
Letos poprvé bude na hra-
nickém Masarykově náměs-
tí v čase adventu betlém. Už 
tři měsíce na něm pracuje 
řezbář Jan Vincker z Hranic 
a betlém v životní velikosti 
má téměř hotový. 

Betlém bude mít sedm igur. 
Josef, Marie, Jezulátko v jeslič-
kách, dvě ovečky a chybět ne-
bude ani osel a vůl. „Každým 
rokem by se měl betlém roz-
růstat, měly by v něm přibývat 
nové postavy,“ sdělil Vojtěch 
Bušina, vedoucí odboru škol-
ství a sociálních věcí Městského 
úřadu v Hranicích, který s my-

šlenkou velkého betlému na 
náměstí přišel. „Viděl jsem, že 
v Olomouci na vánočních trzích 
je betlém a jeho autorem že je 
právě řezbář z Hranic - Jan Vinc-
ker. Oslovili jsme ho a domluvili 
se, že vytvoří betlém i pro Hra-
nice,“ doplnil Vojtěch Bušina.

Jan Vincker se pustil do 
práce. „Na postavách pracuji 
venku a tak se lidé, zvláště lá-
zeňští hosté, chodí dívat, jak 
mi jde práce od ruky. V těchto 
dnech dokončuji sochu Marie, 
ostatní postavy jsou už hoto-
vé,“ řekl řezbář Jan Vincker. 
Nejvyšší je postava Josefa, ten 

má výšku 1,70 metru. „Sochy 
dělám z černého topolu, který 
je vhodným materiálem pro 
venkovní řezby a příjemně se 
s ním pracuje. Nejtěžší je po-
stava Josefa, a to zhruba 500 
kilogramů, nejlehčí jsou oveč-
ky, ty váží téměř 50 kilogra-
mů,“ upřesnil řezbář. Materiál 
na betlém muselo dovézt auto 
s hydraulickou rukou. Stejným 
způsobem se budou odvážet 
postavy na hranické náměstí.

Jak řezbář prozradil, nej-
větší betlém vytvořil zatím pro 
Olomouc, a to nejen co se týče 
výšky igur, ale i počtu postav. 

„V Olomouci mají 15 igur. Pro-
tože jsem vloni slíbil, že přibyde 
letos další kousek, vyřezal jsem 
psa, takže letos uvidí návštěv-
níci vánočních trhů na Horním 
náměstí v Olomouci celkem 
16 igur. Olomoucký betlém má 
také vyšší postavy, než bude mít 
ten hranický, nejvyšší postava 
je jeden ze tří králů, ten měří 
dva metry a pět centimetrů,“ 
doplnil řezbář Jan Vincker.

Jednotlivé igury budou le-
tos ošetřené jen nátěrem proti 
plísni. „Je totiž potřeba, aby 
dřevo doschlo,“ vysvětlil řezbář. 

Naďa Jandová

HRANICE BUDOU MÍT 

NA NÁMĚSTÍ BETLÉM

I když to venku voní podzimem, u řezbáře 
Jana Vinckera jsou už Vánoce.  

Foto: Jiří Necid
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Vyčištění a revitali-
zace rybníku Kuchyňka 
i soustavy okolních ryb-
níků jsou hotové a může 
se postupně začít s na-
pouštěním. 

Jeho rychlost bude zá-
vislá na tom, kolik bude 
po suchém létě a začátku 
podzimu v Ludině vody. 
Soustava rybníků sice 
není závislá pouze na 
tomto toku, ale jde o hlav-
ní zdroj vody.

Akce probíhala od 
června do října. Město 
na ni získalo dotaci ve 
výši 70 procent uznatel-
ných nákladů. Celá revi-
talizace stála přibližně 
6 milionů korun. Projekt 
„Revitalizace soustavy rybní-
ků Kuchyňka“ je spolu inan-
cován z fondů Evropské unie 
(z Fondu soudržnosti) v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí.

Soustavu nádrží tvoří dva 
Horní rybníčky, rybník Ku-
chyňka a menší rybníčky 
v okolí - Skřídlák, Nováček 
a chovné rybníčky-bazénky. 
Všechny nádrže byly značně 
zabahněné a jejich břehy i hrá-
ze nestabilní. Také přívodní 
potrubí od potoka Ludina bylo 

v havarijním stavu. 
V rámci revitalizace celé 

lokality a obnovy funkčnosti 
vodních ploch bylo proto nut-
né odbahnit všechny vodní ná-
drže, opravit nebo vybudovat 
funkční zařízení nádrží. Kvůli 
bezpečnosti díla se musela 
provést celková úprava hrází 
a břehů.  Ty jsou nyní vysva-
hovány a byl proveden jejich 
zához lomovým kamenem. 

Opraveno bylo také pří-
vodní potrubí do Kuchyňky 
vedoucí od potoka Ludina, 

který je hlavním zdrojem vody 
pro rybník. Dalším zdrojem 
vody je odtok ze severně po-
ložených rybníčků, nazvaných 
Horní. V případě vypuštění 
nádrže a rybníku Kuchyň-
ka byla pro přežití živočichů 
v severovýchodní části nádrže 

prohloubena tůň, která je 
zásobována z Kuchyňky 
a také průsakem z toku 
Ludina. 

Rovněž došlo ke zru-
šení chovných bazénků 
a vybudování nového ryb-
níku Nováček. Ten vznikl 
odtěžením zeminy a bude 
zásobován vodou přepa-
dem z rybníka Kuchyňka.

Také okolí se změnilo. 
Na hrázi bylo instalová-
no pět svítidel veřejného 
osvětlení. U rybníka byly 
ke stávajícím lavičkám 
doplněny další dvě. Byla 
také provedena náhradní 
výsadba za dřeviny, které 
musely být pokáceny. 

Celkově bude mít stav-
ba pozitivní vliv na životní pro-
středí, protože její realizací se 
zlepší nejen vodohospodář-
ské poměry a klima v okolí, 
ale zvětší se zásobní prostor 
rybníků a zvýší se bezpečnost 
vodohospodářského díla. 

Petr Bakovský

AKTUÁLNĚ

Pro obojživelníky a další živočichy byla zřízena hlubší tůňka. V pozadí je rybníček 
Nováček. Foto: Petr Bakovský

SOUSTAVA RYBNÍKŮ KUCHYŇKA JE HOTOVÁ

INZERCE

Vánoční dárkové poukazy
Hledáte netradièní dárek 
pro své blízké? Vyberte si poukaz do lázní  
na pobyty èi procedury, nyní se slevou 10%.  

FIRST 
MINUTE
SLEVY

si poukaz do lázní si 
ry, nyní se slevou 10%.  ocedury, n

Chcete udìlat nìco pro své zdraví a zároveò 

 

pobyty@lazneslatinice.cz, 
 

Silvestrovský pobyt

www.lazneslatinice.cz

Šest tisíc lidí si musí letos 
vyměnit občanské průkazy. 
Týká se to těch, kteří mají 
průkaz vydaný v roce 2005. 
Podívejte se, zda se to netý-
ká i vás. 

Když si o nový občanský 
průkaz nezažádáte včas, hro-
zí vám pokuta až deset tisíc 
korun. Jak datum vydání, tak 
platnost je na přední straně 
dokladu totožnosti. O nový 
průkaz musíte požádat nej-
později do patnácti pracovních 
dnů po skončení jeho platnos-
ti. Lze ale požádat i dříve. Za 
výměnu občanského průka-
zu nic nezaplatíte. Fotogra ii 
na průkaz nepotřebujete, na 
místě vás i vyfotí.  Lze použít 
i digitální fotogra ii pořízenou 
fotografem, která byla zaslá-
na prostřednictvím datové 
schránky ministerstva vnitra 
na příslušný úřad.

Je také nutné si navíc uvě-
domit, že do většiny obvyklých 
„dovolenkových“ destinací 
v zemích Evropské unie už 

dnes není potřeba mít cestovní 
pas, a tak už si ho řada lidí ne-
pořizuje. Tím spíš je ale třeba 
dávat pozor na to, jak dlouho 
platí občanský průkaz.

O „občanku“ nemusíte žá-
dat jen v pondělí a středu, ale 
můžete využít i úterní nebo 
čtvrteční termíny, stejně jako 
třeba na evidenci obyvatel, při 
vyřizování cestovních dokla-
dů, řidičských a technických 
průkazů. Navíc tyto dny bývá 
zpravidla před přepážkami 
městského úřadu volněji.

Ten, kdo chce mít jistotu, že 
nebude dlouho čekat, se může 
objednat i přes internet. Slou-
ží k tomu městské internetové 
stránky www.mesto-hranice.cz.
Na nich lze kliknout na odkaz 
„Rezervace návštěv“ nebo na 
ikonku „Rezervační systém“ 
v levé liště. Po rozkliknutí se 
objeví pokyny, kde se dozvíte 
všechny podrobnosti a také 
agendy, na které se lze objed-
nat. 

(bak)

ZKONTROLUJTE SI OBČANKY, 

ZDA VÁM NEKONČÍ PLATNOST
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Po letech diskusí a pří-
prav, které se táhnou od po-
vodní v roce 1997, začínají 
protipovodňová opatření na 
Bečvě dostávat konkrétnější 
obrysy. 

Že Hranice potřebují, aby 
se s Bečvou něco udělalo, po-
tvrdily další povodně na Bečvě 
v roce 2010. Po řadě jednání 
nakonec letos v létě schválila 
vláda ČR návrh protipovodňo-
vých opatření, na které z velké 
části přispěje státní rozpočet. 

Podle tohoto návrhu nyní 
Povodí Moravy chystá na řece 
Bečvě do roku 2022 investice 
za 2,1 miliardy korun, které by 
měly přinést komplexní ochra-
nu sídel podél toku Bečvy při 
průtoku 650 - 750 m3/s, což 
odpovídá padesátileté vodě. 
Tato etapa má být inanco-
vána částkou 1,3 miliardy 
z programu Podpory preven-
ce před povodněmi Minister-
stva zemědělství a dalšími 
760 miliony korun z Operač-
ního programu Životní pro-
středí Ministerstva životního 
prostředí. 

Diskuze kolem zdi

V Hranicích by v rámci prv-
ní etapy mělo dojít k rozšíře-
ní jezu o jedno pole a zvýšení, 
případně zpevnění ochran-
ných zdí nad jezem po obou 
stranách Bečvy. O navýšení zdi 
v Kropáčově ulici se letos roz-
poutala velká diskuse.  Původ-
ní plán předpokládal pouhé 
„vyplnění zábradlí“ betonem 
a opravu zdi. 

Po provedených sondách 
se však zjistilo, že zeď není 

tak pevná, jak se 
předpokládalo, a že 
nejenže neunese dal-
ší navýšení, ale ani 
není zaručeno, že by 
vydržela příští velkou 
vodu. Proto byly na-
vrženy dvě varianty 
řešení - zeď odstra-
nit a nahradit ji buď 
novou, tvarově a po-
hledově shodnou se 
stávající zdí, nebo po 
odstranění zdi břeh 
vysvahovat a svah 
zakončit 1,4 metru 
vysokou zídkou. Jde 
o obdobné řešení, jako 
je na druhém břehu 
u parku. Zastupitelé 
schválili první, dražší 
řešení s tím, že pokud 
bude tato varianta pro 
Ministerstvo zeměděl-
ství neprůchodná, je 
možná i varianta druhá, vý-
razně levnější. První varianta 
je odhadovaná na 46 milionů, 
zatímco druhá na 17 milionů. 
Stát by přispěl 85 procenty, 
zbytek by hradil kraj, Povodí 
Moravy a město Hranice. 

Půjčovna loděk

Obě řešení ale mají jednu 
nevýhodu. Neumožňují využít 
potenciálu řeky pro oživení 
města. Řeka by zůstala ohra-
ničená v korytě a od města 
v podstatě odříznutá. Proto 
přišel Ing. arch. Tomáš Koč-
nar se svými spolupracovníky 
s návrhem, jak nábřeží využít. 

Cílem studie je propojit 
prostor nábřeží s přilehlým 
pásem zeleně a Kropáčovou 

ulicí a nábřeží a park zpří-
stupnit lidem – pěším i cyklis-
tům. V území je zapracována 
i pravobřežní trasa Cyklo-
stezky Bečva, která pokračuje 
dále směrem na Teplice nad 
Bečvou. V této studii se navr-
hují úpravy nové zdi tak, aby 
byl prostor mezi ní a řekou 
snadno přístupný a aby zde 
v budoucnu mohly být rozví-
jeny další aktivity. 

Zastupitelé v říjnu schváli-
li, že město bude prosazovat 
několik úprav nové zdi, které 
ale nenaruší její hlavní proti-
povodňovou funkci. Jde jednak 
o stupňovitou úpravu nábřeží 
v prostoru snížené zelené plo-
chy vedle mostu. Cílem je ma-
ximální propojení Kropáčovy 
ulice s poměrně atraktivním 

územím nábřeží, dopl-
něným o molo půjčov-
ny lodiček. 

Dále jde o úpravu 
původního schodiště, 
kde je navrženo dopl-
nění stupňů do úrovně 
protipovodňové nive-
lety, včetně jednoho 
schodišťového rame-
ne a propojením s te-
rasou Café Baru. 

Dále proti proudu 
byla schválena další 
stupňovitá úprava ná-
břeží, která nabídne 
relaxaci na nově na-
vržených pobytových 
terasách v kontak-
tu s vodní hladinou. 
Jedná se o atraktivní 
místo s jižní orientací, 
v letním období může 

plnit i funkci letní plá-
že. Poslední schvále-

nou úpravou je druhé původní 
přístupové schodiště, kde je 
navrženo doplnění stupňů do 
úrovně protipovodňové nive-
lety, včetně jednoho schodiš-
ťového ramene a propojením 
se zvýšenou vyhlídkovou te-
rasou. 

Zastupitelé tuto variantu 
sice podpořili, problémem 
ale je, že je o něco dražší, než 
původní varianta obnovy zdi. 
Proto bude záležet na dalších 
jednáních s Povodím Moravy 
a dalšími organizacemi, ale 
rozhodující slovo bude mít 
Ministerstvo zemědělství.

Poldr či nádrž Skalička?

Ve druhé etapě protipovod-
ňových opatření by pak mělo 
dojít zejména na vodní dílo 
Skalička - poldr Teplice nad 
Bečvou. Suchá nádrž s retenč-
ním objemem až 35 milionů 
kubíků vody bude stát 2,69 
miliardy korun a plánuje se, 
že ochrání města a obce dále 
po toku před stoletou vodou. 

Měla by tedy ochránit oby-
vatelstvo před katastrofou 
srovnatelnou s povodní v roce 
1997. Plány na tento poldr 
jsou staré už desítky let. Po-
stupně se ale měnila velikost 
uvažovaného retenčního ob-
jemu i umístění samotného 
poldru. 

Před výstavbou bude ale 
potřebné vykoupit pozem-
ky a stavby, které se v místě 
budoucího poldru nacházejí. 
V souvislosti s letošním su-
chem se objevily i návrhy změ-
nit tento poldr na vodní nádrž.

Petr Bakovský

TÉMA

OCHRANA PROTI VELKÉ VODĚ NA BEČVĚ SE ZAČÍNÁ HÝBAT

Nábřeží v Kropáčově ulici. Foto: Petr Bakovský

Návrh úprav nábřeží v Kropáčově ulici. Se studií se můžete seznámit na webových strán-
kách města v rubrice „pro občany/samospráva/materiály do zastupitelstva - volební 
období 2014 – 2018 – říjen 2015“. 
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Lokalita Stanoviště Datum Hodina 
přistavení

Drahotuše

Náměstí   

7. 11.

8 - 9
Kluziště 10 - 11
U nádraží 12 - 13
Záchalupčí u studny 14 - 15
U rybníka – zahrádkářská kolonie 8 - 9

Rybáře Stanoviště u lávky 10 - 11
Středolesí U kostela 12 - 13
Uhřínov U autobusové zastávky 14 - 15

Velká 

Zastávka u Veličky

14. 11.

8 - 9
Naproti hospodě 10 - 11
U Šlosarového – směr Hrabůvka 12 - 13
Benátky 14 - 15

Slavíč

Parkoviště Sokolovna – ul. Tyršova 12 - 13 
U bývalého OSP 14 - 15 
U kaple 8 - 9
Na hrázi 10 - 11
U školy 12 - 13

Lhotka Na točně u autobusové zastávky 14 - 15

PRO ZAHRÁDKÁŘE

V místních částech bude 
v listopadu město Hranice ještě 
přistavovat velkoobjemové kon-
tejnery pro uložení odpadů ze 
zahrádek. Kontejnery přistavu-
jeme zastávkovým způsobem dle 
níže uvedeného harmonogramu. 

Kontejnery jsou učeny pou-
ze na biologicky rozložitelné 
odpady, větve je vhodné rozře-
zat na menší kousky. Přistave-

ní kontejnerů bude přítomen 
pracovník společnosti Ekoltes. 

V případě, že vám časový 
harmonogram nevyhovuje, 
můžete biologický odpad ode-
vzdat ve Sběrném dvoře Ekol-
tesu ve Zborovské ulici. Větší 
množství biologického odpadu 
je pak možné odevzdat přímo 
na kompostárně na skládce na 
Jelením vrchu.

PODZIMNÍ ROMANCE

INZERCE

Pozor, ať neplatíte dvojnásobek za odpad

Konec dubna. To byl termín, 
do kterého měli mít obyvatelé 
Hranic zaplacený poplatek za 
komunální odpad. 

Upozorňujeme občany, kteří 
zapomněli tento poplatek zapla-
tit, aby tak rychle učinili. Právě 
totiž probíhá rozesílání vyrozu-
mění o výši nedoplatků. Nebu-
de-li poplatek zaplacený, zvýší se 
na dvojnásobek při vydání pla-
tebního výměru. Poté budou ne-
doplatky předány k vymáhání.

Povinnost platit poplatek 
má každý občan s trvalým po-

bytem v Hranicích. Poplatek 
je 600 korun. Tento nedopla-
tek můžete zaplatit buď na 
pokladně Městského úřadu 
Hranice, a to denně v úřed-
ních hodinách nebo poštov-
ní poukázkou či bankovním 
převodem (důležité je znát 
přidělený variabilní symbol). 
Pokud byste narazili na nějaké 
nejasnosti, můžete se obrátit 
na inanční odbor městského 
úřadu, kancelář 453, paní Ne-
hybová, tel. 581 828 374.  

(bak)

Máte vozidlo v depozitu?

Pro vlastníky vozidel, kteří 
mají svá vozidla dočasně vyřa-
zena, v takzvaném depozitu, je 
datum 31. 12. 2015 klíčové pro 
„přežití“ jejich vozidel.

Pokud tedy bylo vozidlo 
dáno do depozitu před 30. 6. 
2013 a vlastník k dnešnímu dni 
nenavštívil příslušný úřad, hro-
zí mu úplné vyřazení - zánik vo-
zidla. Vozidlo již nikdy nevyjede. 
Proto doporučujeme všem, kte-
rých se to týká, aby neprodleně 

navštívili městský úřad - registr 
vozidel, a s velkým technickým 
průkazem a oznámili povinné 
údaje o uložení vozidla, tedy 
místo a účel vyřazení vozidla. 
Ponechání návštěvy na konec 
prosince nemusí být úspěšným 
řešením. Těm, kteří uložili znač-
ky do depozitu po 30. 6. 2013 
a neoznámili dosud místo a účel 
vyřazení, zánik sice nehrozí, ale 
tato povinnost se jich rovněž 
týká.                                             (zk)

INFORMACE Z RADNICE
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I když do zimního sluno-
vratu je ještě daleko, zima 
začíná letos 22. prosince 
v 5 hodin 47 minut, v Ekol-
tesu  už přípravy na zimní 
období vrcholí. „Už jsme 
z ulic uklidili koncem října 
květinovou výzdobu, uklízí-
me Hranice, čistíme lampy 
veřejného osvětlení, při-
pravujeme se na zimu a na 
Vánoce. Máme naplánovaný 
svoz odpadů o svátcích, kon-
trolujeme výzdobu města, 
kterou budeme instalovat, 
máme dostatečné zásoby 
soli i posypového materiálu 
na zasněžené a zamrzlé sil-
nice a chodníky,“ informoval 
ředitel akciové společnosti 
Ekoltes Ing. Václav Mikšík.

Letos bude
možná jedle

Každoročně se Ekoltes 
stará o vánoční strom, který 
dodává atmosféru hranickému 
náměstí. „Strom si vybírá měs-
to, my jej pak pokácíme a po-
dle velikosti zvolíme vhodný 
podvalník a strom dopravíme 
na náměstí. Tam ho usadí-
me, zajistíme úpravu kmene 
do speciální šachty, která je 
v dlažbě pro tento účel,“ upřes-
nil postup vedoucí střediska 
dopravy, údržby zeleně a údrž-
by komunikací Bc. Zdeněk Mi-
chálek. Jak podotknul, zatím 
nejvyšší strom měřil 12 met-
rů, nejmenší 8 metrů. „Strom 
si město vybírá z městských 
lesů, na Libavé nebo někdy jej 
věnují místní občané. Letos 
bude na náměstí stát možná 
jedle od občana z Hranic, ale 
výběr vhodného stromu se te-
prve uskuteční,“ doplnil Zde-
něk Michálek.

Výzdoba města

Zatímco vánoční výzdoba 
v domácnostech zabere pro-
stor jedné police nebo pár 
krabic, výzdoba pro město 
Hranice potřebuje k usklad-
nění prostor většího obýváku. 
Ještě než uvidíme pracovníky 
Ekoltesu rozvěšovat po měs-
tě vánoční výzdobu, čeká je 
spousta práce. „V průběhu 
listopadu kontrolujeme ozdo-
by, zda svítí, měníme žárovky. 
V ozdobách, které rozvěšuje-
me, je přes 2500 žárovek, kro-
mě toho máme desítky metrů 
ledkových řetězů se zhruba 
3500 světelnými body,“ sdě-
lil vedoucí střediska veřejné 
osvětlení Michal Vincker. Jak 

dodal, výzdobu začnou rozvě-
šovat ve druhé polovině listo-
padu. „Začátkem prosince pak 
výzdobu rozsvítíme,“ dodal 
Michal Vincker.

Ozdoby rozvěšují na třídě 
1. máje, v Komenského ulici, 
ve Zborovské ulici, na náměstí 
a v přilehlých ulicích. „Kaž-
doročně zdobíme dvě lípy 
u zámku na Pernštejnském 
náměstí, jehličnany u Zámecké 
pivnice a vloni jsme nasvěcova-
li i strom u Základní umělecké 
školy v Hranicích. Kromě toho 
děláme výzdobu i v místních 
částech Hranic - v Drahotuších, 
ve Velké a v Uhřínově, ale také 
v okolních obcích,“ upřesnil 
Michal Vincker. 

Výzdoba je inancována 
z městské pokladny. „Vloni 
město koupilo novou výzdobu 
na vánoční strom na náměstí 
a vločky, které umisťujeme na 
lampy,“ řekl Michal Vincker.

Silnice a chodníky
v zimě

Padesát tun soli a deset 
tun štěrku mají v tuto chvíli 
připravené na letošní zimu ve 
skladech v Ekoltesu. „Na zimu 
se chystáme už v říjnu. Opra-
vujeme a kontrolujeme tech-
niku, nakoupíme posypový 
materiál. Sklady máme v tuto 
chvíli plné. Za zimu obvykle 
spotřebujeme 200 až 300 tun 
soli. Nakupujeme kvalitní 
certi ikovanou německou sůl, 
která je velmi účinná,“ uvedl 
Zdeněk Michálek.

Pokud udeří větší mrazy, 
používá Ekoltes k údržbě sil-
nic a chodníků ve městě štěrk. 
„Jeho spotřeba záleží na aktu-
álních klimatických podmín-
kách, v chladnějších zimách, 
a když jsou ledovice, může být 
spotřeba až sto tun za zimu,“ 
upřesnil Zdeněk Michálek. Na 
jaře se pak štěrk uklízí a vyváží 
se na skládku. „Používáme ho 
pak na technické zabezpečení 
skládky. Vniveč nic nepřijde,“ 
doplnil ředitel Ekoltesu Ing. 
Václav Mikšík.

Když udeří ještě větší mra-
zy, pak Ekoltes používá také 
solanku, což je roztok soli, 
který působí i při teplotách 
kolem 18 stupňů pod nulou. 
„Solanku jsme ale naposledy 
použili před osmi lety,“ vzpo-
míná Zdeněk Michálek.

Když napadne sníh nebo 
mrzne, musí pracovníci Ekol-
tesu uklidit celé město. Výjim-
kou jsou tři úseky, které má 
v péči Správa a údržba silnic. 

„Jedná se o silnici z Motošína 
do Teplic nad Bečvou, dále 
o hlavní tah Hranicemi po tří-
dě ČSA směrem na Valašské 
Meziříčí a třetí úsek vede od 
Potštátu přes třídu 1. máje, 
Šromotovo náměstí a ulici 
Kpt. Jaroše,“ popsal Zdeněk 
Michálek. O ostatní místní 
komunikace se musí postarat 
Ekoltes. Jsou tedy rozdělené 
na tři kategorie podle důle-
žitosti. O tom, že Ekoltes má 
vypracovaný fungující systém 
svědčí i to, že za posledních 
deset let nemuselo město 
vyhlašovat kalamitní stav na 
rozdíl od měst a obcí v okolí.

Odvoz odpadků
o Vánocích

Na Nerudovskou otázku 
„Kam s ním?“ mají v Ekoltesu 
odpověď. Vyřešené mají, i kdy 
bude svoz odpadů o svátcích. 
„Ve čtvrtek 24. prosince nebu-
deme svážet odpad, náhradní 
svoz pro ty lokality, které jsou 
zvyklé na čtvrtek, bude ve 
středu 23. prosince. Rovněž 
se neuskuteční páteční svoz 
25. prosince, místo toho bude-
me vyvážet popelnice v sobotu 
26. prosince. Třetí změna se 
dotkne opět pátečního svozu, 
a to 1. ledna. Tady si budou 

muset lidé připravit popelni-
ce o den dřív, tedy ve čtvrtek 
31. prosince, kdy budeme svá-
žet odpad za oba dny,“ konsta-
toval vedoucí střediska svoz 
odpadu Mgr. Pavel Völkl.

Náhradní svozy budou 
v Ekoltesu zajišťovat tak, že do 
ulic vyjede o jeden popelář-
ský vůz a o jednu posádku víc. 
„I tak budou popeláři ve dnech, 
kdy bude náhradní svoz, jezdit 
déle než obvykle, a to od půl 
šesté ráno do šesti do večera,“ 
řekl Mgr. Pavel Völkl. 

Naďa Jandová

PŘÍPRAVY NA ZIMU

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti 
zimní sezóny. Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme 
na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola 
včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny a snadno vyřešíte přezutí 
svého vozu či uskladnění letních kol.

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

PP AUTOCENTRUM s.r.o.
tř. 1. máje 328
753 01 Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111
www.ppautocentrum.cz

INZERCE

V EKOLTESU SE PŘIPRAVUJÍ NA ZIMU

Ředitel akciové společnosti Ekoltes 
Hranice Václav Mikšík. Foto: Naďa 
Jandová
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V ŘÍJNU

Velký zájem veřejnosti zaznamenala beseda v hranické knihovně s názvem Ve 
stínech za zrcadlem aneb O životě s psychózou spojená s autorským čtením ze 
stejnojmenné knihy paní Markéty Bednářové a spoluautorky Libuše Horké. 
Foto: Městská knihovna Hranice

Maxipes Fík si začátkem října povídal na věži Staré radnice s malými čtenáři, 
které obdaroval sladkostmi. Akce se konala v rámci Týdne knihoven. 
Foto: Městská knihovna Hranice

Zámecký klub zaplňovali i v říjnu diváci na koncertech. 
Foto: Jiří Necid

Trávník v Zámecké zahradě zaplnily deky. V sobotu 3. října se tam totiž konal piknik při příležitosti výstavy na stromech, která se jmenovala Plné ruce práce. 
Zavítaly na ni zhruba dvě stovky lidí. Foto: Jiří Necid

Do Synagogy přišli poslední zářijový den šesťáci ze ZŠ Drahotuše se svou 
učitelkou Mgr. Taťánou Hrubou. Výstava děl Pavla Mühlbauera se pro ně 
stala inspirací pro tvorbu v hodinách výtvarné výchovy. Foto: Hana Jančíková

V Synagoze vystavuje olejomalby a akvarely přední český malíř Antonín Stří-
žek, který do Hranic zavítá ještě ve čtvrtek 19. listopadu a bude mít v Synagoze 
od 17 hodin komentovanou prohlídku. Foto: Vít Kunovský

Na Staré radnici v Hranicích jsou k vidění exponáty dosvědčující sklářské mistrovství Ondřeje Str-
nadela. Vernisáž jeho výstavy ve čtvrtek 15. října navštívilo přes 80 návštěvníků. Na snímku vpravo 
Ondřej Strnadel. Foto: Vít Kunovský
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Nové stolní kalendáře města 
Hranic na rok 2016 se tentokrát 
podívají na Hranice z výšky. Na 
fotogra iích Martina Necida je 
vidět, že Hranice jsou město 
s mnoha zajímavými místy. 
A to nejen pro turisty, ale i pro 
místní, protože historická mís-
ta, památky ale i sídliště, místní 
části či přírodní zajímavosti - to 
vše vypadá z ptačí perspektivy 

zcela jinak. Možná si i všimnete 
věcí, které vám při pohledu ze 
země zůstaly skryty.

Gra ické řešení a sazbu 
kalendáře měl na starosti Jiří 
J. K. Nebeský. Kalendář byl 
vytištěn v nákladu 1500 kusů 
a je k dostání v Informačním 
centru v přízemí zámku (Pern-
štejnské nám. 1 - bývalá kavár-
na) za 70 korun.                      (bak)

Letos si připomínáme 
135 let od narození a současně 
75 let od úmrtí českého hous-
listy světového jména, Jana 
Kubelíka. Tato jubilea připo-
mene koncert, který se usku-
teční v pondělí 23. listopadu 
od 18 hodin v Koncertním sále 
v Zámecké ulici. 

Vystoupí dlouholetý kon-
certní mistr České ilharmonie, 
houslista Miroslav Vilímec, kla-
vírista Vladislav Vilímec a po-
tomek rodu Kubelíků, houslista 
René Kubelík. Vstupenky na 
koncert, který pořádá Klub přá-
tel hudby, jsou v prodeji i mimo 
předplatné v Turistickém in-
formačním centru v přízemí 
zámku, a to za 200 Kč.

Miroslav Vilímec s René 
Kubelíkem, pravnukem legen-
dárního houslisty, provede na 
úvod pestrého programu Vival-
diho Koncert a moll pro dvoje 
housle, za účasti Vladislava 
Vilímce v bohatě dokompono-
vaném klavírním doprovodu. 
Na hudbu Antonia Vivaldiho 
naváže známá Sonáta F dur č. 5 
Ludwiga van Beethovena, kte-
rá je pro svůj klidný, pastorální 
obsah nazývána také jako so-
náta Jarní. Samozřejmým vkla-

dem Reného Kubelíka k uctění 
památky svého pradědečka 
bude interpretace dvou jeho 
skladeb, lyrické Staré písně 
a cizokrajné Orientální scény. 

Miroslav Vilímec, který se 
systematicky Kubelíkovými 
šesti koncerty zabývá, prove-
de 2. a 3. větu z Koncertu B 
dur č. 4 a současně seznámí 
posluchače s okolnostmi vzni-
ku tohoto koncertu. Miroslav 
Vilímec zahrál tento koncert 
kdysi s Českou ilharmonií 
ještě pod taktovkou Václava 
Neumanna, za osobní přítom-
nosti Kubelíkova syna, proslu-
lého dirigenta Rafaela Kubelíka 
v pražském Rudol inu. Nyní se 
ke koncertu vrací a provádí jej 
často s klavírním doprovodem, 
podobně jak jej kdysi mnoho-
krát hrál na svých recitálech 
i samotný Jan Kubelík. Zazní 
i Paganiniho Moto perpetuo, ve 
verzi s klavírním doprovodem 
od Jana Kubelíka. Večer uměl-
ců, zaměřených na hudbu Jana 
Kubelíka, včetně spoluúčasti 
přímého potomka slavného 
houslisty, bude důstojnou po-
ctou umělecké osobnosti, kte-
rá proslavila naši interpretační 
školu po celém světě.           (hv)

NOVÝ KALENDÁŘ HRANIC 

ZDOBÍ LETECKÉ SNÍMKY 

MARTINA NECIDA

V HRANICÍCH VYSTOUPÍ 

PRAVNUK LEGENDÁRNÍHO 

HOUSLISTY 

Hranické náměstí ve směru od Motošína. Foto: Martin Necid

Skupina Neřeš koncertovala v Zámeckém klubu v pátek 16. října. 
Foto: Jiří Necid

V říjnu se v Zámeckém klubu uskutečnilo pět koncertů, promítalo se pásmo 
ilmů o extrémních zimních sportech a konaly se i besedy a další akce. 

Foto: Jiří Necid

Hudební vystoupení hra-
nických hudebníků v našich 
partnerských městech či na-
opak představení muzikantů 
z ciziny u nás je častým způso-
bem spolupráce partnerských 
měst. Naposled na Dni kultury 
na zámku 24. října vystoupili 
na Koncertě přátelství ve dvo-
raně zámku holandští a polští 
muzikanti. Z Leidschendam 
- Voorburgu dorazilo Komor-
ní duo a partnerské město - 
Konstancin-Jeziorna zastoupil 
soubor Okulnikus Ensamble. 

Naopak naši zástupci se pre-
zentují ve všech čtyřech našich 
partnerských městech, tedy 
v Leidschendam – Voorbur-
gu, Konstancin - Jeziorne, ve 
slovenském Hlohovci i ve slo-
vinském městě Slovenske Kon-
jice. Fotogra ií připomínáme 
úspěšné podzimní vystoupení 
hranické Vokalamity, která se 
představila na tradičním Mi-
chalském jarmoku v Hlohovci. 

Text: Petr Bakovský,
foto: Jarmila Vrtalová
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Galerie M+M

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00 (dopoledne na zazvonění)
Do 1. 11. 2015 - Martina Becková a Pavel Michalica: Výstava obrazů. Výstava děl zobrazujících 
krajiny, zvířata a portréty je k vidění v Zahradní galerii. 

20. 11. - 20. 12. 2015 - Tradiční výstava betlémů. Jednadvacátý 
ročník vánoční výstavy v galerii M+M představí návštěvníkům opět 
velké množství betlémů z různých materiálů, ale také další výrobky 
spojené s vánočním časem, jako jsou ozdoby, perníky, svíčky a podob-
ně. Většina vystavených předmětů je prodejní. Vernisáž se uskuteční 
v pátek 20. listopadu v 17:00 hodin. Návštěvníky budou vítat žáci 
ZUŠ Potštát a vystoupí Dětský pěvecký sbor Cantabile. Připraven 
bude také doprovodný program - v sobotu 21. listopadu od 18:00 

proběhne Adventní koncert Lucie Langerové a v neděli 29. listopadu od 13:00 bude v galerii 
k vidění vyrábění háčkovaných vánočních ozdob a malování technikou enkaustika. 

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE KULTURNÍ    

Synagoga

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-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. 2015 - Antonín Střížek: Obrazy. Výstava olejomaleb a akvarelů 
jednoho z nejúspěšnějších českých malířů a gra iků. Střížkova díla zobrazující 

zátiší, ulice či krajiny jsou svou srozumitelností u diváků 
velice oblíbené. Ve čtvrtek 19. listopadu se v 17:00 hodin uskuteční komentovaná 
prohlídka za přítomnosti autora. 

1. 12. 2015 - 10. 1. 2016 - Marie Blabolilová: Rastry. Tvorba malířky a gra-
ičky Marie Blabolilové je svébytná a charakteristická osobitým, nesenti-

mentálním, přesným a přece citlivým viděním světa. Vytvořila si pro sebe 
charakteristickou ikonogra ii opuštěnosti, civilních zákoutí, zátiší, interiérů 
a krajiny. Vernisáž se uskuteční v úterý 1. prosince v 17:00 hodin.

Neděle 1. 11.

9:00 - Kurz malování tech-
nikou Boba Rosse - Galerie 
M+M, Jurikova 16, Hranice, 
tel. 581 602 148, www.gale-
riemm.cz.

Úterý 3. 11. 

19:15 - Koncert žáků ZUŠ 
Hranice - lázeňské sanatori-
um Janáček, Teplice nad Beč-
vou.

Čtvrtek 5. 11. 

19:00 - Gwyn Ashton - só-
lový koncert skvělého ky-
taristy a zpěváka, který je 
pro bluesové publikum žijí-
cí legendou. Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
www.mkz-hranice.cz. Před-
prodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 
581 607 479, vstupné 120 Kč, 
na místě 150 Kč.

Sobota 7. 11. 

18:30 - Výroční koncert 
Ženského komorního sboru 
- výstavní síň Synagoga, Janáč-
kova 728, Hranice, www.ddm.
hranet.cz.

Neděle 8. 11.

19:00 - Sněhurka a 7 trpas-
líků - divadelní vystoupení 
sboru ochotníků Jezernice. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, před-
prodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 
581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 50 Kč.

Pondělí 9. 11. 

17:30 - Proč ztrácíme zájem 
o milování? - krátká přednáš-
ka a praktická jednoduchá 
cvičení s Olgou Majkutovou. 
Galerie M+M, Jurikova, tel. 
731 464 515, vstupné 100 Kč.

Středa 11. 11.

9:00 - 16:00 - Zpřístupnění 
Mauzolea veřejnosti - Měst-
ský hřbitov Hranice.

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz 
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
11. 11. 2015 - 4. 1. 2016 - Libor Beneš: Duše je nesmrtelná. Výstava obrazů 
hranického rodáka. Vernisáž se uskuteční ve středu 11. listopadu v 17:00 hodin.

Stará radnice

Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-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 15. 11. 2015 - Ondřej Strnadel: Nejen dechem. Výstava objektů v po-
době skleněných mís a váz v základních tvarech polokoulí či plochých talířů 
vytvořených Ondřejem Strnadelem, sklářským výtvarníkem žijícím ve Va-
lašském Meziříčí.

Do 15. 11. 2015 - Hranický most. Výsta-
va o zlomových okamžicích historie mos-
tu přes řeku Bečvu v Hranicích, kterou si 

návštěvníci mohou prohlédnout nejen na obrazech, pohlednicích 
a fotogra iích, ale také díky archivním materiálům, které nebyly 
dosud zveřejněny. Návštěvníky oblíbené je zákoutí mostu s lodič-
kou, kde si mohou na památku pořídit originální snímek a přečíst 
historický provozní řád půjčovny loděk v Hranicích.

26. 11. 2015 - 10. 1. 2016 - Vánoční 
výstava. K vidění budou obrazy zim-
ních Hranic, staré zimní pohlednice a fotogra ie Hranic a vystavený 
bude také unikátní dřevěný betlém z přelomu 18. a 19. století ze sbí-
rek muzea. Velký sál pak bude věnován vánočním zvykům a tradicím. 
Pro děti budou připraveny vánoční dílničky. Termíny akcí můžete 
sledovat na facebookových stránkách muzea a galerie. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu v 17:00 hodin.

Galerie Gustava Matušky 

Mostní 428, Hranice, Otevřeno: po - pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
Stálá výstava soch a obrazů
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17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Libor Beneš - Duše je nesmr-
telná (výstava potrvá do 4. 1. 
2016), Galerie severní křídlo 
zámku, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice.

11:00 - Den válečných ve-
teránů - oslava významného 
dne. Městský hřbitov a pro-
stranství u Mauzolea, Hranice.

Pátek 13. 11. 

19:00 - Marshall Malinovski - 
koncert rockové skupiny. Diva-
dlo Stará střelnice, Sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187, 
vstupné dobrovolné.

20:00 - Meat ly Metal Evening 
- vystoupí kapely Beathrayer, 
In Collapse a Dissolution. Zá-
mecký klub, Pernštejnské nám. 
1, Hranice, předprodej v Turi-
stickém informačním centru 
Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
70 Kč, na místě 100 Kč.

Sobota 14. 11. 

19:00 - Touha jménem Eino-
dis - komorní muzikál Marty 
Kubišové a Anety Langerové. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187. Předprodej Di-
vadlo Stará střelnice, T-mobile, 
Masarykovo nám. 6, Hranice, 
tel. 581 601 070, vstupné 
490 Kč a 550 Kč.

Neděle 15. 11.

19:00 - Ženy v (ne)poko-
ji - vystoupení divadelního 
sboru Rajlhoťáci z Rajnocho-
vic. Divadlo Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, 
předprodej v Turistickém in-
formačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 19. 11. 

17:00 - Komentovaná pro-
hlídka výstavy obrazů Anto-
nína Střížka za přítomnosti 
autora - výstavní síň Synagoga, 
Janáčkova 728, Hranice, www.
mkz-hranice.cz, vstup zdarma.

18:00 - Podzimní koncert 
žáků ZUŠ Hranice - Koncert-
ní sál, Zámecká 118, Hranice.

19:00 - VLTAVA - jedna z nejo-
riginálnějších českých skupin, 
typická svými surrealistickými 
texty. Zámecký klub, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice, předprodej 

v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
180 Kč, na místě 220 Kč.

Pátek 20. 11. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: Tra-
diční výstava betlémů (výstava 
potrvá do 20. 12.) - návštěvníky 
budou vítat žáci ZUŠ Potštát a vy-
stoupí Dětský pěvecký sbor Can-
tabile. Galerie M+M, Jurikova 16, 
Hranice, tel. 581 602 148, www.
galeriemm.cz.

Sobota 21. 11. 

18:00 - Lucie Langerová - 
Adventní koncert. Galerie 
M+M, Jurikova 16, Hranice, 
tel. 581 602 148, www.gale-
riemm.cz. 

19:00 - Hrobka s vyhlíd-
kou - detektivní komedie 
s hororovými prvky v podání 
Divadla Ventyl, Kulturní dům 
Sokolovna, Tyršova 1, Hranice, 
předprodej přes členy divadla 
Ventyl, www.ventyl.cz, vstup-
né 80 Kč, na místě 100 Kč.

20:00 - Hubertská zábava - 
Sportovní centrum Naparia, 
Smetanovo nábř. 2180, Hra-
nice, www.slshranice.cz, před-
prodej SLŠ Hranice, Jurikova 
588, tel. 581 601 231, vstupné 
200 Kč + 50 Kč místenka.

Neděle 22. 11. 

20:00 - Jelen - nultý koncert 
Jelen Backstage Tour 2015, 
speciální host Anna Marie 
Tichá, support Sima Martau-
sová, Divadlo Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187, předprodej 
Divadlo Stará střelnice, T-mo-
bile, Masarykovo nám. 6, Hra-
nice, tel. 581 601 070, vstupné 
250 Kč, na místě 300 Kč.

Pondělí 23. 11. 

8:00 - Bible a my - Dům dětí 
a mládeže, Galašova 1746, 
Hranice, www.ddm.hranet.cz, 
vstupné 10 Kč/ dítě.

17:30 - Schází vám ener-
gie? Víte, že je právě v nás? 

- krátká přednáška a praktic-
ká jednoduchá cvičení s Olgou 
Majkutovou. Galerie M+M, Ju-
rikova, tel. 731 464 515, vstup-
né 100 Kč.

18:00 - Kruh přátel hudby: 
Miroslav Vilímec (housle), 
Vladislav Vilímec (klavír), 
René Kubelík (housle) - kon-
cert na počest 75. výročí úmrtí 
a 135. výročí narození slav-
ného houslisty Jana Kubelíka. 
Koncertní sál, Zámecká 118, 
Hranice, předprodej v Turis-
tickém informačním centru 
Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
mimo předplatné 200 Kč.

Úterý 24. 11. 

19:00 - BUTY - fenomenální 
muzikanti v čele s Radkem 
Pastrňákem zahrají tříhodi-
nový koncert!  Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hrani-
ce, předprodej v Turistickém 
informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 190 Kč, na 
místě 250 Kč.

Středa 25. 11. 

19:00 - Michal Viewegh 
a Martin Reiner - beseda 
a autorské čtení s autogrami-
ádou. Divadlo Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187, vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 26. 11. 

18:00 - Nejsou mezi námi…
stručný průvodce literár-
ními Hranicemi (1. část) 
- populárně vzdělávací před-
náška Mgr. Daniela Jakubíčka, 
Ph.D., Zámecký klub, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice, 
předprodej v Turistickém 
informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 20 Kč, 
studenti zdarma.

19:00 - Lepší svět - Filmový 
klub Hranice. Divadlo Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, 

Hranice, www.starastrelnice.
cz, vstupné 80 Kč.

Pátek 27. 11.

18:30 - Adventní koncert 
Hranického dětského pě-
veckého sboru a hostů – 
pořádá Kiwanis Club Hranice 
a HDPS. Evangelický kostel, 
Šromotovo náměstí, vstupné 
dobrovolné.

20:00 - Titanic & Hysteria 
- koncert řemeslného heavy 
metalu. Zámecký klub, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice, 
předprodej v Turistickém 
informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 120 Kč, 
na místě 150 Kč.

Sobota 28. 11. 

21:00 - Drum & Bass Take-
over # 13 - úspěšná drum 
& bassová klubová noc pod 
taktovkou kluků z Double 
You. Divadlo Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187, vstupné 99 Kč.

Neděle 29. 11.

13:00 - Ludmila Šlosarová 
a Pavla Hučínová - předvádě-
ní malby enkaustikou a tvor-
by háčkovaných vánočních 
ozdob na výstavě betlémů. 
Galerie M+M, Jurikova 16, 
Hranice, tel. 581 602 148, 
www.galeriemm.cz.

19:00 - Monsieur Amédée - 
vystoupení divadelního spol-
ku Podhoran z Velkého Újezda. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, před-
prodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 
581 607 479, www.mkz-hra-
nice.cz, vstupné 50 Kč.

Pondělí 30. 11. 

19:00 - Příběh Coco Cha-
nel - představení Agentury 
Harlekýn. Hrají M. Dolinová, 
L. Švormová, J. Čenský a L. Ol-
šovský. Divadlo Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187, předprodej Diva-
dlo Stará střelnice, T-mobile, 
Masarykovo nám. 6, Hrani-
ce, tel. 581 601 070, vstupné 
380 Kč a 450 Kč.

PROGRAM AKCÍ

      PROGRAM V HRANICÍCH A OKOLÍ

Kompletní přehled akcí najdete na webových stránkách: 
mic.hranet.cz  •  Pořadatelé akcí mohou pozvánky

na své akce zasílat na e-mail mic@meu.hranet.cz nebo na
hranicky.zpravodaj@hranet.cz  •  Změna programu vyhrazena.
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BUDE BETLÉM, ZVONIČKA I STROMKY V PODLOUBÍ

Vánoce v Hranicích bu-
dou letos jiné než v před-
chozích letech. Hraničany 
čeká na Masarykově ná-
městí a v centru několik 
novinek. 

Program na náměstí bude 
probíhat více dní než v před-
chozích letech, poprvé bude 
na náměstí vyřezávaný betlém 
v životní velikosti, ale také 
zvonička pro štěstí. Zpestření 
se dočká horní i dolní podlou-
bí. Tam bude přehlídka netra-
dičních vánočních stromků. 
Nebudou chybět stánky s pun-
či a vánočním zbožím.

S myšlenkou na změny 
vánočního programu přišel 
hranický starosta Jiří Kudlá-
ček. „Chceme v centru Hranic 
navodit vánoční atmosféru po 
celý prosinec. Do programu 
zapojujeme místní soubory 
a skupiny, a to hudební i ta-
neční. Věříme, že tato akce při-
spěje k oživení centra Hranic, 
že tam lidé budou rádi chodit 
i ve dnech, kdy tam nebude 
probíhat kulturní program, 
třeba aby si prohlédli betlém 
nebo zajímavé stromky v pod-
loubí, zazvonili pro štěstí ve 

vánoční zvoničce a prohlédli 
další zpestření, která Měst-
ská kulturní zařízení Hranice 
připravují,“ sdělil starosta Jiří 
Kudláček.

Vánoční strom se na hra-
nickém náměstí poprvé roz-
svítí ve čtvrtek 3. prosince 
v 16 hodin a trhy zahájí 
příjezd pána z Pernštejna 
s družinou. Návštěvníci se 
mohou těšit na zajímavý pro-
gram v historizujícím duchu 
s trubači i ukázkami starých 
řemesel. Program se bude 
odehrávat na náměstí i v dal-
ších dnech a bude vždy te-
maticky zaměřený. V sobotu 
5. prosince to budou Lidové 
Vánoce, v pátek 11. prosince 
Moravské Vánoce, v sobotu 
12. prosince Betlémské Vá-
noce, v pátek 18. prosince 
Veselé Vánoce a v sobotu 
19. prosince pak Pohádkové 
Vánoce. Podrobný program 
bude zveřejněný na plaká-
tovacích plochách ve měs-
tě a také na facebookových 
stránkách TIC Hranice, Zá-
meckého klubu Hranice nebo 
Muzea a galerie Hranice. 

Naďa Jandová

Každý potřebuje pro svůj rozvoj dostatek místa. Proto nový Touran nabízí kromě prostorného a variabilního interiéru také 

řadu asistenčních systémů a chytrých technologií včetně bezpečnostního systému Side Assist pro změnu jízdního pruhu 

a Front Assist pro jízdu v kolonách, parkovacího asistenta nebo technologie Car-Net Cam-Connect. Nový Touran je již 

v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.

Nový Touran s variabilním interiérem a sedmi sedadly. 

Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

AUTOCENTRUM OLOMOUC

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, e-mail: info@vwolomouc.cz

INZERCE

VÁNOCE V HRANICÍCH 2015
Čtvrtek 3. prosince 
16:00 -  Pernštejnské Vánoce, Masarykovo náměstí, rozsvě-

cení vánočního stromu
Pátek 4. prosince 
13:00 - Dětský vánoční jarmark ve dvoraně zámku (pořádá 

DDM Hranice)
15:15 - Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi na trav-

natém prostranství před zámem
17:00 - Mikulášská nadílka ve dvoraně zámku (pořádá 

městská policie)
Sobota 5. prosince 
14:00 - Lidové Vánoce, Masarykovo náměstí
Středa 9. prosince 
18:00 - Česko zpívá koledy, Masarykovo náměstí, pořádá 

Deník 
Pátek 11. prosince 
16:00 - Moravské Vánoce, Masarykovo náměstí
Sobota 12. prosince 
14:00 - Betlémské Vánoce, Masarykovo náměstí  
Pátek 18. prosince 
16:00 - Veselé Vánoce, Masarykovo náměstí
18:00 - Vánoční koncert Cantabile, kostel Stětí sv. Jana Křti-

tele 
Sobota 19. prosince 
14:00 - Pohádkové Vánoce, Masarykovo náměstí
18:00 - Edith Piaf, muzikál ZUŠ Hranice, sokolovna 
Změna programu vyhrazena



11

Gol isté z Hranic a okolí 
mají jednu obrovskou výho-
du. V Radíkově mají k dis-
pozici znormované golfové 
hřiště s devíti jamkami.  

Není to takovou samozřej-
mostí, v Olomouckém kraji se 
nacházejí jen dvě. Jedno u Olo-
mouce ve Vésce a druhé právě 
v Radíkově, kde mají sídlo hra-
ničtí gol isté. A ti si v soutěžích 
vůbec nevedou špatně. Muži 
dokonce hrají první ligu, což je 
druhá nejvyšší soutěž v golfu 
u nás a ženy hrají jen o soutěž 
níž, tedy ligu druhou. Družstvo 
B pak hraje Moravskou ligu, 
kde se střetávají zejména klu-
by ze střední Moravy. Senioři, 
tedy muži nad 60 a ženy nad 
55 let se pak zúčastňují Seni-
orské moravské túry. 

Se školou na golf

Aby však oddíl mohl dlou-
hodobě uspět, musí myslet i na 
budoucnost. Proto se v Radíko-
vě snaží pracovat i s mládeží. 
Nejen, že mají dvakrát týdně 
tréninky pro děti, ale snaží se 
představit golf i těm nejmen-
ším. Pro ně pořádají akci „Se 
školou na golf“, kdy spolu-
pracují s některými školami 
a školkami na Hranicku a se-
znamují děti s golfovou hrou. 

„Spolupracujeme například 
se ZŠ 1. máje, Prima Mateřskou 
školou v Komenského ulici, ZŠ 
a MŠ Drahotuše a také se ZŠ 
Střítež. Jde o ukázku golfu, kte-
rý si žáci samozřejmě mohou 
i vyzkoušet. Máme na to vět-
ší a měkčí míčky, vhodné i do 
tělocvičen, větší hole i další 
pomůcky. Se ZŠ Drahotuše se 
nám spolupráce natolik dařila, 
že přijeli i k nám na Radíkov,“ 
sdělil Mgr. Jiří Člupný, cvičitel 
golfu 2. třídy, který má tyto 

ukázky na starosti.  „Díky této 
osvětě začali jezdit na tréninky 
dva noví šikovní kluci a jedna 
dívka,“ konstatuje Jiří Člupný. 

Od pěti do 80 let

Pro dospělé připravili v Ra-
díkově akci „Jdu na golf“. „Jedná 
se o zvýhodněné tréninky, ale 
i laciné hole. Golf je rodinný 
sport, pro všechny věkové ka-
tegorie. Na našem hřišti hrají 
pětileté děti i téměř osmdesá-
tiletí hráči. Vítáni jsou všichni 
obyvatelé Hranic. Aby si golf 
mohli vyzkoušet, zapůjčíme 
jim potřebné věci,“ uvedl ma-
nažer klubu Mgr. Petr Roreček.

Golf odhalí 
charakter člověka

Výhodou Radíkova je také 
to, že jde o veřejné hřiště. Může 
si tu tedy zahrát i úplný amatér, 
tedy ten, kdo nemá kartu, což je 
osvědčení o způsobilosti hráče 
samostatné hry na golfovém 
hřišti.  „Výhodou jsou i přijatel-
né ceny, které jsou uvedené na 
našich webových stránkách,“ 
dodal Petr Roreček.

„Říká se, že golf je drahý 
sport, a že na něj jezdí manaže-
ři a ředitelé dělat obchody. Ale 
to vůbec není pravda.  Golf už 
dávno nepatří mezi nejdražší 
sporty. Například takový hokej 
je mnohem náročnější. A ob-
chody se řeší jinde. Spíš jde 
o to, že když jste se spoluhrá-
čem třeba pět hodin na hřišti, 
tak při golfu poznáte charakter 
toho člověka. Vidíte, jestli při 
hře riskuje, nebo se drží u zdi, 
zda je férový, nebo naopak má 
sklony k porušování pravidel. 
A tyto poznatky pak mohou být 
užitečné v případných obcho-
dech,“ vysvětluje Roreček.

Fungují už 12 let

Golf club Radíkov vznikl 
v roce 2003 a postupně zpro-
voznil všech devět jamek i tré-
ninkovou plochu. V současnosti 
má na 250 aktivních členů. Se-
zona zde probíhá od dubna do 
půlky listopadu. Každý měsíc 
se zde konají dva až tři turnaje 
i další akce, jako je například 

Den s mikroregionem. V létě 
pořádají i příměstský golfový 
tábor. Letos, i přes velké sucho, 
se jim podařilo udržet odpališ-
tě a greeny ve výborném stavu. 
„Velký podíl na stavu hřiště má 
naše technická četa skládající 
se z aktivních důchodců, kteří 
mají velmi pozitivní vztah ke 
golfu,“ vysvětlil Roreček. 

Petr Bakovský

SPORT

PRO DOSPĚLÉ MAJÍ V RADÍKOVĚ AKCI „JDU NA GOLF“

Na mistrovství klubu se gol isté museli vypořádat i s odpalem z bunkeru, což 
je písková překážka. Foto: Jakub Gajdoš

Devítijamkové hřiště v Radíkově nabízí hru pro všechny věkové kategorie. 
Bonusem jsou nádherné výhledy do okolní přírody. Foto: Karolína Grygarová

INZERCE

Výrobní pozice

• Zámečník – svářeč CO2
• Obsluha CNC strojů
• Obsluha svařovacího robota
• Skladník
• Údržba strojů

Nabízíme
• Práci ve stabilní společnosti 
• Čerpání firemních benefitů 
• Motivující finanční ohodnocení
• Další vzdělávání 
• Rozšiřování odbornosti 

Kontakt
Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemců o zaměstnání
http://ssischaefer.jobs.cz/

THP pozice

• Vedoucí projektu
• Konstruktér
• Technik přípravy výroby
• Technik kvality
• Elektrotechnik
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KAM
ZA SPORTEM

Úterý 17. 11. 
8:00 - Žákovský lorba-
lový turnaj - Gymnázi-
um Hranice, Zborovská 
293, Hranice, www.ddm.
hranet.cz. 

Sobota 21. 11. 
9:00 - BSS squash open - 
2. ročník squashového tur-
naje pro rekreační hráče. 
BSS Club v Drahotuších, 
tel. 737 977 917, www.
bssclub.cz. 

Hraje se v rukavičkách, ale 
k žádným jemným sportům 
nepatří. Řeč je o boxu. Hra-
nický box dnes už neexistuje, 
ale byl prvním sportovním 
odvětvím ve městě, které se 
zařadilo do nejvyšší soutěže. 

Hraničtí boxeři šířili slávu 
řadu let. Rohovnický oddíl, 
jak se boxování říkalo, vznikl 
v roce 1929. O pár let pozdě-
ji začali rohovníci pravidelně 
trénovat a první veřejné utkání 
se konalo v roce 1933. Hraničtí 
tehdy zvítězili nad lipnickými 
borci a o rok později začal roz-
mach tohoto sportu ve městě. 
Do oddílu totiž přichází trenér 

František Calábek, který je po-
važovaný za otce hranického 
boxu. Díky náročným trénin-
kům přišel v roce 1940 vel-
ký úspěch. Osma hranických 
rohovníků obsadila nejvyšší 
příčku v první boxerské třídě. 
A tak není divu, že se v roce 
1943 uskutečnilo ve městě Mis-
trovství Moravy v boxu.

Od roku 1945 jsou hraničtí 
boxeři nejúspěšnější v repub-
lice. Ve městě se konají zápa-
sy a přijíždějí na ně ti nejlepší 
z celé Evropy, ale nemají šanci. 
Hraničtí vždy vyhrávají. Úspě-
chy přicházejí jeden za druhým.  

S přehledem vítězí i v roce 
1949, kdy se v Praze konalo 
utkání Čechy - Morava. Čes-
kou stranu reprezentovali 

Pražané, Moravu Hraničané. 
Před desetitisíci diváky teh-
dy vyhrál hranický tým a tak 
není divu, že se připravují na 
olympiádu, konkrétně Franti-
šek Majdloch a Alois Bělocký. 
František Majdloch startoval 
na třech olympiádách za se-
bou - v Londýně, v Helsinkách 
a v Melbourne. Alois Bělocký 
na olympiádu nedojel. Místo 
něj na poslední chvíli činovní-
ci nominovali někoho z Prahy 
a Bělocký putoval na Moravu. 
„Říkali mi, že jsem mladý a že 
se ještě na olympiádu dostanu,“ 
vzpomínal před pár lety Alois 
Bělocký na pro něj smutné 
okamžiky. Ve druhé polovině 
padesátých let začínají Hranice 
ztrácet boxerský zvuk a v roce 
1967 oddíl zaniká. 

Slavné časy tohoto sportu si 
bezesporu zaslouží pozornost. 
Proto na toto téma hranické 
muzeum připravuje na příš-
tí rok výstavu ve spolupráci 
s Petrem Münsterem. Ten je 
vnukem jednoho ze slavných 
hranických boxerů Aloise Bě-
lockého, který v příštím roce 
oslaví 85 let.

„Čas strašně utíká a na po-
stavy hranického boxu se za-
pomíná. Málokdo ví, že máme 
rodáka, který reprezentoval 
Československo na třech olym-
piádách. A to je škoda. Vítám, že 
muzeum a galerie v Hranicích 
připravují na toto téma výsta-
vu a rád se budu podílet na její 
přípravě,“ sdělil Petr Münster. 

Naďa Jandová

BOX PROSLAVIL HRANICE I VE SVĚTĚ

Zakladatelem oddílu boxerů byl trenér František Calábek, který je na histo-
rickém snímku se svými svěřenci.

Alois Bělocký, jeden ze slavných hra-
nických boxerů. Foto: archiv rodiny 
Bělockých

Mladí lorbalisté při zápase poslou-
chají pokyny trenéra Petra Dadeje. 
Foto: archiv FBŠ Teiwaz

Florbal nabírá 
nové zájemce

Halové sporty už slyšely po-
myslný výstřel z pistole značící 
start nové sezony. Vedle tradič-
ní házené, juda a dalších sportů 
se v Hranicích hraje také lor-
bal, který zaštiťuje FBŠ Teiwaz 
Hranice. 

Sezóna 2015/2016 je již 
v plném proudu a i lorbalová 
škola Teiwaz má své početné zá-
stupce v lize, a to hned ve 13 ka-
tegoriích. „Své působiště máme 
v Hranicích, Přerově a v Lipníku 
nad Bečvou. V Hranicích máme 
následující kategorie: muže 
A a B, juniory, dorostence, 
starší žáky, mladší žáky, elévy, 
přípravku, ženy, juniorky, do-
rostenky, starší žákyně, mladší 
žákyně a elévkyně,“ sdělil před-
seda klubu Petr Dadej. 

Jak dodal, FBŠ Teiwaz stále 
hledá nové tváře a nadšence 
pro tento sport. „Do klubu i teď 
přijímáme nové členy, jak kluky, 
tak i holky. Kdo má chuť si lor-
bal vyzkoušet, ať neváhá a při-
jde na náš lorbalový trénink,“ 
zve Petr Dadej. Termíny trénin-
ků jsou na webových stránkách 
www.teiwaz lorbal.cz. 

Tamara Hašová

HLEDÁME FOTOGRAFIE, 
PLAKÁTY A DOKUMENTY
Při přípravě výstavy o hranickém boxu uvítáme, když se 

nám ozvou rodinní příslušníci hranických boxerů - Valenti-
na Kubici, Vojtěcha Matějíčka, Jaroslava Kateřiňáka, Františ-
ka Majdlocha, Horymíra Netuky, Ludvíka Garšice, Zdeňka 
Bělockého a dalších nebo trenéra Františka Calábka.

Pokud máte jakékoliv fotogra ie, plakáty či dokumenty 
ze zápasů v hranické sokolovně, kam chodily i dva tisíce 
lidí, z mistrovství Moravy, které se konalo v Hranicích, ze 
zápasů hranických boxerů v pražské Lucerně nebo ilmové 
záznamy, obraťte se prosím na pracovníky muzea na Staré 
radnici nebo zavolejte na číslo 603 324 013. Uvítáme také 
historické fotogra ie lokality Obecního dvora, dnešní okolí 
Jaselské ulice, kde vyrůstaly postavy hranického boxu.
Za případnou spolupráci děkujeme.

Naďa Jandová,
ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice


