednici. Socha byla
citlivě očištěna, byla provedena
konsolidace narušených partií a jejich přiměřené doplnění
vhodně připraveným minerálním tmelem. Doplněné partie
kamene jsou plasticky a barevně přizpůsobeny originálu, tak
aby nerušily celkový výraz díla.
Opravy stála 205 tisíc korun, polovinu z toho hradí Olomoucký

kraj z Programu památkové péče
v Olomouckém kraji.
Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsaná
v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Je jednou ze tří soch
tohoto světce, které ve městě
máme. Zapsanou kulturní památkou je také takzvaná socha Janka na vyhlídce na cestě směrem
k bývalému hradu Svrčov. Další
Jan Nepomucký stojí u smuteční
síně Hranického hřbitova. Také
tato socha prošla loni opravou,
kdy po jedné z větrných smrští
již poškozenou sochu ještě více
poničil padlý strom. Sochu dával
do pořádku hranický rodák, akademický sochař Marek Ludmila.
Na své místo u bývalé pošty se vrátil také velký kříž. Ten

Ještě lze požádat
o popelnice
na bioodpad
Jako první se na své místo vrátil Sv. Jan
Nepomucký. Foto: Barbora Kaštovská

také nutně potřeboval opravu,
byl nakloněný a v havarijním
stavu. Jeho restaurování má na
starosti olomoucký restaurátor
Mgr. A. Jiří Finger. Celková cena
oprav je téměř 160 tisíc korun,
městu Hranice se povedlo získat
na restaurování sochy 50 000 korun z Olomouckého kraje. (bak)

Oprava Židovských schodů skončila
Frekventované Židovské
schody, lemující synagogu, se
dočkaly dlouho připravované
opravy. Ta začala 14. června a trvala do 12. října. V rámci oprav
byly vyměněny schodové stupně,
nové je také zábradlí a dřevěné
oplocení. Celá akce stála 1,2 milionu korun.
Původně mělo být vše hotovo do konce září, v průběhu prací
však stavebníci narazili na některé komplikace. Zejména bylo zjiš-

těno, že stávající boční opěrné zdi
byly v horším stavu, než se očekávalo, což si vyžádalo jejich větší
sanaci. Zídka oplocení ve spodní
části schodiště pak neměla vůbec
žádný základ, ten musel být nově
dobudován. A na druhém konci na nejvyšší podestě byla pod
dlažbou a násypem odkryta neevidovaná funkční, ale poškozená kanalizační šachta. Bylo proto
potřebné šachtu opravit a osadit
novým litinovým poklopem. Tyto

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

V loňském roce byly schody, které již
nebyly stabilní, provizorně opraveny.
Foto: Petr Bakovský

a další práce způsobily přibližně
desetidenní zpoždění. 
(bak)

Zájemci o hnědé popelnice
na bioodpad se o ně mohou
přihlásit na Městském úřadě
Hranice. Město tyto popelnice
na svoz biologicky rozložitelného odpadu nakoupilo v loňském roce, aby rozšířilo služby
v oblasti odpadového hospodářství. Důvodem jsou připravované změny v legislativě,
které budou znamenat výrazně
vyšší tlak na třídění odpadu.
Podle kontrolních rozborů
nyní tvoří přibližně 30 % ze
směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný
odpad. Předpokládá se ale, že
jeho skládkování bude zakázáno. Proto město tyto popelnice
bezplatně zapůjčuje občanům.
Zájemci se mohu obrátit na
Mgr. Kateřinu Cyžovou, referentku odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské
náměstí 1, Hranice, tel. 581 828
239, e-mail: katerina.cyzova@
mesto-hranice.cz, dveře č. 316.

(bak)

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek
Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery
pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme
zastávkovým způsobem podle
níže uvedeného harmonogra-

mu v zástavbě rodinných domů
ve městě Hranice a v místních
částech města Hranic.
Upozorňujeme, že kontejnery
jsou učeny pouze na biologicky
rozložitelné odpady, větve je

lokalita

stanoviště

Datum
Čas přistavení
soboty

Pod Bílým
kamenem

Havlíčkova ul. směr Paseky

7. 11.

horní ulice pod lesem

8:00 – 8:30 hod.
9:00 – 9:30 hod.

Havlíčkova ul. u bývalého OSP

10:00 – 10:30 hod.

Teplice
nad Bečvou

Fuskova promenáda

11:30 – 12:00 hod.

Valšovice

u kapličky

13:00 – 13:30 hod.

u obchodu
Drahotuše

Záchalupčí u studny

14:00 – 14:30 hod.
14. 11.

u nádraží

8:00 – 8:30 hod.
9:00 – 9:45 hod.

náměstí

10:15 –11:00 hod.

kluziště

11:30 – 12:15 hod.

U Kostelíčka

ul. Jungmannova – v místě Domova
seniorů

13:15 – 13:45 hod.

U Kostelíčka

paseky „pod Richtrovým“ – zrušené
místo zahrádkářské kolonie

14:15 – 14:45 hod.

Středolesí

u kostela

Uhřínov

u autobusové zastávky

Rybáře

stanoviště u lávky

10:30 – 11:00 hod.

Mlýnská ul.

křižovatka ul. K. Čapka

11:30 – 12:00 hod.

8:00 – 8:30 hod.
9:00 – 9:30 hod.

Třída Čs. armády autobusová zastávka
U Kostelíčka

konec ul. Jungmannova – směr hřbitov

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

12:30 – 13:00 hod.
13:30 – 14:00 hod.
21. 11.

8:00 – 8:30 hod.

vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude
přítomen pracovník společnosti
EKOLTES Hranice, a. s., který bude
dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat
ve Sběrném dvoře společnosti
EKOLTES Hranice, a. s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Datum
Čas přistavení
soboty
Velká
naproti hospodě
21. 11.
9:00 – 9:30 hod.
u Šlosarového – směr Hrabůvka
10:00 – 10:30 hod.
zastávka u Veličky
11:00 – 11:30 hod.
Benátky
12:00 – 12:30 hod.
Slavíč
u školy
8:00 – 8:30 hod.
u kaple
9:00 – 9:30 hod.
Čechova
u Šromotova náměstí, parkoviště
10:00 – 10:30 hod.
Zborovská ulice směr Ludina
11:00 – 11:30 hod.
Mexiko
most na ul. Vrchlického
28. 11.
8:00 – 8:45 hod.
ul. Vrchlického – hřiště
9:15 – 10:00 hod.
ul. Wolkerova – hřiště
10:30 – 11:15 hod.
Žáčkova
začátek sportovního areálu u stadiónu
11:45 – 12:15 hod.
Tyršova
parkoviště Sokolovna
12:45 – 13:15 hod.
Družstevní
u bytovky
13:45 – 14:15 hod.
Sídliště Jaslo
ulice kolem plotu kasáren
14:45 – 15:30 hod.
Sklený kopec
dětské hřiště – řadová zástavba
8:00 – 8:30 hod.
zahrádky – hřiště gymnázia
9:00 – 9:30 hod.
parkoviště u K & V TOP
10:00 – 10:30 hod.
Jižní, Skalní
u zahrádek
11:00 – 11:30 hod.
Jurikova
železniční stanice Hranice město
12:30 – 13:15 hod.
Teplická
parkoviště SOU strojírenského
13:45 – 14:30 hod.
Kropáčova
křižovatka Přísady
15:00 – 15:30 hod.
lokalita

stanoviště

ekoltes
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Ekoltes zahajuje revoluci v odpadovém hospodářství
Vážení spoluobčané v návaznosti na přicházející novelu zákona o odpadech jsme se rozhodli
zavést v našem městě změny týkající se odpadového hospodářství, kterými chceme především
předejít razantnímu zvyšování
poplatku za odpady a zároveň
v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nový
zákon o odpadech nastavuje.

čany, aby nechali své popelnice
na svozovém místě déle, než
je obvyklé, aby bylo možné je
očipovat. Tyto čipy pak budou
při každém výsypu evidovány
v evidenčním systému ECONIT.
Proto musí být každá nádoba
na směsný komunální odpad
označena. Neoznačené nádoby nemusí být v novém roce
vyváženy.

Moderní evidence odpadů v Jaroměřicích. Foto: JRK Česká republika s. r. o.

skou legislativu, jejímž cílem je
mimo jiné i zákaz skládkování
již v roce 2030, je velice důležité
zvyšovat míru třídění a snižovat
množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v našem městě. Zavádění
postupných a systematických
změn v systému odpadového
hospodářství města je tak jedinou cestou, jak se vyhnout
situaci, kdybychom mohli platit za odpady až čtyřnásobek
současné ceny.
O dalších krocích, které budou v rámci systematických
změn následovat, bude město
nadále informovat prostřednictvím různých informačních kanálů. Všem obyvatelům města
předem děkujeme za součinnost
a proaktivní přístup. Vedení
města je přesvědčeno, že nově
zavedené změny nás dovedou
k předem stanoveným cílům
města.
Za vedení města Hranice
děkuje starosta Jiří Kudláček

Zaváděné změny budou
probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny
mají za cíl celkové zmapování
odpadových toků, zjednodušení administrativy související
s odpadovým hospodářstvím
a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího
systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro
všechny občany.
První změnou, kterou se
město rozhodlo zavést, je evidence všech nádob na směsný
komunální odpad na území
města. Postupně se bude tento systém rozšiřovat i na okolní
obce.

Jak bude evidence
odpadů fungovat a co je
pro její zavedení potřeba?
Během následujících dvou
měsíců, respektive od 2. listopadu 2020 do 31. prosince
2020 včetně, začneme evidovat nádoby na směsný komunální odpad, tedy popelnice.
Každá domácnost v našem
městě včetně místních částí má povinnost nachystat
v den svozu všechny nádoby
na směsný komunální odpad
na běžné svozové místo. Nádoby budou následně při výsypu označeny speciálním RFID
čipem, který bude obsahovat
informace o druhu sváženého
odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Žádáme ob-

S plastovými popelnicemi se lépe manipuluje. Foto: Ekoltes Hranice

Proč se odpad eviduje
v systému ECONIT?
ECONIT je systém na evidenci
odpadů, díky kterému bude mít
město dokonalý přehled o odpadech v našem městě. Veškeré
informace o našem odpadovém
hospodářství pak budeme mít
přehledně na jednom místě
a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé
statistiky, čímž zefektivníme
administrativu.

Proč tyto změny?
Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění legislativy týkající
se nového zákona o odpadech,
který navazuje na celoevrop-

QR kód. Foto: JRK Česká republika s. r. o.

Kovové popelnice
budou končit – přejděte
na plastové
Mnozí uživatelé využívají na
směsný komunální odpad stále
pozinkované plechové popelnice. Doporučujeme jim ale přejít
na modernější černé plastové
popelnice s kolečky, s kterými
se mnohem lépe manipuluje.
A to navzdory většímu objemu
plastových popelnic. Nakládat
plnou plechovou popelnici bývá
fyzicky dost náročné.
Proto doporučujeme co
nejrychlejší obměnu těchto
popelnic a očipování nových
plastových nádob. U plastové
popelnice je i levnější cena za
samotný čip – pouze 10 korun,
u pozinkované kovové popelnice je to 50 korun. Kromě toho je
instalace čipu delší, protože se
musí na popelnici přivrtat. Navíc jsou kovové nádoby často
ve špatném stavu, zkorodované, případně všelijak opravované. Často se pak stává, že se při
vývozu dno kovové popelnice
utrhne. Upozorňujeme ale, že
čipovat se budou pouze nepoškozené popelnice.
Ekoltes, a. s. nabízí občanům
černé plastové nádoby na kolečkách o objemech 120 nebo
240 litrů. Nádoby, které zakoupíte u společnosti EKOLTES, jsou
vždy kompatibilní se svozovou
technikou, jsou kvalitní a mají
dlouhou životnost. Nová popelnice stojí 762 korun (120 l)
a 1 077 korun dvojnásobná,
240litrová. V současnosti mohou
občané využít výhodné nabídky
firmy Ekoltes, a. s., že vám novou
popelnici firma doveze zdarma
a starou plechovou ihned odebere a zlikviduje. Ušetříte čas
a peníze za dovoz nové popelnice a odvoz a likvidaci staré
popelové nádoby.
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Nenechte si ujít dvě výstavy v muzeu
V době uzávěrky listu byly hranické výstavní síně a muzea uzavřené. Věříme, že se brzy opět otevřou. Pokud ano, nenechte
si ujít dvě výstavy na Staré radnici. Výstavu Královna sportu si můžete s kurátorem projít na videu. To najdete na webových stránkách
muzeum-hranice.cz a na Facebooku muzea.

1

Výstava Ve znamení kříže a kalicha vznikla ke 100.
výročí Církve československé husitské a mapuje nejen
život českého církevního reformátora mistra Jana Husa,
ale také historii husitské církve v Drahotuších a v Hranicících. Na výstavě je k vidění instalace oltáře, historický
talár, kalichy, obrazy, historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální předměty. Pro děti i dospělé je připravena interaktivní
zábavná skládanka v podobě příběhu o životě a působení Ježíše
Krista. Každý si může z modlitebního stromu vybrat modlitbu
a odnést si ji s sebou domů.
Slavnostní vernisáž výstavy Ve znamení kříže a kalicha si nenechaly ujít čtyři desítky návštěvníků. Na výstavě promluvil olomoucký biskup Církve československé husitské Tomáš Chytil a také
farářka Petra Hrušková, která svým projevem nadchla přítomné
návštěvníky.

„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí,“ řekl mistr Jan Hus, jehož dílo a život představuje také výstava Ve znamení kříže a kalicha.

2

Výstava Královna sportu se otevřela jen na pár dní.
Bohužel bez vernisáže, protože to nařízení vlády už
neumožnilo. Výstava nabízí pohled do historie atletiky
v Hranicích formou dobových fotografií a textů. Dozvíte
se, kam atleti chodívali cvičit a jak probíhala výstavba
hranického stadionu. K vidění je také spousta atletického náčiní,
diplomů, ocenění, a to nejen hranických atletů, ale prohlédnout
si můžete například dres a tretry oštěpařky Barbory Špotákové,
medaile Emila Zátopka a Jana Železného (kopie) a spoustu dalších
zajímavostí. Za pozornost stojí medaile legendárního Františka
Jandy-Suka z roku 1913 za první místo ve vrhu koulí. František
Janda-Suk byl vůbec první Čech, který se umístil na stupních vítězů
na Olympijských hrách. Výstava je interaktivní, kdo chce, může si
vyzkoušet, jak se „zaklekává“ do startovacího bloku nebo jak těžké
jsou vrhačské koule, jak pro ženy, tak pro muže. Víte, jak vysoké
jsou překážky pro překážkový běh? Na výstavě si o tom nejen
přečtete, ale také to uvidíte na vlastní oči. Jak výstava vypadá,
můžete vidět na Facebooku a webu Městského muzea.
(dh)

„Pokud běháš, jsi běžec. Nezáleží na tom, jak daleko běháš, nebo jak rychle.
Nezáleží na tom, jestli je to dneska poprvé, nebo běháš už dvacet let.“ John
Bingham, maratonec a novinář. Foto: 2× Jiří Necid

Den bez aut a Barevný den lákal na množství atrakcí
Město Hranice se tradičně
zapojuje do celoevropské propagační akce Den bez aut a Barevný den. V Hranicích proběhla
tato akce na Masarykově náměstí dne 22. září a letos ji poprvé
připravilo Oddělení podpory
rozvoje řízení města. Po celý den
byl na náměstí bohatý program.
Dopoledne bylo přizpůsobeno
žákům základních a mateřských
škol a odpolední program byl
zaměřen pro širokou veřejnost.
Proběhla prezentace vozidel na elektrický pohon včetně

možnosti projížďky, vědomostní
soutěže firmy EKO-KOM a také
dopravní soutěže, které připravila Městská policie Hranice. Rozsáhlou akci zpestřily nafukovací
atrakce, hoverboard i popelářské
autíčko. Na náměstí byly předvedeny možnosti elektrokol a elektrokoloběžek. Pro běžná kola
byla připravena jejich diagnostika
a servis. Zajímavou možností, jak
se zbavit nepotřebných kol a zároveň pomoci dobré věci, se stala
akce „Kola pro Afriku“, kde mohli
lidé věnovat svá nepoužívaná

Návštěvníci si mohli vyzkoušet i jízdu na netradičních kolech. Foto: Petr Bakovský

kola žákům z Gambie. Naopak
svoji zručnost a šikovnost si zájemci mohli vyzkoušet na funkčních speciálních a netradičních
jízdních kolech. Další výzvou pro
účastníky byly alko brýle, umožňující simulaci chůze a jízdy v opilosti, a navíc mezi kužely.
Na akci se představilo také
Městské evropské informační středisko Hranice a středisko Europe
Direct Olomouc s kolem štěstí, zaměřeným na vědomostní soutěže,
a studentky Střední zdravotnické
školy s ukázkami první pomoci.

Zájemci se mohli dozvědět
informace ohledně optimalizace
MHD a Plánu udržitelné mobility. Pobyt na náměstí zpříjemnilo vystoupení hranické skupiny
Gentlemen‘s Club SKA.
Ve spolupráci s Odborem
správy majetku proběhl spolu
s touto akcí i tradiční Barevný
den. Jde o zábavně vzdělávací
akci největšího rozsahu pro veřejnost, o správném třídění odpadu.
Akce Den bez aut má za cíl, podobně jako celý Evropský týden
mobility, upozornit na problém
stále rostoucí individuální automobilové dopravy ve městech
a zatraktivnit lidem alternativu
k této dopravě – jízdu veřejnou
hromadnou dopravou, jízdu na
kole či pěší dopravu. Motto akce
znělo: Chytrá řešení pro vaši cestu.
Aktivitu Městského evropského informačního střediska Hranice finančně podpořil Olomoucký
kraj, statutární město Olomouc
a středisko Europe Direct Olomouc.
(bak)
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Kdo přišel, nelitoval

Pro děti byly připraveny omalovánky a knížky. Foto: Jiří Necid

Letušky zkoušely Hraničany ze znalostí o zemích Evropské unie.
Foto: Naďa Jandová

V sobotu 19. září se v Hranicích uskutečnily tradiční Dny
evropského dědictví. Součástí
byla zábavně-vzdělávací akce
s názvem Přes Hranice křížem
krážem Evropou, která se uskutečnila na Masarykově náměstí
v Hranicích od 13 hodin.
Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost se zajímavostmi zemí Evropské unie. Náměstí
v Hranicích se tak na jedno odpoledne proměnilo v provizorní
letiště, ve kterém na vás čekal
stylový letištní personál s vědomostními otázkami. Po správném zodpovězení otázky dostal
soutěžící letenku a mohl odcestovat do jedné ze šesti zemí Ev-

ropské unie a ochutnat tradiční
pokrm dané země. Soutěžící si
tak mohli dát francouzský slaný
koláč quiche, španělskou paellu,
řecké tzaziki, slovenské halušky,
polský žurek nebo italské tiramisu, které s láskou připravila
hranická restaurace Archa. A přitom mohli poslouchat písničky
z různých zemí Evropské unie
v podání skvělých muzikantů.
Zábavného odpoledne se
zúčastnilo více než 500 návštěvníků. Akce Přes Hranice křížem
krážem Evropou byla uspořádána za finanční podpory Olomouckého kraje, statutárního
města Olomouce a střediska
Europe Direct Olomouc.  (ld)

Děti si mohly složit mapu Evropy z obrovských puzzlí. Foto: Jiří Necid

Kdo správně odpověděl, měl možnost ochutnat speciality z některých zemí
Evropské unie. Foto: Jiří Necid

Knihovna zavádí nový katalog. Umožní hodnocení knih
V listopadu, po řadě příprav
a díky získanému finančnímu
grantu Ministerstva kultury ČR
z programu VISK 3, přechází
městská knihovna na nový, modernější knihovnický program
Tritius. Jeho dosavadní předchůdce Clavius byl všeobecně oblíbený a uživatelsky přívětivý a my
knihovnice se s ním po více než

dvaceti letech loučíme nerady, ale
pokrok se nezastaví a v knihovně
se tomu přizpůsobujeme. Implementace bude vyžadovat nějaký
čas, a proto sdělujeme našim
uživatelům, že z tohoto důvodu
bude knihovna uzavřena dopoledne ve čtvrtek 19. listopadu
od 8 do 13 hodin. Odpoledne
už budeme čtenářům půjčovat

knihy v novém programu. Společně s městskou knihovnou bude
nový program implementován
i na knihovní pobočce v místní
části Drahotuše, která je programově napojena na naši městskou
knihovnu. Z tohoto důvodu bude
Místní knihovna Drahotuše pro
veřejnost uzavřena ve středu
18. listopadu. Všechny dosa-

vadní online služby budou samozřejmě zachovány. K dispozici
bude nový, moderní katalog, se
kterým se uživatelé také budou
nově seznamovat a učit se s ním
pracovat. Navíc mohou čtenáři
v tomto katalogu hodnotit přečtené knihy, což bude výborným
vodítkem při výběru i pro naše
ostatní čtenáře. (mj)
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Čapí komín nahradila nová konstrukce

Základ nového čapího hnízda je připravený.

Starý čapí komín byl ve špatném stavu.

Místo komína dnes stojí desetimetrový železobetonový sloup.

Hraničtí čápi se mají příští rok kam vrátit. Starý komín je sice pryč, v pátek 16. října se ale na jeho místě
objevil nový, desetimetrový železobetonový sloup,
který má na vrcholu ocelovou konstrukci s připraveným základem hnízda. Celá akce probíhala ve spolupráci s ornitology z Českého svazu ochránců přírody
ve Valašském Meziříčí. Ti mají za sebou už celou řadu
podobných akcí a v umísťování nových čapích hnízd
jsou velmi úspěšní. Původní komín s čapím hnízdem
na Třídě Čs. armády byl v tak špatném stavu, že jeho
oprava by byla příliš nákladná. Podle zpracované studie měla vyjít asi na 2 miliony korun. Proto byl komín
rozebrán a nahrazen novou konstrukcí.
O hranické čápy přijít nechceme, proto město
s ornitology konzultovalo nejvhodnější postup, aby
naši čápi nepřišli o svůj „letní byt“. Demolice komína
a stavba nové konstrukce vyšla na přibližně 400 tisíc
korun. 
(bak)

Takto probíhala demolice komína.
Foto: 4× Petr Bakovský

Zemřel hranický archeolog Stanislav Miloš
Stanislav Miloš byl mužem
mnoha profesí. Věnoval se několika činnostem do hloubky
a vytrvale. Sám jsem ho znal
jako hranického archeologa
někdy od roku 1992 a teprve před několika lety jsem se
dozvěděl, že současně patřil
mezi legendy hranického lezení. V první polovině 80. let
byl jedním z nejlepších moravských lezců a rovněž
průkopníkem
spor tovního

lezení jako samostatné disciplíny. Horolezci ho znali pod
přezdívkou Pim. A v jiných kruzích byl zase
znám jako
zpěvák
a hudebník (hrál
také na

banjo) folkové kapely T a V, která si vloni připomněla 50 let od
svých počátků. A profesí, která
ho živila, byla stolařina.
Snaha přijít věcem na kloub,
systematicky postupovat krůček
po krůčku a samozřejmě také
technické uvažování a nulová
obava z fyzické práce, jej přivedly
k hranické archeologii. Vlastně se
zdá, že jeho původním záměrem
bylo vytvoření 3D modelu města
Hranic podle plánu z roku 1745.
S prací začal někdy na počátku
90. let a postupně do problematiky pronikal hlouběji a hlouběji.
Klíčové skutečnosti si chtěl vždy
potvrdit v terénu a nespoléhat
jen na plány. Využíval k tomu výkopy, které probíhaly v 90. letech
v centru města v souvislosti
s různými

rekonstrukcemi. Obdobím hranického středověku a raného
novověku se Stanislav Miloš zabýval na poli archeologie jako
první a vlastně jediný.
O svých nálezech dokázal
poutavě vyprávět, byť jinak byl
spíš člověkem málomluvným.
Ale jen zlomek toho, co objevil,
přenesl do podoby textu. Byl
opravdu skromný a nešlo mu
o publicitu. Před lety jsme začali plánovat shrnutí jeho dlouholetých výzkumů do knížky,
která měla mít název Vykopané
Hranice. Bohužel zůstalo jen
u plánu. Jeho životní cesta, která začala 13. 8. 1954 se uzavřela
10. 10. 2020 ve věku pouhých
66 let. Model města, na němž
pracoval s přestávkami více
než třicet let, před svou smrtí
prakticky dokončil. Jistě si na
něj vzpomene nejeden z nás
a nejen u tohoto modelu. Čest
jeho památce!
Jiří J. K. Nebeský

Stanislav Miloš u modelu centra
Hranic, který vytvářel více než 30 let.
Foto: archiv MKZ Hranice

povodeň

Bečva se rozvodnila
Řeka Bečva se v polovině října
rozvodnila, letos už podruhé. Vytrvalé deště zvedly hladinu Bečvy
až půl metru nad hranici 3. stupně
povodňové aktivity (SPA). Řeka
se vylila z břehů na obvyklých
místech v Ústí a také na Rybářích. Bečva začala stoupat v úterý 13. října, v 17 hodin dosáhla
v Teplicích hladina Bečvy výše
261 cm, čímž překročila 1. SPA
(260 cm). Po půlnoci stoupla na
2. SPA (pohotovost), tedy nad
330 cm. Třetí povodňový stupeň
– stav ohrožení je v Teplicích nad
Bečvou ve výši hladiny 400 cm.
V sedm hodin ráno ve středu
14. října řeka tento limit o centimetr překročila a do dvanácti
hodin vystoupala na 440 cm.
Kulminace v Hranicích nastala ve středu odpoledne. Ma-

ximum bylo v 14:40 hodin, a to
453 cm. Od té doby hladina řeky
zvolna klesala. Ve čtvrtek 15. října v 7 ráno byla ale stále více než
metr nad hranicí 1. SPA (379 cm).
Vsetínská Bečva v Jarcové
a Rožnovská Bečva ve Valašském
Meziříčí byly po celou dobu pouze na 1. SPA, těsně pod 2. SPA.
Obě začaly během středy 14. října velmi zvolna klesat, Vsetínská
Bečva se ve čtvrtek 15. října v 6:30
vrátila do normálu.
Na horním toku řeky nebyly
problémy až tak velké, pomohlo
i sněžení ve vyšších polohách.
Vliv na vysoký stav řeky v Hranicích měly ale menší přítoky
níže po proudu, například Juhyně. Vzhledem k vytrvalým
dešťům a vysoké nasycenosti
krajiny vodou stačí málo a při
zhoršení počasí se situace může
opakovat.
Letos se Bečva výrazně připomněla již podruhé, poprvé
to bylo v červnu. Tehdejší deště
zvedly hladinu řeky na 2. povodňový stupeň, kterého dosáhla
v neděli 21. června před 16. hodinou. Těsně nad 330 centimetry
řeka kulminovala. V říjnu byla její
hladina o více než metr výš. Potěšující je, že zvýšenou hladinu
zvládla stavba třetího pole jezu,
které při povodních hladinu Bečvy ve městě sníží. 
(bak)

Na některých místech se řeka vylila
z břehů. Foto: Simona Lukášová

Pohled od hranického mostu směrem k Teplicím nad Bečvou.
Foto: Simona Lukášová

Pod Ústeckým mostem se na chvíli zasekl stavební kontejner.
Foto: Simona Lukášová

Ústecký most. Foto: Simona Lukášová

Takto vypadala ve středu 15. října Bečva v úseku nad mostem v Hranicích.
Foto: Simona Lukášová

Limit pro stupně povodňové aktivity:
Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou
1. stupeň

H = 260 [cm]

1. SPA (bdělost)

2. stupeň

H = 330 [cm]

2. SPA (pohotovost)

3. stupeň

H = 400 [cm]

3. SPA (ohrožení)

3. stupeň

H = 636 [cm]

Sucho

H = 59 [cm]

!

3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho

Velička se celou středu 15. října držela na 1. stupni povodňové aktivity.
Foto: Petr Bakovský
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program

Co se děje v Hranicích
Čtvrtek 5. 11.

Pondělí 9. 11.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Palo Macho & Jana Hojstričová: Dílo – koná se v Galerii Synagoga, Janáčkova 728, vstup
zdarma.

18:00 - Kruh přátel hudby:
Trio pražské konzervatoře
– koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné mimo předplatné KPH
150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

stickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

Středa 27. 11.
Středa 18. 11.

Pátek 6. 11.
17:00–23:00 - Hranická muzejní noc – noc otevřených muzeí.
Koná se v muzeích a galeriích
v Hranicích, vstup zdarma.
18:00 - Snow Film Fest 2020
– první blok festivalu outdoorových filmů. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné je
50 Kč/blok. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

Pátek 13. 11.
18:00 - Kde ženy vládnou –
cestopisná beseda Kateřiny Karáskové. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
80 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

18:00 - Sama pěšky z Mexika
do Kanady – cestopisná beseda
s dobrodružnou Lucií. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 130 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

18:30 - Hranický dětský pěvecký sbor a hosté – adventní koncert. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118.
Sobota 28. 11.
20:00 - Bára Zmeková s kapelou – koncert skladatelky a multiinstrumentalistky nominované
na ceny Anděla 2019. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 200 Kč, na místě
250 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pátek 20. 11.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava betlémů a vánočních
tradic – koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 636, vstup
zdarma.
Sobota 14. 11.
20:00 - Snow Film Fest 2020
– druhý blok festivalu outdoorových filmů. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné je 50 Kč/blok.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Sobota 7. 11.
9:00 - Ukázková lekce kruhového tréninku – koná se v BSS
Clubu v Drahotuších, Pivovarská
102, vstup zdarma.
10:00 - Ukázková lekce Powerjógy – koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup
zdarma.

16:00 - Velké dobrodružství
malého brouka – divadelní
představení pro děti. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
120 Kč, předprodej na www.ticketstream.cz, v restauraci Stará
střelnice nebo v knihkupectví
Ezop v Hranicích.
Pondělí 16. 11.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Nikol Bóková Trio – koncert
v rámci Amerického kulturního jara. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné mimo předplatné KPH
190 Kč. Předprodej je v Turi-

Neděle 29. 11.

21:00 - Noční IPA pochod 2020
– třetí ročník tradičního mezinárodního turistického pochodu.
Start i cíl v Loučce u Lipníka nad
Bečvou, bližší informace, propozice, přihlášky a profil terénu
naleznete na http://pochod.
ipacz.cz .

Vánoční strom se rozsvítí letos
na první adventní neděli odpoledne, a to bez kulturního programu
a bez ceremonií. Náměstí oživí letos nový betlém, zvonička a další
vánoční dekorace, aby lidem zpříjemnily individuální procházky
v čase adventu. Pokud to situace
dovolí, bude na náměstí několik
stánků s vánočními punči.

Středa 25. 11.

Pondělí 30. 11.

19:00 - Zastavit čas – komponovaný pořad fotografa
Jindřicha Štreita. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

19:30 - Úplňkový OM Chanting
– skupinová technika, využívající
transformační sílu ÓM. Dále bude
probíhat OM Chanting také pravidelně každou středu od 18:30
do 19:30 hodin. Koná se v masážním studiu Petry Janáskové
v Hranicích, Masarykovo nám.
96, registrace na e-mailu j.bach@
email.cz, příspěvek 50 Kč.

Pro aktuální informace o programech sledujte www.kultura-hranice.cz
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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 1. 11. 2020 - Lubomír
Jarcovják: Prohled. Výstava
umělce, který se ve svých dílech
věnuje grafice, práci s papírem
a knižní vazbě, práci s betonem,
pískovcem a kombinaci různých
materiálů při tvorbě sochařských objektů. Je autorem rozsáhlého netradičního projektu
14 zastavení Křížové cesty v Bukovanech na Hodonínsku.
5. 11. – 10. 1. 2021 - Palo Macho & Jana Hojstričová: Dílo.
Výstava slovenského skláře a výtvarníka, výrazného představitele současného uměleckého skla,
Pala Macha a slovenské výtvarnice a fotografky, účastnice řady
domácích i zahraničních výstav,
Jany Hojstričové, nabídne díla
nejoriginálnějších slovenských
umělců. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 5. listopadu 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 22. 11. 2020 - Ve znamení kříže a kalicha. Výstava ke
100. výročí Církve československé husitské mapuje historii
husitské církve v Hranicích a Drahotuších. Dozvíte se ale také
informace o životě církevního
reformátora mistra Jana Husa.
Čekají na vás instalace oltáře,
historický talár, obrazy, historické
fotografie, knihy a další sakrální
objekty.
Do 3. 1. 2021 - Královna sportu. Výstava představuje historii
atletiky v Hranicích. K vidění
jsou dobové fotografie, historické předměty se zaměřením
na atletiku, jako například atletické náčiní, poháry, medaile
a spousta zajímavostí z historie
atletiky v Hranicích. Výstava je
uspořádána k 80. výročí atletiky
v Hranicích.
3. 12. – 28. 2. 2021 - 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 představí medvídky sběratelky Svatavy Ryparové. Majitelka má ve
své sbírce přes dva tisíce těchto
roztomilých plyšáků. Vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin.

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 18. 12. 2020 - Renata Doleželová: Odstíny. Výstava obrazů hranické rodačky zachycuje
témata inspirovaná přírodou,
částečně i rodným městem
a cestami po Evropě. Pro své
obrazy volí velká plátna a raději
než realismus používá k vyjádření abstrakci. Jejím zatím nejrozměrnějším dílem je obraz zimní
krajiny určený pro představení
živého betléma v Hranicích.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém
informačním centru na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní se sbírek hranického
muzea představuje unikátní
kousky. Seznámit se můžete se
zápalnými mechanismy palných
zbraní a vidět nádherně zdobené šavle, které nosívali vojáci
a státní zaměstnanci. Na mušce
vystavovaných zbraní jsou vojenské ústavy rakouskouherského mocnářství v Hranicích, ale
také hranický střelecký spolek.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje Hranice před 270 lety,
je Stanislav Miloš, který se obdobím hranického středověku
a raného novověku zabýval
na poli archeologie jako první
a vlastně jediný. Ve výstavních
prostorách jsou také panely
s informacemi o vývoji a historii
hranického zámku.

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).
20. 11. – 20. 12. 2020 - Výstava
betlémů a vánočních tradic.
Tradiční výstava betlémů přiblíží
dětem i dospělým lidové tradice
a navodí tak příjemnou atmosféru Vánoc a tradic s vánocemi
spojených. K vidění budou desítky
betlémů z různých druhů materiálů, jako například ze dřeva, šustí,
keramiky, papíru, vizovického pečiva kamene, drátku a mnoho dalších. Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 20. listopadu v 17 hodin.

Více na www.muzeum-hranice.cz
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Hraničtí vodáci sbírali úspěchy
navzdory nepřízni osudu
Navzdory tomu, že od jara se
hraničtí rychlostní kanoisté a kajakáři potýkali s velkými potížemi,
dokázali sbírat medaile na mistrovství republiky. Připomeňme, že
zpočátku znemožnila a komplikovala tréninky epidemie koronaviru
a prakticky vzápětí byl vypuštěn
jez. Kanoisté Klubu vodních
sportů, z. s., tak museli za vodou
dojíždět do Lipníka nad Bečvou.
Přesto dokázali na krátkých tratích
v Račicích vylovit z vody pět titulů
mistra republiky a další medaile.
Stihli také mistrovství na dlouhých
tratích v Praze.

Oddíl KVS Hranice reprezentovali veterán Tomáš Smýkal,
dorostenka Tereza Zdráhalová,
žákyně a žáci Anthony Kocman,
Vendula Černotská a Sabina
Obořilová, benjamínci Šimon
Konečný a Viktorie Filipi a také
rozhodčí Šárka Dohnalová.
Nejvíce se dařilo kanoistům
v kategorii žáků na singl kanoi
získal Anthony Kocman na trati
200 m zlatou a na trati 1000 m stříbrnou medaili. Svůj deblový start
s parťákem Filipem Michajlíkem
na trati 500 m a 1000 m proměnili
vždy ve vítězství a vybojovali tak
Vendula Černotská (zcela vpravo) se svými výkony probojovala do juniorské
reprezentace ČR.

Dlouhodobě úspěšný Anthony Kocman.

Sportovní sezóna 2020 byla
letos zkrácená. S uvolňováním
koronavirových pravidel a po
týdnech individuálního tréninku absolvovali mladí závodníci
několik srovnávacích závodů
v Kojetíně, Brně a Přerově. Po
následném letním soustředění
v Jedovnici odjelo závodní družstvo na Mistrovství České republiky na krátkých tratích.
Za zpřísněných hygienických
podmínek závodili na tratích
200, 500, 1000 metrů v singlových a deblových disciplínách.
Sedmi závodníkům od věkové
kategorie benjamínků až po
veterány z oddílu Klub vodních
sportů Hranice, z. s., se na mistrovství dařilo a z vody pod horou
Říp vylovili 5 zlatých, 4 stříbrné
a 4 bronzové medaile a v TOP 10
se umístili celkem desetkrát.

celkem 3 tituly mistra republiky
a jednu stříbrnou medaili.
Ale ani kanoistka Vendula Černotská, která startovala v kategorii
dorostenky + žačky, nezůstala pozadu. Na singl kanoi získala Vendy na trati 500 m bronz a na trati
200 m stříbrnou medaili. Na debl
kanoi s Tínou Šloufovou získala
na trati 500 m a 200 m bronzové
medaile. Vendy navíc ještě přidala stříbrnou medaili v závodě C4
ženy open na trati 500 m.
Pro svůj kvalitní sportovní výkon a výsledky si Vendula Černotská vybojovala místo v juniorské
reprezentaci ČR a rovněž místenku do maďarského Szegedu na
závod olympijských nadějí.
Mezi nejmladšími závodníky na minikajacích si prvenství
a tedy zlatou medaili vybojovala
Viktorie Filipi se svou deblistkou

z Přerova Laurou Csomovou
v debl kajaku po strhujícím závěru v konkurenci 24 lodí na
nejdelší 1000 m trati.
Nutno také zmínit výsledky
Tomáše Smýkala, který v kategorii veteránů na singl kanoi na trati
1000 m získal bronzovou medaili
a na trati 200 m stříbrnou medaili.
Se svým deblovým kolegou
z Kojetína na trati 500 m obsadili 1. místo a získali titul mistra
republiky.
Mistrovství České republiky
na dlouhých tratích v Praze bylo
poznamenáno nepříznivým počasím, ale i přesto se závodníkům
velmi dařilo. Závodilo se na tratích
2000 a 5000 metrů. Nejúspěšněj-

ším závodníkem byl Šimon Konečný na kajaku, který si přivezl
dvě medaile. Mladí závodníci
vybojovali 2 tituly mistrů České
republiky, a to Anthony Kocman
a Šimon Konečný, 2 stříbrné medaile Vendula Černotská a Viktorie
Filipi, 1 bronzovou medaili opět
Šimon Konečný na deblu.
Velké poděkování patří trenérům Mojmíru Dohnalovi a Petru
Gnidovi, že i přes všechny překážky, kterým museli čelit v letošní sezoně, od zákazu tréninků
v době koronavirové až k následnému sražení vody v Bečvě, připravili mladé závodníky z KVS
Hranice kvalitně a na špičkové
úrovni.
KVS Hranice

Jedna z mladých nadějí – zlatá z mistrovství republiky Viktorie Filipi.
Foto: 3× KVS Hranice
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