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Hranický zpravodaj

VÁNOCE V HRANICÍCH LETOS NA MODRO
PAMÁTNÍK ROZVODÍ SLAVÍ 50 LET
ULICE OZDOBÍ KVĚTINOVÉ TRÁVNÍKY
HRANICE MAJÍ PAPÍROVÝ BETLÉM
S MNICHEM JURIKEM

Přejeme vám krásné Vánoce
a úspěšný nový rok
Městská kulturní zařízení Hranice
V galerii M+M je tradiční výstava betlémů. Foto: Jiří Necid
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úvodník, anketa

Čas adventu – čas klidu a pohody
V dávném pojednání o Štědrém
večeru i svátcích se praví, že lid prostý v době Karla IV. půst dodržoval,
vzájemně si dárky podával, pekl
pochutiny a chudým ze svého ulamoval. Také bylo věštěno a někteří též čarovali, bůžkům obětovali,
masky sobě nosili i v kostky hráli.
Klidu a zábavě se oddávali. Opojných nápojů více užívali, což strážci
morálky vlivu ďábla přičítali.
Císař Karel IV. žil a vládl ve
14. století a z uvedeného je vidět,
že strasti této doby nebyly předmětem měsíce adventního, kdy lid po
celoroční práci odpočíval. Naše
město si vždy začátkem prosince
dobu adventu milou výzdobou
připomíná a svátky tradiční tímto
zahajuje.
Nastává a blíží se tak čas Vánoc,
kdy si narození Krista připomínáme. Dle starého pojímání času
v podvečer jeho narození, kdy od
večera do večera den byl stanoven. Tímto dnem jest 25. prosinec,
který též narození věčného slunce
se nazývá a je zahájen cyklus slunovratu.

Nádherné dlouhodobé tradice
by měly doplňovat čas adventu
i samotný Štědrý večer, aby se mysl
zklidnila, mnoho věcí se vyřešilo
a rodiny našly si na sebe potřebný
čas. Asi málokdo dnes lije olovo,
hází botou nebo pouští lodičky
z ořechů. I jablko lidé pověrčiví
neradi rozkrajují, aby si neštěstí
náhodou nepřivolali.
Pro zdárný průběh Vánoc musí
být dům pečlivě uklizený, což při
současném shonu je závazek značný. Především ženy však v rodinách
zajišťují tuto potřebu, a přičteme-li
k tomu kuchařské delikatesy, kapry
smažené, mísy plné cukroví, rozkvetlé barborky a připravené jmelí
pro polibek vzájemný, měli bychom
my muži klobouk smeknout a především ruku k dílu přiložit.
Moderní doba však produkuje mnoho lidí, kteří žijí v neustálé
snaze náš klid nabourávat, vztahy mezi lidmi narušovat, různé
nepravdivé nebo apokalyptické
zprávy šířit a také optimismu chtějí
společnost zbavit. Já však pravím,
že ropu a uhlí nahradí slunce, vodík

a jádro. Doby ledové a doby oteplení pak přicházejí po celou dobu
historie lidstva. Neobnovitelné
zdroje nám brzy začnou docházet
a to je ta správná motivace naučit
se vše řádně využívat a ku potřebě
vracet. Já osobně věřím v nesmrtelnost pouze jednoho zákona. Tímto
zákonem jsou principy fungování
přírody a vesmíru. Tyto zákony nikdo neohne a ty nám to všem jasně
a rychle vysvětlí.
Vím také moc dobře, že jsme
za poslední období mírně klidu
pozbyli a o své rodiny jsme se báli.
Naše rodinné rozpočty jsou více zatěžovány, než tomu bylo v období
minulém. Politické hašteření snižuje naši důvěru i úctu k těm, kteří
by měli být autoritou, a chytráků
začíná být více než těch, kteří tvoří
reálné skutečné hodnoty. Peníze
jsou směnnou hodnotou pracovní
činnosti, a tak jsou prozatím nenahraditelné, ale i guru západní
ekonomie John Maynard Keynes
pronesl: „Jakmile si troufneme
odmítnout řídit se účetním ziskem,
začneme skutečně měnit civilizaci.“

Důvěru a optimismus k budoucnosti, to jsou hodnoty, které
potřebujeme. Potřebujeme mladé
lidi, kteří si váží svých rodičů, a současnou generaci, která vše předá
v potřebné kvalitě. Pokud nyní
zvážíme pokrok a možnosti za
posledních sto let i vize, které jsou
dnes na stole, myslím, že světová
společnost je schopna věci zdárně
řešit. Jsem tedy optimista a vidím
tak i naše město.
Zapalte svíce adventního
věnce, zasedněte jako každý rok
s pokorou k vánočnímu stromku,
vyslovte poděkování partnerům
a pochvalte své děti za snahu a výsledky. Podarujte dárky od srdce
a vyslovte vzpomínku i na ty, kteří
tu už nejsou. Kdysi Buddha vyslovil
myšlenku, se kterou musím souhlasit: „Člověk by měl být šťastný na
cestě životem, nikoli v jeho cíli.“
Přeji všem klidný advent, úžasné svátky vánoční, úspěšné zakončení roku 2021 a dobrý start
do roku příštího.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Co pro vás znamenají Vánoce a jaký dárek vás nejvíc potěší?
Pavlína Lukášová
farářka Českobratrské církve evangelické
v Hranicích
Vánoce pro mě znamenají slavení doma
a v kostele. Vánoce jsou křesťanský svátek narození Krista Ježíše. A když se slaví něčí narozeniny, jsou u toho dárky a pozvání ke stolu.
A protože máme čtyři děti, jsme rádi, že tuto
oslavu můžeme prožívat v takovém pěkném počtu a ještě můžeme pozvat další blízké, kteří by byli jinak sami. No a v kostele
to domácí slavení dostane teprve ten pravý duchovní význam.
Vnitřně mě to posiluje a dává to vší té venkovní parádě trochu
hlubší smysl. A dárek? Nejvíc mě těší dárek, který je z lásky, a ne
z povinnosti. Naposledy to byl malovaný obrázek.

Marie Kaňovská
pastorační asistentka DCPR Jitřenka Hranice
Pro mě jsou Vánoce odjakživa spojeny s oslavou narození Ježíše, Božího Syna, který se
stal člověkem, což sice v koledách zpíváme,
ale málokdy si uvědomujeme význam těchto
slov. Pro mě je to setkání nebe se zemí, neuvěřitelné přiblížení se Boha k člověku. Od toho se odvíjí, co mám
na Vánocích ráda: večerní atmosféru nazdobeného kostela, s vůní
jehličí a koledami, obdarovávání se jako symbol toho, že se máme
rádi, setkávání se s lidmi a čas na sebe navzájem. Mám ráda, když
advent je adventem, dobou očekávání, a Vánoce vypuknou až
24. prosince. Jako dárek mě nejvíc potěšil asi bagr, kterým jsme
obdarovali našeho tenkrát asi tříletého syna. Nezapomenu na
jeho rozzářené oči, na stále se opakující bagr, bagr. Sám tomu asi
nemohl uvěřit... Z toho vyplývá, že největší radost můžeme mít
z toho, co druhému z lásky dáme.

Michal Kočnar
referent městského úřadu
Čas radosti, veselosti… jak se zpívá v jedné
vánoční koledě. Je to určitě radost z rodinného prožití svátků a ze setkání s přáteli, veselost
za zpěvu koled i při dobré štědrovečerní večeři. Pro mě jsou však Vánoce hlavně velkou
oslavou narození Ježíše Krista v Betlémě. Připomínkou toho,
že Bůh z lásky k nám poslal na svět svého Syna, abychom jednou mohli prožívat ještě daleko větší radost a veselost v nebi.
Největším dárkem je pro mě krásná vánoční atmosféra, když ji
mohu prožívat s rodinou a blízkými. To si také přeji každý rok
znova a znova.

Radka Andrýsková
pastorační asistentka Charity Hranice
Vánoce vnímám jako důležité křesťanské svátky, neboť Bůh tak miloval svět, že na něj poslal
svého jednorozeného Syna. Oslavujeme narození Ježíše Krista v městečku Betlémě, který
přišel na svět vydat svědectví o svém Otci. Vánocům však neodmyslitelně předchází advent,
doba ztišení, naděje a radostného očekávání příchodu Spasitele.
Advent i vánoční svátky již od svého dětství velmi intenzivně prožívám jako čas velké rodinné pospolitosti. Každodenní setkávání
rodiny nejprve u adventního věnce, na kterém s blížícími se Vánoci přibývá jasu světla, které vyvrcholí v nejkouzelnějším večeru
celého roku na Štědrý den. Druhým vrcholem Vánoc je svátek Tří
králů. V posledních dvanácti letech je pro mě období adventu a Vánoc spojeno s intenzivním pracovním nasazením při přípravách
Tříkrálové sbírky. Nejkrásnější vánoční dárek jsou pro mě rozzářené
dětské oči, kde jsou v úžasu nad Boží i lidskou štědrostí. 
(tic)

z radnice

Třídu 1. máje zkrášlí nová zeleň a květinové záhony
Nové stromy a květinové pásy
ozdobí ještě v letošním a zejména v příštím roce třídu 1. máje
a Purgešovu ulici. Úpravy se
budou postupně týkat několika
méně vzhledných částí těchto
ulic, tak aby se vylepšil vzhled
těchto míst a aby zeleň plnila
svou funkci. Ve většině případů
půjde o úpravu ploch a vysazování trvalek a cibulovin a někde
budou na vhodná místa dosazovány také stromy.
Na Třídě 1. máje bude upravován prostor před bývalým
kinem, dále náměstí 8. května,
prostor před „červenou“ jídelnou a před Koloseem. Čtvrtá lokalita je rozdělena na dvě části
– jednou je napojení silnice I/47
za parkovištěm u Alberta, kde
již byly práce zahájeny. Druhou
částí je prostor naproti restauraci Slavie, kde má být kromě
výsadby květin vysazena také

jedna třešeň. Ta vytvoří na jaře
svými bohatými květy protiváhu
k tmavým borovicím a o stejný
kontrastní efekt se postará i na
podzim vybarvením svých listů.
Pátou lokalitou je prostor před
budovou Purgešova 1399, kde
budou nevzhledné jehličnany
nahrazeny okrasnými třešněmi
a prostor vyzdobí záhonky trvalek a cibulovin.
Ještě letos plánujeme začít
s přípravou plochy mezi jídelnou
a Koloseem, kde bude vysazeno
18 okrasných třešní. Jde o velkokvětou odrůdu, která kvete
v první fázi třešňových stromů
až tři týdny sněhobílými, plnými
květy. Květy jsou sterilní, takže
stromy jsou vhodné i do míst, kde
není žádoucí nepořádek z plodů.
Tři třešně budou vysazeny před
„červenou“ jídelnou a dalších
15 nahradí stejný počet akátů,
které jsou většinou ve špatném

zdravotním stavu. Z nich bude
14 pokáceno a jeden přesazen
na vhodnější místo. Třešně opticky navážou na sakury, které již
na tř. 1 máje jsou. Nové okrasné
třešně budou na jaře doplněny
záhony trvalek a budou zde vysazeny i další květiny.
(bak)

Vizualizace: Florart

Mobilní rozhlas umožňuje oslovit konkrétní části města
Nejen velké množství občanů
najednou, ale i konkrétní místní
části, lokality a ulice umožňuje
oslovit univerzální platforma Mobilní rozhlas, kterou město Hranice zavedlo v souvislosti s loňskou
koronavirovou krizí. Pomocí
Mobilního rozhlasu můžeme informovat o krizových situacích,
upozorňovat na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky,
poruchy a výpadky energií přesně
dotčené ulice 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 v roce
2019 využilo k anketě o participativním rozpočtu.
Mobilní rozhlas není přitom
omezen pouze na aplikaci v„chytrém“ telefonu, ale informace můžete dostávat i e-mailem, anebo
v případě některých starších
spoluobčanů prostřednictvím

klasické SMS. Upozorňujeme 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
prostřednictvím Google Play
nebo App Store a budete dostávat informace přímo do mobilu. Nebo se můžete registrovat
zdarma na stránce: https://muj.
mobilnirozhlas.cz/register.
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z deníku
strážníka

Pomáhat a chránit. Tak to
má sice ve vínku celostátní
policie, ale ani hranické městské policii toto heslo není cizí.
Potvrdit to může například
bezradná řidička, kterou zaskočila píchlá pneumatika.
Naštěstí nemusela volat odtahovou službu – ochotný
městský strážník kolo vyměnil.
Jindy zase suplovali strážníci práci za Ekoltes Hranice.
Když zpozorovali vyvrácenou
značku, o což se v noci zřejmě
postarali bujní návštěvníci
některé z hranických restaurací, neváhali, nečekali na nic
a okamžitě značku převedli
z téměř vodorovné polohy do
té jedině správné – tedy svislé. Řidiči tak nebyli ochuzeni
o varování, že na cestě se nachází hrbol, přesněji řečeno
zpomalovací práh, lidově též
zvaný ležící policajt (nehledejme souvislosti).

(bak)

Hranice začaly budovat květnaté pásy
Ve dvou lokalitách město vysadilo zelené pásy i stromy, aby
zvýšilo biodiverzitu a zlepšilo
vzhled města. Na Třídě ČSA a před
kasárnami gen. Zahálky a v ulici
Wolkerova byly vysazeny květnaté trávníky, v kterých jsou trvalky

Foto: Petr Bakovský

a cibuloviny, dále živé ploty a stromy. Celkem bylo vysazeno 45 no-

vých stromů a 96 m živých plotů.
Zatravnění květnatým trávníkem
zabere plochu 667 m², přičemž ve
třetině této plochy budou vysazeny cibuloviny.
Na akci jsme získali dotaci,
projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní
prostředí.
(bak)

I když i bez značky by
zrovna na tohle nepozorný
řidič vbrzku přišel. Otázkou
ovšem je, zda by při stavu
našich dálnic a silnic vůbec
zaregistroval, zda jde skutečně o zpomalovací práh, nebo
o běžný stav vozovky. (bak)

Hraničtí asistenti prevence kriminality byli oceněni

Foto: Miroslav Raindl ml.

Dva hraničtí asistenti prevence kriminality
získali na slavnostním
setkání, pořádaném Olomouckým krajem, děkovné uznání udělované
v oblasti bezpečnosti
a práce. Byli oceněni za
přínos a osobní nasazení
v prosazování bezpeč-

nosti a prevenci osobních sporů
v sociálně vyloučených lokalitách
a jejich okolí.
Olomoucký kraj považuje službu asistenta prevence kriminality
za důležitou a ve vztahu k bezpečnosti a prevenci sousedských
sporů za nenahraditelnou. Proto
se pod záštitou plk. Mgr. Tomáše
Landsfelda, ředitele Krajského

ředitelství policie Olomouckého
kraje, rozhodl 1. náměstek hejtmana Mgr. Ivo Slavotínek ocenit
vybrané asistenty a udělit jim
děkovné uznání. Setkání se konalo ve středu 10. listopadu za
přítomnosti členů krajské Komise
pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje.
(bak)
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z radnice

Město doporučuje – pojďte se očkovat
Ačkoliv má nemoc covid-19
desítky tisíc přímých i nepřímých
obětí a celkově tvrdě dopadá na
naše životy, stále se nedaří přesvědčit velkou část populace, že
nejlepší cestou, jak z toho ven, je
očkování. Doporučují ho odborníci z celého světa, nejen české
špičky.
Apel dosud neočkovaným,
aby se dali očkovat proti covid-19 a předešli tak vážným následkům, vysílají i lékaři hranické
nemocnice. „Hranická nemocnice očkuje vakcínou Pfizer/Biontech, myslím si, že tou nejlepší,
která na trhu je. Je bezpečná,
takže vyzvěme lidi, ať se očkují,“
uvedl na jednání zastupitelstva
města MUDr. Ctirad Polášek,
kterého podpořil i MUDr. Ivan
Sumara.
Vakcíny farmaceutických
společností BioNTech/Pfizer
a Moderna pracují na principu
tzv. mRNA. Přestože jde o nový
typ vakcín, na jejich vývoji se
pracuje téměř 30 let. Nejedná
se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu. Složení vakcín

prověřila a schválila Evropská
léková agentura. Odborníci vyloučili možnost, že by očkování
mohlo způsobit neplodnost, autismus, změnit naši DNA nebo
že je vakcína magnetická. Jsou
to dezinformace.
Riziko závažnější zdravotní komplikace po očkování je
naprosto mizivé, stejně jako
u běžně prodávaných i volně
prodejných léků typu ibuprofen. Rychlý vývoj vakcín umožnila předchozí zkušenost vědců,
kteří se zaměřili na výzkum různých druhů koronavirů a vývoj
vakcín proti SARS a MERS. Do
vývoje vakcín proti covid-19 se
pak zapojili vědci z celého světa
s mimořádným nasazením.
Ani očkování sice nechrání
stoprocentně proti nákaze, ale
vakcíny chrání před těžkým průběhem onemocnění covid-19.
Ano, i očkovaní mohou skončit v nemocnici. Ale: „Očkovaní
mají většinou delší dobu po
ukončené vakcinaci a všichni
mají řadu doprovodných chorob jako cukrovka, vysoký tlak,

ischemické choroby, srdeční
nemoci. Očkování u nich sice
nezabránilo infikování, ale průběh je většinou mírnější,“ uvedl
pro Seznam Zprávy přednosta
Kliniky infekčních chorob FN
Brno Petr Husa.
Efekt vakcíny potvrdil Seznamu i biochemik Jan Konvalinka:
„Když máme osmdesátiprocentní proočkovanost lidí nad 75 let
a třetina pacientů na jednotkách
intenzivní péče je v tomto věku,
tak to pořád znamená, že očkování z 80 nebo 90 procent funguje. To se dá snadno spočítat.“
Očkování chrání nejen vás,
ale i okolí – výrazně omezuje šíření nemoci. Problémem
covid-19 není totiž jen nemoc
samotná, ale také její vysoká infekčnost, čímž dokáže v krátké
době zahltit nemocnice. Lékařská péče se tak nedostane na
další nemocné a ti pak zbytečně
umírají. Například loni zemřelo
asi o 10 000 diabetiků víc než
v předchozích letech. Příčinu
vidí odborníci právě v epidemii
covid-19.
(bak)

Plán ke zlepšování
kvality ovzduší
Město Hranice vydalo svůj
časový plán provádění opatření Programu zlepšování kvality
ovzduší pro zónu Střední Morava (CZ07): aktualizace 2020.
Obsahem dokumentu je plán
realizace opatření, která jsou
městu ukládána Programem
zlepšování kvality ovzduší. Časový plán řeší problematiku
omezování znečišťování ovzduší
z lokálních topenišť, ale i z jiných
zdrojů, například z dopravy.
Časový plán schválila Rada
města Hranic svým usnesením
ze dne 9. listopadu 2021. (bak)

Oprava
V listopadovém čísle Hranického zpravodaje jsme v článku
„Volby: v Hranicích zvítězilo
ANO, druhé bylo SPOLU“ omylem neuvedli celý název volební
koalice Piráti a Starostové. Správně mělo být uvedeno „Čtvrtá
byla volební koalice Piráti a Starostové s necelými 13 %“. Za chybu se omlouváme.
(bak)

Město opravuje chodníky na mnoha místech
Město Hranice zahájilo
v druhém zářijovém týdnu rekonstrukci chodníku na Třídě
Československé armády. Jde
o zhruba kilometrový úsek od
mostu přes Veličku podél kasáren až po autobusovou zastávku
na konci ulice Hranická.
Oprava řešila nevyhovující stav,
protože chodník nesplňuje sou-

časné požadavky na bezpečnost,
má zborcený povrch, vyskytují se
na něm prohlubně a nevyhovují
sklony ani výšky obrubníků.
Proto je původní chodník odstraňován, je upravována podkladová vrstva a jsou vyměňovány
dosavadní dlaždice. Chodník je
nově doplněn o prvky prostorové
orientace pro samostatný pohyb

nevidomých a slabozrakých; a to
varovný pás ze speciální dlažby
pro nevidomé a vodicí linii tvořenou obrubníkem výšky
60 mm.
Akce bude stát 4,3 milionu korun a město na ni
získalo dotaci z Evropské
unie ve výši 90 % uznatelných nákladů. Chodník má
být dokončen na začátku
prosince.
V listopadu byla také
zahájena oprava chodní-

ku v ulici Alešova. I tato akce je
spolufinancována z prostředků
Evropské unie.
(bak)

Foto: Petr Bakovský

Oslavám 28. října přálo počasí Základní škola Šromotovo
Oslavy 103. výročí státního
chystána ohňová show a projekce
vysadila Lidickou hrušeň
svátku Dne vzniku samostatného
filmu Tom a Jerry.

československého státu ve čtvrtek
Oslavy pořádalo Město Hra28. října byly zahájeny koncertem
nice, Vojenská posádka Hranice,
Velkého dechového orchestČeskoslovenská obec legionářru ZUŠ Hranice na prostranství
ská, Klub vojenských důchodců,
u Zámeckého hotelu, odkud pak
Tj Sokol Hranice a Městská kulv 18 hodin vyšel tradiční lampioturní zařízení Hranice.
nový průvod směrem k památníku
T. G. Masaryka na
Školním náměstí.
Na Školním
náměstí byly slavnostně položeny
věnce k jezdecké
soše T. G. Masaryka. Poté vyrazili
účastníci lampionového průvodu
do letního kina, Slavnostní položení věnců u památníku TGM.
kde pro ně byla na- Foto: Petr Bakovský

z Lidic, kteří byli příslušníky britDceřiný štěp Lidické hrušně,
ského letectva. Josef Horák a Jojediného ovocného stromu, ktesef Stříbrný studovali v hranické
rý přežil vypálení Lidic 10. červVojenské akademii, jejíchž 100 let
na 1942, poroste v Hranicích na
jsme si v listopadu připomněli.
dětském hřišti Mateřské školy

(bak)
Píšťalka. Vysadili jej zástupci ZŠ
Šromotovo v čele s ředitelem Mgr. Radomírem Habermannem, starosta Jiří
Kudláček a 1. místostarosta
PhDr. Vladimír Juračka a potomci přeživších lidických
žen 12. listopadu. Hraničtí
školáci na kamínky napsali
jména lidických dětí – jeden
kamínek za jedno dítě. Zároveň na obrázek hrušně lepili Na sázení hrušně se podíleli i žáci, v popředí
lístky s těmito jmény.
Antonín Nešpor, jehož maminka vyvraždění
S Hranicemi spojuje obce přežila a který předtím žákům příběh
Lidice osud dvou rodáků Lidic vyprávěl. Foto: Petr Bakovský
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Mirko Troup: „Miluju Vánoce, adventní čas a punč.“
Originální adventní svícny,
adventní věnce a desítky dalších vánočních dekorací vytváří
Mirko Troup už mnoho let.
Navrhovat a vyrábět vánoční
dekorace je jeho koníček a velká
vášeň. „Přitom ve škole mě výtvarné činnosti nebavily. Miluju
ale Vánoce a adventní čas se vším,
co k tomu patří, a to mě přivedlo
k tomu, že jsem začal sám tvořit
adventní výzdobu,“ vzpomíná
Mirko Troup.
S prvními pokusy začal před
deseti lety. „Nejdříve jsem vyzkoušel dekorované jablíčko.
Postupně jsem přešel na věnce
a dnes se pouštím do méně tradičních variant, kdy používám
při dekorování sklo, dřevo, ale
také kov. A nejvíc se mi líbí
vždy ta poslední kolekce, kte-

rou jsem tvořil,“ popisuje svou
tvorbu.
Jeho vánoční dekorace jsou
inspirovány většinou moderními trendy, ale několikrát už zvolil
i zdobení v lidovém duchu, kdy
používal pytlovinu a červenou
barvu.
Kde hledá inspiraci?„V zásadě
nikde. Začínám tak, že nakoupím
materiál na náměstí v květinářství u Burešů a v květinářství
u Gallasů. Koupím to, co se mi
líbí. Pak k tomu doma přidám to,
co mi zůstalo z předešlých let,
a začnu tvořit. Do poslední chvíle sám nevím, co z toho vznikne,“
vysvětluje své postupy.
Jeho výtvory jsou určené pro
jeho rodinu a pro přátele. Marně byste je hledali v obchodech
nebo na výstavách vánočních

Mirko Troup vypráví o svém vánočním koníčku. Foto: Naďa Jandová

dekorací. „Možná, až budu v důchodu, se budu realizovat na
vánočních výstavách,“ připouští
a na závěr rozhovoru dodává

vánoční přání: „Chtěl bych popřát lidem krásné a klidné svátky a těm, co na to ještě nepřišli:
nežeňte se, není za čím.“  (nad)

Za roky tvoření vznikly pod rukama Mirko Troupa desítky nejrůznějších vánočních dekorací, adventních věnců, svícnů. Vyzdobuje jimi svůj domov, věnuje je rodině
a přátelům. Foto: archiv Mirko Troupa
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Co nabídnou Vánoce v Hranicích dětem?

Pátek 3. 12. od 16:30
Andělská kapela. Andělé na chůdách vystoupí se svým hudebním programem pod
pódiem. Také v úterý 21. prosince vyrazí na
náměstí andělé. Budou nepřehlédnutelní.
Pošeptat jim můžete svá přáníčka, a když
budete hodní, třeba se vám vyplní.

Neděle 5. 12. od 17:00
Mikulášská nadílka. Představení pro děti
plné písniček z klasických českých vánočních
pohádek nejen od tvůrců Svěráka a Uhlíře.
Spolu s koledami je zazpívá Mikuláš (Jaroslav
Beneš) se svým Andělským sborem, vlastně
sboristkou Andělou (Kateřina Tomanová).

Sobota 11. 12. od 17:00
Vánoce v naší chaloupce. Vánoční pohádka o popleteném andílkovi, který hledá
kouzelného vánočního kapříka. Celé to komplikuje čert, ale naštěstí je tu tetka Liduška,
která připravuje Vánoce podle staročeských
zvyků.

Těšit se můžete také na:

Sobota 18. 12. od 17:00

Pondělí 20. 12. od 17:15

Živý betlém. Divadelní představení pod
vedením Michala Kočnara nacvičila mládež
z hranické farnosti, nastíní vánoční příběh
o narození Ježíše Krista. Bude se odehrávat
v kulisách, které vytvořila malířka, hranická
rodačka Renata Doleželová.

O Vánocích a zakleté čepičářce. Vánoční pohádka divadýlka Mrak dětem ukazuje,
proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít
rádi alespoň o Vánocích. Zároveň si všichni
připomenou staré zvyky a obyčeje, které se
dodržují o vánočních svátcích.

l

Halouzkův betlém (od 28. 11.)

l

Ježíškovu poštu (od 28. 11.)

l

Živá zvířátka (3. 12. a 18. 12.)

l

Kluziště (od 5. 12.)

l

Kolotoč (od 3. 12.)

l

Kulturní vystoupení
v podání dětských
souborů a škol

Vánoční trhy obohatí pivní dny i africký trh
Vychutnejte si vánoční atmosféru na vánočních trzích na
Masarykově náměstí v Hranicích.
Vypuknou v pátek 3. prosince
a potrvají do úterý 21. prosince.
Na punče můžete zajít až do silvestra. Co vše na náměstí bude:

1

Punče
K vánočnímu času patří
popíjení a ochutnávání nejrůznějších druhů punčů a setkání
s přáteli. Těšit se můžete na tradiční prodejce a jejich punče
s ovocem nebo různými druhy
alkoholu.

2

Vánoční pochoutky
Na náměstí vás nenechají
stánkaři ani o žízni, ani o hladu.
A když vás bude honit „mlsná“,
také si vyberete. Takže co tam
bude? Něco sladkého – frgály,
trdelníky, palačinky, horká čokoláda, balené cukrovinky. Něco
slaného – grilované cigáro, bramboráčky, vařená kukuřice, škvarkové tyčinky, korbáčiky, oštěpky,
sýry. Něco tvrdšího – bombardino, svařené víno, medovina.

3

Vánoční dekorace
U stánků na náměstí si
také můžete zakoupit nejrůznější vánoční dekorace. Ke
koupi budou baňky, vánoční
ozdoby, andílci, vánoční ubrusy, svícny, dekorace z tradičních
perníčků i z perníčků z dřevěných forem, ozdoby ze šustí,
andílci a dekorace z makrame,
perníkové chaloupky, jmelí
a adventní věnce. Pokud se vám
něco zalíbí, kupujte hned, protože prodejci s vánočními dekoracemi se budou na náměstí
střídat a nenajdete je tam každý
den.

4

Dárky
Možná na náměstí pořídíte dárky. Třeba nejrůznější ručně
vyráběné šperky, jako jsou náramky z minerálů nebo kovové
šperky s polodrahokamy. Pro
zimní čas přijde vhod pletené
zboží či kožené výrobky. Pro klid
na duši a volné večery například
mandaly. Nebo i různé „jedlé“
dárky jako med či sýry.

5

Stromečky
Součástí trhů na Masarykově náměstí je i prodej vánočních stromečků, který bude
zahájen v pátek 3. prosince a potrvá do středy 22. prosince, nebo
do vyprodání zásob. Otevřeno
bude denně včetně sobot a nedělí od 8:30 do 16:30 hodin.

6

Vánoce na pivu
Hned dva dny vánočních
trhů budou věnované pivu. Nahrává tomu totiž hudba, která v ty
dny bude znít na pódiu. Pivaři se
mohou těšit na čtvrtek 9. prosince, kdy pod taktovkou Parní Lucie rozbije své stany pod pódiem
například Hanácký pivovar nebo
Velkorakovský minipivovar. Další pivní den nastane v pátek 17.
prosince, kdy na náměstí zazní
rock v podání dvou kapel. A tehdy
kromě Hanáckého a Velkorakovského pivovaru bude svou pivní
značku hájit také pivovar Paličák.

Letošní novinkou je africký trh.
Foto: pořadatelé

7

Africký trh
Plody baobabu, durian, mučenka, maniok, mangostan a další
exotické ovoce, ať už čerstvé, nebo
sušené, můžete zakoupit na africkém trhu v sobotu 11. prosince.
Od 10:00 do 18:00 hodin se objeví
na náměstí stánky s africkým zbožím, zakoupit lze i dálkami vonící
koření, čaje a mnoho dalšího.

Více na www.kultura-hranice.cz v záložce Festivaly
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Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé
Vánoční trhy v Hranicích začnou v pátek 3. prosince a potrvají do úterý 21. prosince.

Když zasvítí vánoční
strom…
Na náměstí se v pátek 3. prosince v 17:00 hodin slavnostně
rozsvítí vánoční strom. Atmosféru
navodí rozsáhlý Halouzkův betlém, Ježíškova pošta, zvonička, vánoční stromky v horním a dolním
podloubí, které tradičně zdobí
školy, spolky a organizace z Hranic. Děti se mohou těšit na kluziště
(ale až od neděle 5. prosince), kolotoč nebo živá zvířátka, dospělí
na vánoční program a na punče.
16:00–19:30 Živá zvířata pro
radost dětem a vánoční dílny pro
tvořivé budou k dispozici po celou
dobu odpoledního programu.
16:30 Andělská kapela.
Andělé na chůdách vystoupí
se svým hudebním programem
pod pódiem. Jsou dost vysocí,
a tak na ně bude vidět.
17:00 Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a poté Olga

Lounová s kapelou. „Já miluju
Vánoce, ty český Vánoce,“ zpívá
zpěvačka a herečka Olga Lounová, která v pátek 3. prosince
zahájí v Hranicích vánoční trhy
a rozsvítí vánoční strom.
18:30 Houslový virtuos Jiří
Erlebach. Diváci se mohou těšit
na jeho excelentní vystoupení,
mistrovský houslový um a rozmanité hudební styly.

Vyvrcholení s vůní
purpury a ohně
Program Vánoc v Hranicích
vyvrcholí v úterý 21. prosince,
kdy hranická kapela vedená
Radkem Kňurou přináší nový
program Vánoce s vůní purpury, ve kterém zazní skladby jako
Půlnoční, Jsou svátky, Ave Maria,
Skořápky ořechů, Last Christmas, Tři oříšky, Purpura, Zima,
zima, Sliby se maj plnit o Vánocích a další. Před koncertem skupiny RK Band a v jeho průběhu
se budou po náměstí pohybovat
andělé. Budou nepřehlédnutelní. Budou velmi vysocí. Pošeptat
jim můžete svá přáníčka, a když

Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí odstartuje vánoční trhy
v Hranicích. Foto: Pavel Jakubka

budete hodní, třeba se vám vyplní. Úplnou tečkou programu
bude úchvatná ohňová show
The Cube.

Až do silvestra na punče
I po skončení vánočních trhů
si ale mohou lidé zajít na náměstí a s přáteli se tam scházet
u punčů až do silvestra.

Na Štědrý den budou znít
na Masarykově náměstí vánoční koledy v podání žesťového
kvinteta Hraničáci pod vedením
Tomáše Landsmanna, a to od
14:45 hodin. V 15:15 pak zahrají
Hraničáci koledy u Kostelíčka,
v 16:00 na městském hřbitově
a v 16:30 v Domově seniorů Hranice. 
(red)

Sbírku starožitných kočárků a panenek uvidí poprvé veřejnost
Již přes sto kočárků a panenek
se nachází v poutavé sbírce Radky Pausové z Hranic. Její sbírka se
až donedávna nacházela skryta
před veřejností, nicméně nyní se
již brzy budete moci na exponáty podívat na plánované výstavě,
kterou připravuje. Nachází se v ní
mnoho raritních a zajímavých
kousků, které svým retro vzhledem určitě nadchnou i lidi, kteří
se o starožitnosti nezajímají.
Vaše sbírka mě opravdu
zaujala, můžete ji čtenářům
nějak přiblížit?
Sbírka obsahuje kočárky,
těch máme přes 100, a panenky. Kočárky jak pro miminka, tak
i pro panenky. Naše sběratelské
kousky byly vyráběny od 30. let
až do 80. let minulého století.
Ve sbírce převažují kočárky pro
panenky, k nim máme i panenky
s příslušenstvím, oblečky, peřinky, prostě výbavu, kterou miminka potřebují. Jedná se převážně
o československé kočárky značky
Liberta z Mělníku, z Továrny dětských vozidel Duchcov a máme
i kočárky z Německa. Kočárky
a panenky se snažím i opravovat.
Sbírání panenek a kočárků
je u dospělých poměrně neobvyklý koníček, jak jste se
k němu dostala?
Impulsem ke sbírání panenek a kočárků byl dar od našich

známých. Když se nám narodil
syn, dostali jsme italský kočárek
Inglesina, který byl vyroben v retro stylu. Mně se to velmi líbilo,
jelikož mám ráda staré věci a starožitnosti a poté jsem na půdě
objevila kočárek, se kterým jsem
si hrávala. K tomu jsem našla ještě
další kousky a tím začala má láska
ke kočárkům. Začala jsem shánět
další, některé kočárky mi byly darovány, jiné jsem si koupila, a tím
se moje sbírka začala rozšiřovat.
Již jste zmínila svůj první italský kočárek značky Inglesina.
Určitě musíte mít ve své sbírce
další cenné kousky, že ano?
Jeden z nejzajímavějších kousků je celodřevěný kočárek ve tvaru
autíčka. Jedná se o kočárek pro
panenku z 30. let. V té době se
rozvíjel automobilový průmysl
a tomu se přizpůsobovaly i kočárky, proto se vyráběly v podobě
automobilů. Mám také velmi ráda
kočárky nazývané kukaně neboli
košatiny. Nejdříve byly vyráběny
z pedigu, později z plastové bužírky. Mají kulatý tvar, byly velmi
oblíbené a myslím, že je pořád lidé
mají rádi. Taktéž jsou mi srdci blízké kočárky z doby mého dětství,
ze 70. let. To už se kočárky vyráběly vyšší, s velkými koly, jelikož
od 60. let se začalo brát v potaz,
že děti v nízkých kočárcích více
vdechují výfukové plyny. Ve sbírce
mám i celuloidové panenky, které

jsou křehké a proto se
jich nedochovalo tolik
jako panenek z tvrzeného plastu, které se
začaly vyrábět později.
Hrála jste si s panenkami v dětství?
Jako malá holka
jsem panenky měla
velmi ráda. Šila jsem
jim, háčkovala, pořád
ještě mám svůj kočárek na hraní z dětství.
Hraji si i nyní a hraji si
ráda, ale teď už je to
trochu jiné, protože
panenky opravuji, občas jim něco Sběratelka Radka Pausová připravuje výstavu své
ušiji a snažím se, sbírky. Foto: archiv sběratelky
aby každá panenka měla svůj kočárek a kažJaké má vaše sbírka ohlasy
dý kočárek měl svou panenku.
u okolí?
Ucelenou sbírku ještě nikdo
Vidím, že jste nadšená sběneviděl. Dosud jsem neměla
ratelka. Sbírala jste i něco jinéžádnou výstavu, takže toto bude
ho, nebo někdo ve vašem okolí
první příležitost ukázat rodině
něco sbírá či sbíral?
a kamarádům, co vše moje sbírka
S manželem máme oba rádi
obsahuje. Dostala jsem nabídku
staré věci. Manžel sbírá hodinky,
od manželů Čočkových, kteří na
budíky a hodiny značky Prim. Se
náměstí v Hranicích mají dům, že
sbíráním kočárku mi velmi poby mi umožnili kočárky vystavit,
máhá, za což jsem mu vděčná.
jelikož jim sbírka přišla zajímavá.
Bez jeho pomoci bych nezvládla
Za to jim velmi děkuji. Nabídli mi
kočárky opravit. Ještě dodám, že
využít prostory bývalé prodejny
jako dítě jsem sbírala ubrousky,
na náměstí v Hranicích, kde pláznámky, nálepky od sirek, ponujeme udělat v prosinci výstahlednice, takže sběratelství mám
vu kočárků a panenek.
v krvi.
Ondřej Kaňovský
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Zastupitelstvo bilancovalo tři roky činnosti
Příští rok je posledním rokem
tohoto volebního období. V této
souvislosti kontrolovalo zastupitelstvo města na svém říjnovém
zasedání aktuální stav plnění
úkolů, vytyčených v Programovém prohlášení Zastupitelstva
města Hranic pro období let
2018–2022.
Jako podklad pro toto jednání obdrželi zastupitelé obsáhlou
hodnotící zprávu sestávající
z 13 kapitol věnovaných jednotlivým oblastem rozvoje města
a obsahující na více než čtyřiceti stranách podrobné informace
o tom, co se za uplynulé tři roky
městu podařilo a co ještě zbývá
splnit.
Obecně lze konstatovat, že
přes zcela nepředvídatelnou
pandemii covid-19 a její dopady na hospodaření města, byla
většina plánovaných úkolů
vyplývajících z Programového
prohlášení splněna a řada akcí
uskutečněna nad jeho rámec.
Mezi cíle, kterých se nepodařilo z objektivních důvodů
dosáhnout, patří bytová výstavba, kde stát nezajistil slíbenou
dotační podporu pro obce.
Nicméně město tím, že provádí
projekční přípravu pro bytovou
výstavbu, bude v případě uvolnění státních dotací připraveno
se o ně ucházet a následně začít
stavět byty v Nerudově ulici a na
Struhlovsku, kde by formou nástaveb vzniklo 68 nových bytových jednotek.
Úspěšnost hodnoceného období lze ilustrovat několika údaji. V situaci, kdy má naše město
k dispozici v průměru 70 milionů korun ročně na investice,
se podařilo získat dotace v objemu přes 160 milionů korun. Na
výstavbu chodníků a komunikací šlo kolem 103 milionů, investice do základních a mateřských
škol činily 59 milionů. Město
s Povodím Moravy vyjednalo

Pohled na město Hranice z výšky je opravdu působivý. Foto: archiv města

spolupráci při výstavbě protipovodňových opatření na řece
Bečvě, která nás zvládnou po
jejich dokončení ochránit před
padesátiletou vodou.
V oblasti odpadového hospodářství proběhla nákladem
přes 32 milionů korun výstavba
sběrného dvora a je připravena
výstavba další etapy skládky
domovního odpadu v objemu
40 milionů. Do náročné obnovy hřbitova město investovalo
v tomto volebním období přes
30 milionů korun. V rámci regenerace městské památkové zóny
bylo upraveno Masarykovo náměstí, severní vstup do zámku,
proluka u synagogy, pravý břeh
Ludiny a Školní náměstí, kde byl
odhalen nový pomník T. G. Masaryka. Intenzivně se pracuje na
vytvoření hradebního okruhu
v Komenského ulici.

Na základě provedené kontroly plnění úkolů vytyčených
v Programovém prohlášení
zastupitelstva, jejíž plný text je
zveřejněn na webu města, pak
zastupitelstvo v závěru letošní-

ho roku schválí plán investic pro
poslední rok svého volebního
období.
PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města Hranic

Mezi budovaná protipovodňová opatření patří i vyšší hráze nad mostem.
Foto: Petr Bakovský

Plnění Programového prohlášení
Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018–2022 a s výhledem na období 2022–2026 schválili
zastupitelé města v listopadu 2018. Jde o základní strategický
dokument, který je východiskem pro rozhodování zastupitelstva
a rady v tomto volebním období. V celkem 13 oblastech vytyčilo
cíle na toto volební období s tím, že některé úkoly budou přesahovat toto časové rozmezí.
V říjnu 2021 byl zastupitelům předložen materiál „Kontrola plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města
Hranic“, který po jednotlivých bodech rozebírá, co se podařilo,
co se podařilo nad rámec očekávání a co a proč se nepodařilo.
S tímto rozsáhlým materiálem vás chceme postupně seznámit
a dnes vám předkládáme první část. Samotné Programové prohlášení i Kontrolu jeho plnění naleznete na webu města v rubrice
Strategické dokumenty města (https://www.mesto-hranice.cz/
strategicke-dokumenty-mesta).
Jednou z hotových akcí je upravené předzámčí. Foto: Petr Bakovský
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Otevřené město. Cesta k jednoduché a srozumitelné
veřejné správě. Rozumné hospodaření
1

Město Hranice má vyvážený
a vyrovnaný rozpočet, v současné době hospodaří bez úvěru.
Celkové dotace získané pro
město Hranice činí rekordních
161 milionů korun. Byl zaveden
participativní rozpočet, kdy
občané sami rozhodují o určité
části rozpočtu. Díky tomu bylo
vybudováno hřiště na plážový
volejbal. V souvislosti s propadem příjmů v době pandemie
musel být dočasně pozastaven,
po stabilizaci příjmů města bude
obnoven.
Město také zvýšilo informovanost o svých záměrech a in-

vestičních akcích v TV Mach,
Hranickém zpravodaji a na webu
města. Hranický zpravodaj je
doručován bezplatně do všech
domácností a pravidelně rozšiřován o přílohy na aktuální témata.
Nově byl zřízen facebookový profil města a aktivována platforma
Mobilní rozhlas. Tato komplexní
platforma byla využívána v rámci informování obyvatel v době
koronavirové krize a poté v létě
2020 po sjednocení mobilních
a webových aplikací nahradila
dosavadní aplikace na hlášení závad a podávání návrhů ke
zlepšení veřejného prostranství

Byl postaven nový sběrný dvůr. Foto: Petr Bakovský

2

„Dej tip“ a„Zlepši své
město“. Mobilní rozhlas umožňuje nejen
hlášení závad, ale
také pořádání anket,
čehož jsme využili
v rámci participativního rozpočtu. Slouží též k informování
občanů, a to nejen
plošnému, ale i cílenému na konkrétní
ulici nebo místní
část.
Městský úřad byl
oceňován jako kompetentní instituce,
o čemž svědčí řada
obdržených ocenění. V roce se město
Hranice umístilo
v soutěži Národní Cenu přebíral starosta města Jiří Kudláček.
ceny České repub- Foto: MPO
liky Společenské
odpovědnosti organizací v kaSpolečnost zvládla v plánovategorii Digitální stát na 2. místě.
ném čase výstavbu nového sběrMěsto získalo v roce 2020 také
ného dvora a intenzivně pracuje
2. místo v soutěži České společna zprovoznění 3. etapy skládky
nosti pro jakost„Ambasador kvana Jelením kopci.
lity“ a v roce 2019 bylo vyhlášeno
Z Programového prohlášení
na 2. místě v Olomouckém kraji
se nerealizoval projekt free-wifi,
ve srovnávacím průzkumu „Měskterý má jednak řadu technicto pro byznys“ při hodnocení dekých a legislativních omezení
setiletí tohoto průzkumu.
a jednak je v dnešní době rychZlepšila se také spolupráce
lých a levných dat poněkud konse společností Ekoltes Hranice.
traproduktivní.

Kamerový systém pro bezpečnější ulice a město

K zajištění vyšší bezpečnosti
občanů bylo nutné vytipovat
oblasti, ve kterých dochází k narušování veřejného pořádku,
a zajistit zvýšený dohled městské policie. Jedná se zejména
o centrum města a přilehlé ulice,
kde dochází v nočních hodinách
k rušení nočního klidu, a to ze-

jména v souvislosti s provozem
restauračních zařízení a zábavních podniků. Při monitorování
uvedené oblasti se využívá městský kamerový dohlížecí systém.
Kamerový systém je nezbytným nástrojem k monitorování
veřejného pořádku, boji s vandalismem a snižování kriminality

Kamerový systém patří mezi důležité pomocníky Městské policie Hranice.
Foto: Městská policie Hranice

ve městě. Je průběžně modernizován výměnou jednotlivých
komponent – kamer, přenosových systémů, záznamových
zařízení. K monitorování problémových lokalit se využívají dvě
mobilní kamery.
Na začátku volebního období
byly hrozbou přibývající ubytovny ve městě, proto zastupitelstvo hledalo cesty, jak zamezit
jejich vzniku. I když fungování
ubytoven nepřináší v současné
době významnější problémy,

problematika je zmapována
prostřednictvím Sociologické
analýzy ubytoven na území města Hranic a je nadále sledována.
Případné problémy řeší neprodleně městská policie. V současné době došlo k poklesu počtu
zahraničních agenturních pracovníků v CT Parku, kdy vlivem
odstávek ve výrobě automobilek
došlo i ke snížení výroby ve zdejší průmyslové zóně. Nápad trestné činnosti má na území města
Hranic sestupnou tendenci.

Pokles zájmu o zahraniční dělníky v průmyslové zóně snížil tlak na vznik nových
ubytoven. Foto: archiv města
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Problémovou oblastí je i hlavní nádraží ČD, zejména kvůli
výskytu lidí bez domova nebo
osob v podnapilém stavu. Další
oblastí spjatou s častým narušováním veřejného pořádku je
ubytovna Jaslo v Tovární ulici.
Zde se také osvědčil kamerový
sytém a budovu a její okolí kontrolují průběžně asistenti prevence kriminality.
Asistenti prevence kriminality během své dosavadní činnosti
dokázali, že jsou neodmyslitelnou součástí dohledu nad veřejným pořádkem v Hranicích.
Asistenti například vypomáhají
na přechodech pro chodce, při
kontrole ubytoven pro sociálně slabší skupiny, kontrolách
problémových lokalit, dětských
hřišť i místě výskytu bezdomovců.
Nad rámec Programového
prohlášení město investovalo
v oblasti požární ochrany do
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Nová hasičská cisterna nahradila starý, již nevyhovující stroj. Foto: Petr Bakovský

obnovy a zkvalitnění výbavy
dobrovolných hasičů, jak přímo hranických, tak i v místních

částech, a to celkem 10 milionů
korun. Z toho nejvýraznější položkou byl nákup nové hasičské

cisterny pro hranické hasiče za
6,6 milionu korun, která nahradila již nevyhovující stroj.

Zdravé a zelené město

Mezi základní úkoly patřila
podpora všech opatření, jež povedou ke snížení hodnot polétavého prachu, který patří mezi
výrazné rakovinotvorné činitele
a jehož množství je v Hranicích
významně překračováno. Město
provádí údržbu a očistu nejvytíženějších komunikací, zvýšený
monitoring nákladní dopravy
a promyšlenou výsadbu další zeleně. Důležitou aktivitou města
v této oblasti je výsadba zeleně,
například na podzim 2018 bylo
vysazeno kolem 600 stromů
a 19 tisíc stromů.
Znečištění ovzduší z velké
části způsobuje také spalování
paliv v lokálních topeništích.
Proto město Hranice již čtvrtým rokem podporuje ekologické vytápění poskytováním
finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí na území
města v programu „Kotlíkové

dotace v Olomouckém kraji“.
O správném způsobu provozování lokálních topenišť jsou
občané informováni na webu
i v Hranickém zpravodaji.
Město zřídilo na konci roku
2018 imisní monitorovací stanici pro kontrolu a kontinuální
měření kvality ovzduší na území města. Naměřená data jsou
prezentována občanům prostřednictvím webových stránek, pomocí světelné tabule na
budově ZŠ Tř. 1. máje a zároveň
jsou poskytována Českému hydrometeorologickému ústavu.
Zároveň je podporována bezmotorová doprava, například
výstavbou cyklostezek nebo
výstavbou cyklověže na vlakovém nádraží.
Připravuje se optimalizace
městské hromadné dopravy, jejímž cílem je snížení individuálního automobilismu. Zavedením

Nové kolumbárium na hranickém hřbitově. Foto: Petr Bakovský

Cyklostezky v okolí Hranic se těší velké oblibě. Foto: Petr Bakovský

bezplatné městské hromadné
dopravy došlo k významnému
nárůstu počtu cestujících.
Cíl zlepšit péči o městskou
zeleň bude řešen v souvislosti
s pořízením Strategického plánu
rozvoje systému zeleně města
Hranic. Ten bude obsahovat,
kromě vyhodnocení současného stavu zeleně a její údržby,
rovněž části jako Management
péče o sídelní zeleň města a Stanovení priorit rozvoje.
V oblasti přípravy protipovodňových opatření má město
za cíl úzkou spolupráci s Povodím Moravy s. p. (Bečva, Velička)
i Lesy ČR s. p. (Ludina). V tomto
období jsou v koordinaci s městem a s jeho finanční účastí realizována zásadní protipovodňová
opatření na řece Bečvě v rozsahu stovek milionů korun. Je
rozpracován společný projekt
protipovodňové ochrany na potocích Ludina i Velička. Součástí
spolupráce je pak běžná údržba

břežních částí a čištění desítek
malých vodotečí.
Kvůli zvýšení čistoty vod byla
v místní části Lhotka provedena
výstavba kanalizace. Kvůli hrozícím obdobím sucha instalujeme, s využitím dotací, retenční
nádrže u základních škol. Tyto
nádrže budou rovněž součástí
Předzámecké zahrady a jsou již
samozřejmou součástí nově projektovaných staveb.
Pracuje se na dokončení rekonstrukce městského hřbitova a dosazení zeleně. V tomto
volebním období byly v roce
2018 vybudovány ohradní zídky,
vyřešena márnice a upraven prostor pro epitafní desky i rozptylová loučka. V roce 2019 došlo na
některé komunikace a zpevněné
plochy a byla vybudována dešťová kanalizace. Letos se upravuje
oblast kolem mauzolea – osvětlení, elektro, voda, kanalizace,
chodníky, kolumbárium, urnové
hroby, epitafní desky.
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V oblasti odpadového hospodářství se městská skládka
na Jelením kopci blíží limitu
kapacity. Ekoltes Hranice proto
intenzivně pracuje na zprovoznění 3. etapy skládky pevného
domovního odpadu. V současné
době je vydáno platné územní
rozhodnutí s kladným stanoviskem Olomouckého kraje a je
požádáno o stavební povolení.
Současně Ekoltes Hranice pracuje na změně integrovaného
povolení a provozního řádu.
Předpokládaná cena rozšíření skládky je 33 milionů korun
+ projektová dokumentace
a náklady s tím spojené. Dalším nákladem je pořízení nového kompaktoru v hodnotě
10 mil. Kč.
V letošním roce byly nádoby
na směsný komunální odpad ve
městě opatřeny čipy a bylo implementováno snímací zařízení
na svozovou techniku. V nejbližší době bude spuštěn systém
evidence tohoto odpadu.

Jedno z již hotových podzemních kontejnerových stání máme v Drahotuších.
Foto: Vlasta Zapatová

Na konci května byla dokončena rekonstrukce sběrného
dvora v rámci I. etapy ekologického centra. Nový sběrný dvůr je
vybaven novou nakládací tech-

nikou a novou mostní váhou.
Jak obsluha, tak i občané mají
k dispozici zcela nové a kulturní
prostředí. Rekonstrukce I. etapy
stála téměř 33 milionů korun

a z toho byla dotace z OPŽP
8 milionů.
Byly posíleny možnosti
třídění odpadu. V roce 2019
bylo díky dotacím nakoupeno
2 861 popelnic na biologicky
rozložitelný odpad, které byly
rozmístěny k rodinným domům
a na kontejnerová stání na tříděný odpad. Zároveň bylo ve
stejném roce díky dotacím pořízeno a distribuováno 550 kompostérů, v letošním roce bude
nakoupeno dalších 600 kompostérů.
V rámci zpracovávání studií
revitalizací sídlišť (například Kpt.
Jaroše) se ověřují místa, kde by
bylo možno umístit podzemní
kontejnerová stání. Při umísťování podzemních kontejnerů
však představují problém inženýrské sítě a vysoká hladina
podzemních vod. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace na podzemní
kontejnerové stání v ulici Partyzánská.

Koronavirus ovlivnil dva roky činnosti zastupitelstva
Jedno téma v Programovém
prohlášení zastupitelstva nenajdete, přesto ho musí orgány
města již druhým rokem řešit,
protože zasahuje do životů nás
všech. A to je koronavirus a nemoc covid-19. Město Hranice
se ní potýká od jara 2020. Již
9. března 2020 zahájil svoji činnost krizový štáb ORP Hranice,
který po prázdninové přestávce
od 10. 6. do 14. 10. 2020 pracoval
nepřetržitě až do 30. 6. 2021. Za
toto období proběhlo 67 jednání.
Město v průběhu první vlny
na jaře 2020 zajišťovalo řadu
nutných činností. Například
šlo o rozdělování dezinfekce
a roušek z centrálních dodávek
do samostatných obcí, Domova seniorů, školních jídelen,
mateřských škol, Charitě a vy-

braným firmám, důležitým pro
chod základních služeb v území.
Dezinfekci a roušky jsme rozdělovali i přímo mezi občany. Pracovníci odboru sociálních věcí
spolu se skauty a dobrovolníky
rozdali občanům 3 600 roušek
a 9 000 lahviček s dezinfekcí.
Pro seniory jsme zajišťovali
nákupy a další služby, jako například venčení psů. Pro lepší
informování obyvatel o této krizové situaci jsme zřídili službu
„Mobilní rozhlas“, která umožňuje informování i prostřednictvím SMS zpráv, což je vhodné
pro oslovení zejména starších
spoluobčanů.
Město také zajistilo provoz
mateřských škol, vyhrazených
pro děti profesí kritické infrastruktury (MŠ Sluníčko a MŠ
Pohádka). V druhé, podzimní

Když bylo potřeba, pomáhal na úřadě koordinátor. Foto: Petr Bakovský

Roušky a dezinfekci jsme rozdávali zejména před obchodními centry.
Foto: Petr Bakovský

vlně pak byla vyčleněna škola
pro děti kritické infrastruktury (ZŠ a MŠ Struhlovsko). Bylo
nutné také zajistit prostory pro
nakažené bezdomovce a osoby
vykázané (ubytovna Vrchlického). Probíhala také dezinfekce
vybraných prostor.
Abychom ulevili postiženým
občanům i firmám, zrušila rada
poplatky za parkování, prominula nájmy v městských prostorách
a zrušila poplatky za družiny
a školky.
Město úzce spolupracovalo
s Nemocnicí Hranice. Podpořilo ji i finančně, již na jaře 2020
vyčlenilo téměř 4 miliony korun
jako příspěvek hranické nemocnici pro boj s koronavirem. Nemocnice využila tyto prostředky
na nákup potřebného zařízení,
zejména tří ventilačních přístro-

jů, 50 polohovacích nemocničních lůžek a dalšího vybavení.
Zároveň jsme spolupracovali
i s Armádou ČR, zejména při zajištění pomoci Domovu seniorů,
který se dostal do krizové situace v říjnu 2020. V letošním roce
jsme se připravovali na očkování
občanů, mimo jiné jsme zřídili
a provozovali linku pomoci s registrací k očkování pro občany.
V průběhu celé koronavirové krize město provádí neustálý monitoring dynamicky se měnících
mimořádných opatření a zajišťuje
bezpečný provoz úřadu. Zajišťuje
právní výklad relevantních ustanovení, která se dotýkají provozu
úřadu a bezpečnosti našich zaměstnanců, a informování veřejnosti o nastavených opatřeních.
Přílohu připravil
Petr Bakovský

město a armáda
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Vojáci oslavili 100 let vojenské akademie i Den veteránů
Vojáci si slavnostním nástupem připomněli sto let od
vzniku Vojenské akademie
v Hranicích. Ta vznikla v roce
1920 v areálu rakouských
a později rakousko-uherských
vojenských škol, které tu byly
postaveny v letech 1853–1863.
Ve čtvrtek 4. listopadu proto
proběhl na Masarykově náměstí slavnostní nástup 7. mechanizované brigády a dalších
jednotek. Oslavy měly kvůli
koronaviru rok zpoždění.
Vojenská akademie byla
založena v roce 1920 v dnešních kasárnách gen. Zahálky,
původně rozsáhlém areálu vojenských škol, vybudovaném
v tehdejší Rakouské, později Rakousko-uherské monarchii, a to
převážně v letech 1853–1863.
Akademií prošlo v letech 1920

až 1950 osm tisíc absolventů
a více než stovka generálů.
Dnes je v hranických kasárnách umístěno velitelství
7. mechanizované brigády
a 71. mechanizovaný prapor
„Sibiřský“. Slavnostního nástupu na Masarykově náměstí se
ve čtvrtek 4. listopadu zúčastnili
nejen vojáci 7. mechanizované
brigády, ale také Vojenské akademie ve Vyškově, Univerzity
obrany v Brně a Vojenské střední
školy v Moravské Třebové.
Během slavnostního ceremoniálu obdržel 71. mechanizovaný prapor v Hranicích Záslužný
kříž ministra obrany prvního
stupně – jedno z nejvyšších armádních vyznamenání, které se
většinou uděluje pouze jednotlivcům a jehož udělení celému
útvaru je výjimečné. Hranický

Nástup vojáků 7. mechanizované brigády. Foto: 3× Petr Bakovský

Příchod vojáků na Masarykovo náměstí.

prapor jej obdržel za své působení v silách rychlé reakce NATO
v posledních třech letech.

Součástí oslav bylo i položení
věnců u památníku v kasárnách
generála Zahálky. 
(bak)

Předání ocenění hranickému 71. mechanizovanému praporu.

Město si připomnělo Den válečných veteránů
Jen o pár dní později Vojenská
posádka Hranice spolu s městem, Československou obcí legionářskou, Klubem vojenských
důchodců a TJ Sokol Hranice
oslavila Den válečných veteránů. Krvavé, více než čtyřleté boje

1. světové války byly ukončeny
11. 11. 1918 v 11 hodin, kdy bylo
podepsáno příměří. Ve čtvrtek
11. listopadu, symbolicky přesně
v 11 hodin u hranického mauzolea si připomněli zástupci města
Hranic v čele s 1. místostarostou

Kytice a věnce položili zástupci města i armády. Foto: Petr Bakovský

PhDr. Vladimírem Juračkou toto
výročí. Spolu se zástupci armády v čele s velitelem 7. mechanizované brigády brigádním
generálem Petrem Svobodou
a členy Československé obce legionářské položili věnce a kytice

k mauzoleu a ke hrobu plk. Aujeského. Při této příležitosti bylo
zpřístupněno mauzoleum, kde
je pochováno na 1 500 vojáků
z I. světové války, kteří zemřeli
ve zdejší vojenské nemocnici.

Vojáci vzdali hold padlým hrdinům 1. světové války. Foto: Petr Bakovský

(bak)
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muzeum, knihovna

Ráj plyšových medvídků bude na Staré radnici
Medvídek, kam se podíváš –
tak bude vypadat výstava Medvídci, kterou odstartuje na Staré
radnici v Hranicích vernisáž ve
čtvrtek 16. prosince v 17 hodin.
Výstava ve vánočním hávu nabídne stovky plyšových medvídků sběratelky Svatavy Ryparové
z Klokočí, jejíž sbírka čítá přes
dva tisíce těchto roztomilých
plyšáků.
Medvídci budou roztřídění
do pěti „světů“. Jedním z nich
je medvídek snář, který chrání
před hrůzami noci, dalším je
medvídek šlechtic, který nezapře svůj aristokratický původ,
následuje medvídek muzikant,
který vždy zabaví, a posledním
je nenasytný a mlsný medvídek
včelař, který vyrábí svůj oblíbený pamlsek.
K nejcennějším kouskům na
výstavě patří i nejstarší medvídek
sběratelky, který byl vyrobený
v roce 1930. Bohatě jsou zastoupena i další historická období,
například 50. a 60. léta minulého století. Nejmenší z medvídků
se vejde do krabičky od rtěnky,

největší měří zhruba
180 centimetrů.
Na své si na výstavě přijdou nejen
děti, ale všichni milovníci této ikonické
hračky, první hračky
v historii, se kterou
si hráli chlapci a dívky. Dozvíte se také
spoustu zajímavostí
i historických faktů
o medvídcích.  (red)

Zdroj: pixabay
Zdroj: pixabay

Zajímavosti ze světa plyšových medvídků
l
l
l

l
l
l

Vůbec první medvídek byl vyrobený 23. října 1902 v továrně na
hračky v německém městečku Giengen.
Plyšoví medvídci vyrobení před druhou světovou válkou jsou
velmi hledaným sběratelským artiklem.
Pokud je značka výrobce plyšového medvídka ve formě knoflíku,
na kterém je nápis Steiff, a knoflík je přišitý do levého ucha, jedná
se o sběratelsky nejcennější exempláře německé firmy Steiff.
V roce 1989 se aukční cena za červeného medvídka z pozůstalosti
ruské carské rodiny vyšplhala na 780 000 korun.
V roce 1989 se v USA prodal medvídek z roku 1920 za neuvěřitelných 3 500 000 korun.
V roce 2000 se v Monaku prodal medvídek Steiff Louis Vuitton
za 5 400 000 korun.

Zahrada od sklářského výtvarníka
Josefa Divína rozkvete v synagoze

Jiří Divín se už 20 let se zabývá natavováním stříbrných fólií na sklo.
Foto: archiv umělce

Dalším významným umělcem,
jehož díla bude vystavovat hranická Galerie Synagoga, je sklářský výtvarník Josef Divín. Jeho
výstava s názvem Zahrada bude
zahájena vernisáží ve čtvrtek
2. prosince. Křehká krása bude
k vidění až do 23. ledna 2022.
Josef Divín svou tvorbu
prezentoval od roku 2000 na
50 samostatných výstavách
a 220 společných se účastnil.
Jeho práce je zastoupena v tuzemských i zahraničních sbírkách, například v Itálii, ve Francii,
v Německu, Belgii, Dánsku, Holandsku, USA a v dalších zemí.

Roušky noste
do muzea

Autor pomocí různých technologií zpracování skla (foukání a ručního tvarování na huti,
natavováním kovových fólií, leháním, broušením, rytím atd.)
zpracovává náměty převzaté
často z krajiny a architektury. Ve skleněných objektech
a obrazech zaznamenává nejen žhavou prchavost chvíle
jejich vzniku, ale také osobní
pocity z různých míst, které
ho ovlivnily. Se zneklidňující
emocionalitou dodává svými
abstraktními uměleckými díly
svědectví o vlastním osobitém
vnímání skutečnosti. 
(red)

Obrazy Jana Jaroše jsou na Staré radnici

Vernisáží s vystoupením trubačů ze SLŠ Hranice byla na Staré radnici zahájena výstava „Obrazy“ z díla Ing. Jana Jaroše. Výstava
je připomínkou 100. výročí narození tohoto hranického malíře, lesníka a profesora zdejší lesnické školy. Jan Jaroš byl krajinář
s hlubokým vztahem k přírodě a ve své tvorbě vycházel z podnětů reálného světa. Přetvářel je však vlastní tvůrčí fantazií
v díla charakteristická specifickou atmosférou a barevností. Výstava bude k vidění až do 9. ledna 2022. Foto: 2× Jiří Necid

Věříme, že koronavirová
doba jednou skončí a svět se
vrátí do starých kolejí. Nicméně pryč už je ta doba, kdy
lékařské roušky a respirátory
byly nedostatkovým zbožím
a my museli vykupovat galanterie a z kusu látky si ochranu
dýchacích cest vyrábět doma
na šicím stroji sami. Látkové
roušky dnes už skoro nikdo
nenosí. Patří do muzea. Tak
se na ně nezapomene. Budou
mementem dnešní doby pro
budoucí generace.
Máte-li doma staré látkové
roušky, třeba i nepovedené
první kusy, přineste je prosím
do hranického muzea (ve Staré
radnici, vstup z Radniční ulice)
nebo do Turistického informačního centra na zámku.
Za muzeum děkuje
Mgr. Marek Suchánek,
vedoucí muzea a galerie

Adventní čajování
v knihovně
Pro ukrácení adventních
dnů jsme v knihovně připravili odpoledne plné vánočních
vyprávěnek ze starých časů
spojené s tvořením drobných
ozdůbek na vánoční stromeček. Naším hostem bude
i babička Lenka, pamětnice
a skvělá vypravěčka s dobrými nápady. Do knihovny
jsou zvány především děti,
ale s nimi rádi přivítáme i jejich rodiče či prarodiče. Ke
společnému tvoření a poslouchání bude pro každého
připravený chutný čajíček
a něco sladkého k zakousnutí. Naše adventní odpoledne
se koná ve středu 15. prosince
od 14:30 hodin ve studovně
knihovny. Vstup volný.
Navíc v týdnu od 13. do
17. prosince máme v knihovně náš Týden pro dětskou knihu. V době provozu dětského
oddělení bude připravena
burza dětských knížek. Za
přívětivou cenu si mohou děti
nebo jejich rodiče vybrat nějakou knihu pro předvánoční
radost i jako malý příslib hezkých Vánoc. 
(mj)

novinky z íčka
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Do betléma se dostal mnich Jurik, Antonín Kunz i kadeti
Ve spoustě domácností v Hranicích bude letos vánoční výzdobu dotvářet unikátní hranický
betlém. Jsou v něm vyobrazené
nejvýznamnější památky Hranic,
ale také postavy z historie města.
Betlém je v prodeji v Turistickém informačním centru
na hranickém zámku, ale také
u průvodců na Staré radnici nebo
v Galerii Synagoga za 100 korun.
O tento vystřihovací betlém je
mezi Hraničany velký zájem.
Kulisy betléma tvoří Masarykovo náměstí, kostel Stětí
sv. Jana Křtitele, Mariánský sloup,
Stará radnice, zámek a synagoga. Nechybí Svatá rodina s jesličkami, tři králové, mnich Jurik,

významný hranický průmyslník
Antonín Kunz, poručík a kadeti
rakousko-uherské armády, kteří
reprezentují slavnou minulost
vojenských škol ve městě. Vyobrazeny jsou i klasické postavy
darovníků v dobovém oblečení
nebo ovečky. Nechybí ani lesník,
který připomíná téměř 170 let
trvající tradici lesnické školy.
Autorem betléma je výtvarník Lukáš Martinka, který se
specializuje na kresby památek.
Betlém vydala Městská kulturní
zařízení Hranice. 
(nad)
O papírový betlém s motivy hranických památek je mezi Hraničany velký
zájem. Foto: Jiří Necid

Kniha nemůže býti knihou,
Hranický kalendář letos
připomíná Ludvíka Novotného pokud nemá své čtenáře
Město Hranice chystá
tradiční stolní
kalendář na
rok 2022. Po
roční pauze
bude k dostání kalendář
historických
fotografií z 60. a 70. let minulého
století, jejichž autorem je Ludvík
Novotný. Kalendář tak připomene nesmírně vzdělanou a moudrou osobnost profesora Ludvíka
Novotného (1921–1992), který
vyučoval na Střední zdravotnické škole v Hranicích a věnoval se
intenzivně regionální historii. Byl
autorem mnoha publikací o vý-

Reprofoto

značných osobnostech města,
okresu a kraje. Řadu let také intenzivně publikoval ve Zpravodaji města Hranic a lázní Teplic
nad Bečvou. V letech 1958 až
1982 byl městským kronikářem.
Kalendář s jeho fotografiemi je
k zakoupení za 59 Kč v Turistickém informačním centru na
zámku. 
(red)

Hranice jsou na Instagramu
V Turistickém informačním centru na zámku se prodává regionální literatura.
Foto: Kateřina Valentová

Veškeré aktuální dění ve městě i okolí najdete i na sociální síti Instagram.
Zdroj: Instagram tic_hranice

Turistické informační centrum v Hranicích se snaží držet
krok s moderními trendy. Jednou
z komunikačních platforem dnešní doby
je zajisté i Instagram,
a tak nás od října
najdete právě tam.
Zjistíte zde všechny
základní informace
o chodu samotného

infocentra, o službách, které nabízíme, a samozřejmostí jsou také
tipy na výlety. Součástí je i aktuální dění a kulturní akce,
které můžete navštívit.
Rádi vás přivítáme na našem profilu
tic_hranice. Na profil
se dostanete snadno
i pomocí QR kódu.
Kateřina Macháňová

V infocentru na zámku se prodává regionální literatura, která se
může stát příjemným překvapením pod vánočním stromečkem.
Máme posledních pár výtisků
knihy leteckých fotografií Hranic
a přilehlého okolí s názvem Hranice a okolí z nebe. Pohledy z ptačí
perspektivy jsou zachyceny i na
stejnojmenném pexesu. Další
kniha, Život v obcích mikroregionu Hranicko, mapuje rozvoj
přilehlých vesnic. Publikace plná
fotografií z kulturního dění v obcích je prodávána společně se
sbírkou pohledů.
Historik Václav Bednář vám
v knize Hranické mauzoleum
popíše vznik této místní stavby,
která je věnována obětem první
světové války. Publikace je plná
zajímavých příběhů, fotografií

a poznatků z vojenské nemocnice.
Hranický patriot, historik a spisovatel Jiří J. K. Nebeský vás v knize
Minulé Hranice provede městem
pomocí starých fotografií. Ty zachycují proměnu města během let
a k vidění jsou na nich místa, která
byste dnes už ani nepoznali.
Od Jiřího Nebeského je také
Vlastivěda města Hranice, která
přehledným stylem mapuje historii a současnost města a jeho
přilehlého okolí. Tato kniha je také
v nabídce a neměla by chybět
v knihovně žádného hranického
rodáka.
Rozhodně tedy neuděláte chybu, když se rozhodnete sobě či
svým blízkým pořídit k Vánocům
některou z našich knih.
Kateřina Macháňová
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program

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Čtvrtek 2. 12.

Sobota 4. 12.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Josef Divín: Zahrada – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.

16:00 - Adventní hudební podvečer – koncert, na kterém zazní
písně z cyklu Loutna česká barokního skladatele Adama Michny z Otradovic, ale také další
skladby klasické a lidové hudby
s předvánoční tematikou. Koná
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Hranicích, vstup zdarma.
17:00 - Vánoce na modro – vystoupí dětský folklórní soubor
Maleníček, který představí tradice z našeho regionu a moderní
cimbálovka Blue Cimbal. Koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Úterý 7. 12.
17:00 - Vánoce, kam se podíváš – světové Vánoce v podání
Základní školy Drahotuše a koncert akustického folku v podání
MiniAcustria. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.
19:00 - Kaktusový květ – divadelní představení. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
550 Kč, předprodej v restauraci
Stará střelnice.

Pátek 10. 12.
17:00 - Písničkové Vánoce –
vystoupení písničkářky Anežky
Hruškové s Vítem Svobodou
a koncert Hranického dětského
pěveckého sboru. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 8. 12.

18:00 - Předvánoční beseda
u cimbálu – vánoční posezení
s cimbálovou muzikou. Koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 636, vstupné dobrovolné.
Neděle 5. 12.
10:00 - Kluziště pro veřejnost –
zimní kluziště na Masarykově náměstí bude v provozu od pondělí
do neděle v čase 10:00–20:00 hodin. Na Štědrý den bude kluziště
otevřeno od 10:00–13:00 hodin.
Kluziště bude přístupné až do
29. 12. a vstup pro veřejnost nebude zpoplatněn. Půjčovna bruslí
a brusírna bruslí je na místě zajištěna a cena půjčovného je 70 Kč.

17:00 - Olga Lounová s kapelou
– koncert oblíbené české zpěvačky při rozsvícení vánočního stromu. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

16:00 - Koncert Jarka Nohavici
pro děti – koncert Tři čuníci pro
rodiče a děti. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné 300 Kč, předprodej v restauraci Stará střelnice.

17:00 - Mikulášská neděle –
dětské divadelní představení
Mikulášská nadílka a vystoupení
hranických mažoretek Panenky.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma

8:00 - Vánoční poklad – hledání zakopaného pokladu podle
souřadnic, koná se v Domě dětí
a mládeže Hranice, Galašova 1746, více informací na www.
ddmhranice.cz.

17:00 - Pohádkový čas – pohádkové představení Vánoce v naší
chaloupce a koncert gospelového sboru Add Gospel. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

Neděle 12. 12.

Pondělí 6. 12.
17:00 - Šansonové pohlazení –
vystoupení žáků Základní školy
1. máje pod názvem Vánoční
pohlazení a koncert šansoniérky
Dany Chytilové. Koná se na Ma-

Sobota 11. 12.

10:00–18:00 - Africký trh – trh
s africkým ovocem, kořením, kávou a čajem. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.
Čtvrtek 9. 12.

18:30 - Houslový virtuos Jiří
Erlebach – koncert mimořádné
osobnosti, houslisty s mistrovským umem. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

19:00 - Koncert Jarka Nohavici
– koncert legendárního písničkáře. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné na stání 590 Kč, na sezení
690 Kč, předprodej v restauraci
Stará střelnice.

17:00 - Zatančíme si – stepařské vystoupení Taneční školy
Sester Hlavinkových, zpívání
s Deníkem a sborem Cantabile,
koncert folkové skupiny Madalen. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Pátek 3. 12.
17:00 - Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu – již tradičně
se koná na Masarykově náměstí
v Hranicích. Tentokrát rozsvítí
vánoční strom Olga Lounová
s kapelou. Poté vystoupí excelentní virtuos Jiří Erlebach a připraven je doprovodný program
pro malé i velké. Vstup zdarma.
Program najdete uvnitř listu na
straně 5 a podrobný program na
samostatných plakátech.

sarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

18:00 - Lucie brzy noci upije
– koncert revivalové skupiny Lucie: Parní Lucie, přehlídka pivovarů. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Lidové Vánoce – cimbálová muzika Josefa Marečka
a koncert folk-rockové skupiny
Tabásek. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

program
Pondělí 13. 12.
12:00 - Týden pro dětskou knihu – burza dětských knížek za příznivou cenu. Koná se 13.–17. prosince v době provozu dětského
oddělení. Koná se v Městské
knihovně v Hranicích, Masarykovo náměstí, vstup zdarma.

Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.
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Neděle 19. 12.

Pátek 24. 12.

17:00 - Vánoce samá radost –
rozdávání betlémského světla,
stepařské vystoupení Taneční
školy Sester Hlavinkových, vokální skupina Joyfull. Koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

14:45 - Štědrovečerní muzicírování – vánoční koledy s žesťovým kvintetem Hraničáci.
Začátek na Masarykově náměstí v 14:45 hodin, v 15:15 hodin
u Kostelíčka, v 16:00 hodin na
Městském hřbitově a v 16:30 hodin u Domova seniorů v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Čarovný advent – vystoupení žáků Základní školy
Struhlovsko a koncert rock-popové kapely Enable. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

Pátek 31. 12.
16:00 - Silvestr v letním kině:
Červený střevíček a sedm statečných – tradiční promítání
k ukončení roku. Koná se v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 20 Kč.

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

Pondělí 20. 12.
17:00 - Pastýřské vytrubování
– vystoupení trubačů lesnické
školy a divadlo pro děti Vánoční
pohádka. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

Úterý 14. 12.
17:00 - Vánoční country – koncert country kapely Poutníci.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.

Úterý 21. 12.
Pátek 17. 12.
17:00 - Rockové Vánoce na
pivu – koncert valašské kapely
Darrock a vystoupení rockové
kapely Night of Zeppelin NoLimit, přehlídka pivovarů. Koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - S vůní purpury – koncert kapely RK Band a úchvatná
ohňová show. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
Středa 22. 12.
16:00 - Čas na punč – reprodukovaná vánoční hudba na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
Čtvrtek 23. 12.
16:00 - Čas na punč – reprodukovaná vánoční hudba na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

Středa 15. 12.
14:30 - Adventní čajování
v knihovně – odpoledne plné
vánočních vyprávěnek ze starých časů a tvoření drobných
ozdůbek na vánoční stromeček.
Hostem bude vypravěčka babička Lenka. Koná se v Městské
knihovně v Hranicích, Masarykovo náměstí, vstup zdarma.
17:00 - Vánoční dechovka –
koncert slovácké Dechové hudby Rozmarýnka. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
18:00 - Předvánoční koncert tří
sborů – vystoupí Ženský pěvecký
sbor, Smíšený sbor Parson a zpěváci z Klubu seniorů Hranice. Koná
se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 636, vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 16. 12.
17:00 - Popové Vánoce – vánoční koncert zpěvačky Petry Zindler.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
Pondělí 10. 1.
18:00 - Bennewitzovo kvarteto – koncert v rámci Kruhu přátel
hudby. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118. Vstupné 120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.
Pátek 21. 1.
9:00–17:00 - Dny otevřených
dveří Střední průmyslové školy Hranice v rámci oslav výročí
75 let od jejího vzniku – veřejnost je zvána na prohlídku areálu
školy ve Studentské ulici i na prohlídku dílen v Partyzánské ulici.
Sobota 22. 1.

Sobota 18. 12.
17:00 - Betlémské Vánoce –
představení Živý betlém, živá
zvířátka, rozdávání betlémského světla a koncert písničkářky
Anežky Hruškové s Vítem Svobodou. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma
18:30 - Vánoční koncert – vystoupí Vašo Patejdl, kapela Limetal, Hranický dětský pěvecký
sbor a mnoho dalších. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
na stání 400 Kč, na sezení 450 Kč,
předprodej v restauraci Stará
střelnice.

9:00–12:00 - Dny otevřených
dveří Střední průmyslové školy Hranice v rámci oslav výročí
75 let od jejího vzniku – veřejnost je zvána na prohlídku areálu
školy ve Studentské ulici i na prohlídku dílen v Partyzánské ulici.

Provoz knihovny a vánoční svátky
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude mezi vánočními
svátky, tedy v týdnu od 27. do 31. prosince, uzavřena. Zajistěte si
proto včas čtení a vyzvedávejte si průběžně své online objednané
či rezervované tituly. Vaše výpůjčky budou náležitě prodlouženy
do lednových dnů nového roku. Poslední den půjčování knih
v letošním roce bude ve čtvrtek 23. prosince. V novém roce vás
opět uvítáme v pondělí 3. ledna 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga

Stará radnice

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.

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.

2. 12. 2021 – 23. 1. 2022 - Josef
Divín: Zahrada. Sklářský výtvarník Josef Divín pochází z Valašského Meziříčí. Pomocí různých
technologií pracuje se sklem
a zpracovává náměty převzaté
z krajiny a architektury. Jeho práce je zastoupena v tuzemských
i zahraničních sbírkách. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
2. prosince v 17 hodin.

Do 5. 12. 2021 - Hranická rocková scéna devadesátých let.
Staré hudební nástroje, plakáty,
výstřižky z novin, demokazety
a vzkazy upozorňující muzikanty na nadměrný hluk. To
všechno můžete vidět a slyšet
na výstavě, která připomíná
hranické kapely ze „svobodných
a divokých“ devadesátých let
minulého století.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru
na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice
zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky.
K vidění jsou ruční palné i chladné zbraně z různých koutů světa.
Část expozice je věnována i vojenským ústavům a historii vojenské
akademie v Hranicích. Návštěvníci
se dozvědí také informace o hranickém střeleckém spolku a místní střelnici. Vyzkoušet si mohou
vojenský hrací stolek.
Model historického jádra Hranic. Model historického centra
Hranic znázorňuje podobu
města v 18. století. Jeho autorem je historik Stanislav Miloš,
který k tvorbě využíval papírové
krabičky. Ty postupně proměnil
v malebné domečky tvořící historické centrum Hranic. Součástí expozice 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).
Do 19. 12. 2021 - Výstava betlémů a vánočních tradic. Tradiční výstava betlémů přibližuje
dětem i dospělým lidové tradice
a navozuje tak příjemnou atmosféru Vánoc a tradic s nimi
spojených. K vidění jsou desítky
betlémů z různých materiálů, například ze dřeva, šustí, keramiky,
papíru, drátku a mnoho dalších.
Vidět můžete i malovaný betlém
s motivy hranických památek.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO ZPRAVODAJE
JE V ÚTERÝ 7. PROSINCE 2021.

Do 9. 1. 2022 - Jan Jaroš: Obrazy. Výstava hranického malíře a profesora Střední lesnické
školy Ing. Jana Jaroše probíhá
in memoriam k jeho nedožitým 100 letům. Ve své tvorbě
vycházel z podnětů reálného
světa, jeho inspirací bylo Valašsko, Beskydy a rodné Hranice,
které ztvárnil z mnoha pohledů
a v různých ročních obdobích.
16. 12. 2021 – 13. 3. 2022 - 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 16. 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 7. 1. 2022 - Výstava obrazů Libora Beneše. Výstava
uměleckých prací Libora Beneše ukazuje různorodé techniky
kresby. Absolvoval Lidovou
školu umění v Havířově a působí jako výtvarník samouk. Libor
Beneš nabízí díla tvořená uhlem,
akvarely i tuhou. Tématem obrazů je obyčejný život, jeho běžné
strasti i radosti.
12. 1. – 11. 2. 2022 - Ladislav Nedělka: Autodidakt 2001–2021.
Výstava obrazů Ladislava Nedělky, umělce z Lipníka nad Bečvou.
Zaměřuje se na práci s uhlem,
tužkou, pastelem a temperou.
Převážná část jeho děl jsou však
olejomalby. Jeho tvorba je inspirována Rembrandtem, Maxem
Švabinským nebo Augustem Renoirem. Vernisáž se uskuteční ve
středu 12. ledna 2022 v 17 hodin.

zajímavosti
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Památník evropského rozvodí stojí už 50 let
Už jste se někdy při cestě
směrem na Bělotín zastavili u památníku Evropského rozvodí?
Právě v blízkosti Hranic se
nachází evropské rozvodí mezi
mořem Baltickým, do něhož
směřuje z Oderských vrchů
řeka Odra, a mezi mořem Černým, které pohlcuje prostřednictvím Moravy a Dunaje vody
řeky Bečvy. Betonový pomník se
tyčí na Jelením kopci, kde skončil v době ledové své putování
skandinávský ledovec. V České
republice je méně časté, aby se
rozvodí nacházelo v nížinách
nebo mírně zvlněných terénech.
Proto rozvodí v Moravské bráně
v nadmořské výšce 320 metrů
patří v Evropě k nejníže položeným.
Při náročné rekonstrukci silnice I/47 vedoucí z Hranic do
Bělotína v letech 1968–1970
se zrodila mezi pracovníky
národního podniku Dopravní
stavby Olomouc myšlenka připomenout evropské rozvodí
v Moravské bráně vhodným památníkem. Úkolem byl pověřen
brněnský docent pedagogické
fakulty, akademický malíř, sochař, textilní výtvarník a grafik
Miloš Slezák (1921–1989).

Základní inspirací a motivem
byla pro Miloše Slezáka skutečnost, že oba svahy Jeleního
kopce mají společnou pouze
oblohu, z níž se voda, dopadající na jeden či druhý svah, už
nikdy nesetká. Tento poznatek
dal vzniknout dvěma dílům
plastiky, které směřují do výše,
navzájem se přibližují, ale stále
mezi nimi zůstává mezera společné oblohy.
Vnější plášť tak může v pozorovateli vyvolat dojem padajících
vodních proudů rozcházejících
se do dvou vod. Vnitřní prostor
byl navržen tak, aby v něm bylo
možné umístit dvě bronzové
desky nesoucí verše básníka
Jana Skácela: „Podivuhodné místo, kde se rozcházejí vody a kde se
rozděluje déšť. Potoky spějí odtud
na sever a na jih. Ta voda se už
nikdy více nepotká a nenávratné
bývá loučení lidí a vod. Stojíte na
předělu moří.“
Mezi dvěma oblouky se
uprostřed u nohou pozorovatele nachází kruh z mrákotínské
žuly, dělený linií předělu, který
ukazuje směr k oběma mořím.
Název Baltické a Černé moře je
v něm vytesán v jazyce českém,
ruském, latinském, německém,

anglickém a francouzském.
Památník Předěl
patří k jednomu
z nejnáročnějších
děl v tvorbě Miloše Slezáka a bez
pomoci by tak
rozměrné dílo nemohl vytvořit sám.
S návrhem mu pomáhala jeho manželka, výtvarnice
Naďa Slezáková.
K uskutečnění
mu také pomáhala řada pracovníků
různých profesí,
z nichž každý svým
dílem přispěl k celkovému výsledku.
Například skupina
tesařů z Hranicka, kteří dokonale
zvládli zhotovení
složitého bednění.
13. prosince 1971
byla plastika „Pře- Rozvodí v srpnu 1972. Zdroj: sbírka Milana Králika
děl“ odevzdána
do správy tehdy Městského náže na návrší v blízkosti Hranic
rodního výboru Bělotín. Moravpřejíždějí přes čáru evropského
ská brána tak získala originální
rozvodí.
dominantu, která všem motoKateřina Valentová
ristům a turistům připomíná,
a Milan Králik

Obraz namalovaný dívkou z Hranic bude na poštovní známce
Žáci a studenti z Hranic
uspěli v Československé výtvarné přehlídce Boj s pandemií.
Do užšího výběru této soutěže
rozdělené do čtyř věkových
kategorií byli vybráni mezi nejlepšími českými a slovenskými
mladými umělci také studenti
hranického gymnázia Kateřina
Lukešová, Adam Vinklárek, Eliška Bartošíková a žáci Základní
umělecké školy Hranice Denis
Růžička, Petra Dreiseitlová,
Vojtěch Vojtěšek, Aneta Christelová a Elen Kubíčková. Obraz
poslední jmenované nadějné
výtvarnice bude předlohou na
poštovní známku.

Nejlepší práce českých
a slovenských žáků a studentů
přehlídky Boj z pandemií byly
vystaveny v Karolinu Univerzity
Karlovy a oceněny. Soutěž se
konala k uctění těch, kteří dělali
nebo dělají maximum pro to, aby
dopady celosvětové pandemie
byly pro občany naší země co nejmenší. Hlavním cílem výtvarné
přehlídky bylo dát impuls mladým lidem k zamyšlení nad vlnou
pomoci potřebným lidem.  (red)
Devítiletá Elen Kubíčková dostala za
svou práci „Očkování, dezinfekce“
cenu, kterou si převzala v pražském
Karolinu. Foto: DDM Hranice

Zasloužíte si žít v bezpečí, vy i vaše děti!
Obětem domácího násilí na
Přerovsku pomáhá služba intervenčního centra v Přerově
v Poradně pro rodinu na adrese Velká Dlážka 44. Pracovnice
intervenčního centra osobám,
které jsou ohroženy domácím
násilím nebo nebezpečným
pronásledováním ze strany násilné osoby v souvislosti s domácím násilím, poskytuje pomoc
a podporu v jejich situaci. Služba je určena obětem domácího
násilí, ale i lidem, kteří hledají

informace o možnostech pomoci těmto osobám – například
příbuzným oběti.
Pomoc intervenčního centra
je bezplatná. Oběti také mohou
vystupovat zcela anonymně.
Způsob poskytované pomoci
se vždy určí s ohledem na konkrétní individuální situaci klienta. Cílovou skupinou jsou pak
osoby starší 16 let. Ke konzultaci do intervenčního centra je
vhodné se předem telefonicky
objednat na číslech 775 864 677

nebo 731 447 458. S pracovníky intervenčního centra se také
můžete nově spojit přes aplikaci
Nenech.se, a to prostřednictvím
anonymního chatu (https://
nenech.se/).
Podle statistik intervenčního
centra bývají obětí častěji ženy.
Zhruba dvě třetiny domácího
násilí tvoří násilí mezi partnery,
druhým nejčastějším typem je
násilí mezigenerační, směřované
od násilných potomků ke svým
rodičům, nebo naopak.

Máte pocit, že se domácí
násilí týká právě vás? Ubližuje vám někdo? Vyhrožuje vám?
Máte strach? Jste stále v napětí
a nemůžete v noci spát? Takové
pocity nejsou normální. Jestliže
se cítíte ohroženi domácím násilím, neskrývejte svůj problém
a hledejte radu a pomoc. Znáte-li
osobu ohroženou domácím násilím ve svém okolí, pomozte jí
problém řešit.
Mgr. Michaela Luběnová
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Hranické judo slaví zisk titulu mistryně světa
Ne, opravdu do Hranic nepřestoupil Lukáš Krpálek. Ale přesto
Judo Železo Hranice může slavit
historický úspěch – titul mistryně světa neslyšících vyhrála členka tohoto oddílu Julie Švecová.
Ta si do Versailles přenesla výbornou formu z vítězného mistrovství republiky a postupně
porazila všechny své soupeřky,
včetně ruské obhájkyně titulu.
Úspěch je o to cennější, že se
jednalo o vůbec první české zastoupení na tomto podniku.

Julie byla po fyzické i technické stránce velice dobře
připravená. V prvním zápase
porazila Julie ukrajinskou soupeřku s přehledem na ippon. Ve
druhém poté reprezentantku
Kazachstánu, kdy nejprve skórovala technikou soto maki komi
na wazari a následně si připsala
druhé wazari technikou kesa
gatame.
Ve finále se Julie postavila
ruské obhájkyni titulu z minulého roku. Šlo o náročný a dyna-

Julie Švecová je na stupních vítězů druhá zleva. Foto: Judo Železo Hranice

mický zápas, což dokládá
průběh boje. První wazari
si připsala reprezentantka Ruska, a kdyby získala
ještě jedno, byl by konec
nadějím. Po stupňujícím
se tlaku však Ruska obdržela dvě shida (trestné
body) za vyhýbání se
úchopu české závodnice. Hlavní zbraní Rusky
byl boj na zemi, kde se jí
dvakrát povedlo dostat
Julii do držení, ta z něj
však pokaždé po několika
vteřinách unikla. Minutu Julie Švecová s trenérkou Marií Holčákovou.
před koncem se české Foto: Judo Železo Hranice
závodnici podařilo trefit
do pohybu Rusky a vyrovnala na
komentovala výkon své svěřenwazari, po kterém plynule přešla
kyně trenérka Marie Holčáková.
do úspěšného držení a byl vyhláJedná se o druhou účast hrašen ippon.
nického závodníka na mistrovství
„Věděla jsem, že Julie natrésvěta v tomto roce a historicky
nováno má, nechtěly jsme ale nivůbec první mistrovský titul. Julii
kam předbíhat. Soustředily jsme
se tím otevřely dveře pro start na
se na každý zápas a krůček po
olympiádě neslyšících, která se
krůčku stoupaly turnajovým pabude konat v Brazílii. Julie Švevoukem. Julča v každém zápase
cová se ale neprosazuje pouze
ukázala aktivní, dravé judo a přev judu, patří také do české ženské
devším chuť zvítězit. Finále proti
reprezentace ve vzpírání. Je něruské závodnici bylo bezespokolikanásobnou českou mistryní,
ru jedním z nejdramatičtějších
má za sebou řadu evropských
zápasů celého dne. Nakonec se
šampionátů a snaží se zpopuvšak podařilo zvrátit nepříznivý
larizovat ženské vzpírání tím, že
vývoj utkání a z Francie domů
vydává odvážné kalendáře.
tak vezeme titul mistryně světa,“
Šimon Skurka

Hraničtí horolezci začali trénovat mládež
Hranický horolezecký oddíl
úspěšně působí na hranické sportovní scéně již řadu let. V současné
době mohou noví adepti tohoto
sportu zlepšovat své lezecké
umění v lezeckém kroužku. Díky
finančním příspěvkům především
od Města Hranice, ale i od několika soukromých sponzorů si mohli
někteří členové klubu doplnit
a obnovit instruktorské licence
a klub mohl zakoupit dětem, navštěvujícím lezecký kroužek, nezbytné základní lezecké vybavení.
Naší filozofií je trénink a příprava dětí především v přírodě, což
se nám dařilo realizovat v jarních
a letních měsících na okolních
skalách. Nicméně v zimním období je k tréninku potřeba umělá
lezecká stěna, která v Hranicích
doposud chybí. Počátkem nového školního roku se nám naskytla díky ochotě ředitele ZŠ Bělotín

možnost využívat lokální lezeckou
stěnku v tělocvičně místní školy.
Po její nezbytné úpravě zde nyní
probíhají každé úterý tréninky
mladých adeptů horolezectví.

Foto: archiv Horolezeckého oddílu

V průběhu tréninkového bloku, který trvá 90 minut, se zde
děti učí pod dohledem školených instruktorů základům lezení, používání jisticích pomůcek,

vázání uzlů nezbytných k jištění,
horolezecké terminologii a dalším
dovednostem souvisejícím s lezením. Výhledově bychom chtěli tréninky rozšířit o občasné návštěvy
větších lezeckých stěn a v případě
zájmu i o účast dětí na lezeckých
závodech. Po skončení zimního
období samozřejmě plánujeme
návrat do přírody a maximální
využívání venkovních skalních
terénů.
Je škoda, že se nám zatím nepodařilo přes dosavadní vyvinuté
úsilí dotáhnout do konce projekt
realizace větší lezecké stěny v Hranicích. Momentálně tomu mimo
jiné nenahrává ekonomická ani
zdravotní situace nejen v našem
městě, ale v celé zemi. Naše úsilí
však nepolevuje a pevně věříme,
že se v dohledné době v našem
městě dočkáme nového atraktivního sportoviště. Václav Žabíček
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