
Hranická MHD 
přejde na tiché 
elektrobusy 

Jako vůbec první měs-
to v zemi přejdou Hranice 
plně na elektropohon u au-
tobusů MHD. Slavnostní 
předání elektrobusů pro-
běhne na Masarykově ná-
městí ve čtvrtek 19. října 
od 14 hodin.

Elektrobusy, které vy-
střídají stávající běžné 
autobusy, jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí a  mají 
mimořádně tichý chod. Tak 
tichý, že budou muset vy-
dávat uměle nějaký zvuk, 
aby je včas registrovali 
chodci. Dojezd mají při-
bližně 250 kilometrů, což je 
pro hranické potřeby zcela 
dostatečné.

Hranické elektrobusy 
budou mít, kromě tiché-
ho ekologického pohonu, 
i  další výhody. Všech šest 
autobusů bude nízkopod-
lažních, což výrazně usnad-
ní nastupování starším 
cestujícím, rodičům s kočár-
ky i zdravotně postiženým. 
Autobusy budou také vyba-
veny wifi, čímž se hranická 
MDH stane přitažlivější pro 
mladší generace. 

(bak)  

Pokračování na straně 9
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Příprava obchvatu města pokročila

Kouzelný svět vlaků a železnice poodhalí výstava Plnou parou vpřed, která odstartuje v Gotickém sále Staré radnice 
v Hranicích slavnostní vernisáží ve čtvrtek 17. října v 17 hodin. Výstava má připomenout výročí 170 let od chvíle, kdy 
Hranicemi projel první vlak. Více na straně 9 Foto: archiv Milana Králika a hranického muzea

Další významný krok při pří-
pravě výstavby Severovýchod-
ního obchvatu Hranic učinili 
zastupitelé města. Na svém zá-
řijovém jednání schválili reali-
zaci projektové dokumentace 
pro územní řízení, včetně in-
ženýrské činnosti a průzkumů. 
Na tyto práce bude v rozpočtu 
města na příští rok vyčleněno 
9 milionů korun.  

Severovýchodní obchvat 
města je zásadní stavbou pro 
zklidnění dopravy v  Hranicích 
a zlepšení životního prostředí. 
Řeší propojení silnic II/440 (směr 
Potštát) a  I/47 (směr Bělotín) 

mimo obytné části města a slou-
ží k odklonění tranzitní a cílové 
dopravy mimo obytné zóny.

Výstavba obchvatu přispěje 
ke zlepšení životního prostředí, 
zejména kvality ovzduší, proto-
že doprava se významnou částí 
podílí na množství polétavého 
prachu PM10 ve městě. Obchvat 
ale přinese i snížení hluku v uli-
cích města.

Důležité je i zvýšení bezpeč-
nosti v  ulicích. Zejména v  uli-
cích Tovární a na Třídě 1. máje 
se nyní potkávají chodci, cyk-
listé a tisíce osobních i nákladní 
automobilů, takže hrozí časté 

nehody, které by mohly mít tra-
gické následky.  

Město se snaží přípravu ob-
chvatu maximálně urychlit, a to 
i z toho důvodu, že v roce 2020 
končí dotační tituly na obdob-
né stavby.  Do té doby by měla 
být stavba obchvatu připravena 
a schválena. V současné době je 
již dokončena studie, řešící ob-
chvat.  

Město také dále pracuje na ne-
zbytné změně územního plánu, 
která byla vyvolána upřesněním 
trasy obchvatu. Ta byla projedná-
na se zástupci Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, dále s Ře-

ditelstvím silnic a  dálnic Brno, 
SŽDC Olomouc, ČEZ Distribuce 
a  SSOK. Zároveň se intenzivně 
jedná s vlastníky dotčených po-
zemků o jejich výkupu.

Pro rozhodnutí začít připra-
vovat dokumentaci pro územní 
řízení bylo důležité i stanovisko 
kraje, ten koncem srpna vyrozu-
měl hranickou radnici, že silnici 
II/440 (Severovýchodní obchvat) 
zařadil mezi páteřní komunikace 
krajské silniční sítě a plánovaný 
obchvat se stal součástí schvá-
leného Regionálního akčního 
plánu Olomouckého kraje.

Pokračování na straně 3

Hranický zpravodaj

Výstava Plnou parou vpřed
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Dostavba kanalizace - ulice Pod Křivým je průjezdná

Recyklojízda projela Hranicemi

INFORMACE Z RADNICE

Ulice Pod Křivým, kde probí-
hala výstavba oddělené splaš-
kové a dešťové kanalizace, je 
nyní s  opatrností průjezdná. 
Práce se momentálně přesunu-
ly na spojnici ulic Pod Křivým 
a Havlíčkova.

Zhruba v polovině října se ale 
pracovníci do ulice Pod Křivým 
vrátí, aby byly zhotoveny přípoj-
ky k jednotlivým nemovitostem.  

Kromě toho se opět rozběh-
ly práce v Kropáčově ulici. Zde 
byla již dříve provedena část 
splaškové a dešťové kanalizace. 
Na nejnižším místě však dělala 
problém vysoká hladina spod-
ní vody. Nyní, kdy je vypuštěn 
hranický jez, došlo i k poklesu 
hladiny spodní vody a je možné 
v  práci na ulici Kropáčova po-
kračovat. Na základě této srážky 
hladiny byly neprodleně zaháje-
ny práce na dvě čety a předpo-
kládá se provedení velké části 
úseku, kde před srážkou byla 
spodní voda.

Dostavba kanalizace v Hrani-
cích, kterou provádí akciová spo-
lečnost Vodovody a kanalizace 
Přerov, je největší akcí za posled-

ní roky ve městě. Dodavatelem 
stavby „Dostavba kanalizace 
v  Hranicích“ se stala zkušená 
společnost OHL ŽS, a.s.  „Na akci 
se podílí i město Hranice. Vyu-
žíváme výstavby splaškové ka-
nalizace, abychom do jednoho 
výkopu mohli zároveň položit 
i kanalizaci dešťovou,“ informo-
val mluvčí radnice Petr Bakovský.

Jedná se o komplex několika 
staveb, kdy celková hodnota činí 

133,6 milionů korun bez DPH. 
Společnost Vodovody a kanali-
zace Přerov investorsky zajišťuje 
výstavbu akce „Zlepšení ekolo-
gického stavu řeky Bečvy v Hra-
nicích“, která zahrnuje výstavbu 
tří retenčních nádrží a splaškové 
kanalizace v ulicích Kropáčova, 
Tesaříkova, Havlíčkova a  Pod 
Křivým.

První retenční nádrž bude 
umístěna na levém břehu Ve-

ličky na Šromotově náměstí 
u schodů, zbývající dvě u Beč-
vy. Jedna nádrž bude pravo-
břežní, ta bude umístěná před 
čističkou odpadních vod, a dru-
há, levobřežní, u  jezu. Účelem 
retenčních nádrží, s  celkovým 
objemem 3 000 m3, je zachytit 
při deštích vodu z jednotné ka-
nalizace, která by jinak odtekla 
do řeky, a  po odeznění dešťů 
zachycenou vodu přečerpat 
a vyčistit na čističce odpadních  
vod.

Nová splašková kanalizace 
bude mít délku 3,4 km a  její 
součástí budou dvě čerpací sta-
nice. Na kanalizaci bude možno 
nově připojit až 80 nemovitostí. 
Náklady na stavby VaKu budou 
činit 118 milionů korun a před-
pokládá se poskytnutí dotace 
z Operačního programu život-
ního prostředí ve výši zhruba 
70 milionů korun.

Město Hranice staví v soubě-
hu s novou splaškovou kanali-
zací dešťovou kanalizaci délky 
1,8 km nákladem 15,6 milionu 
korun a zcela ji uhradí ze svého 
rozpočtu.  (meu)

Město Hranice se stalo osm-
náctou zastávkou týmu Recyk-
lojízda 2017, který v září projel 
Českou republiku od západu na 
východ, aby podpořil třídění 
a recyklaci baterií. 

Tříčlenný tým si dal za cíl 
na elektrokolech zdolat přes 
700 kilometrů. Vyjížděl v úterý 
5. září z Aše a končit měl 14. září 

v nejvýchodnější obci republi-
ky Bukovec. Na cestě měl 23 za-
stávek v českých a moravských 
městech. Do Hranic Recyklojíz-
da dorazila ve středu 13.  září. 
U zámku byl info stánek, kde se 
návštěvníci mohli dozvědět více 
o recyklaci baterií. Projekt orga-
nizovala nezisková společnost  
ECOBAT.  (bak)

Výkop pro oddělenou splaškovou a dešťovou kanalizaci v ulici Pod Křivým. 
Foto: archiv města

Účastníci Recyklojízdy vysvětlili dětem ze ZŠ a MŠ Struhlovsko proč je potřebné 
třídit baterie. Za jejich snahu jim za město poděkoval místostarosta Ivo Lesák. 
Foto: Petr Bakovský

Volby v Hranicích
Volební místnosti se v Hra-

nicích a  místních částech 
nemění a  zůstávají stejné 
jako obvykle. Jen obyvate-
le místních částí Středolesí 
a Uhřínov upozorňujeme, že 
tentokrát se volí ve volební 
místnosti ve Středolesí. V Hra-
nicích a místních částech je 
celkem 20 volebních okrsků.

Volby proběhnou v pátek 
20. a sobotu 21. října. V pá-
tek bude možné hlasovat od 
14. do 22. hodiny a v sobotu 
od 8. do 14. hodiny.  

Hlasovací lístky by obča-
né měli dostat tři dny před 
volbami, případně přímo 
ve volební místnosti. Pokud 
chce někdo hlasovat mimo 
místo svého bydliště, musí si 
vyřídit voličský průkaz.  (bak)

Ve spolupráci s  Hranickou 
rozvojovou agenturou připra-
vuje město Hranice informační 
kampaň k dotačnímu progra-
mu Kotlíkové dotace v  Olo-
mouckém kraji II.

V Hranicích se již konal první 
krajský seminář v pondělí 25. září 
v Zámeckém klubu. Další seminá-
ře, pořádané již přímo městem, 
přesněji Hranickou rozvojovou 
agenturou, budou v úterý 3. říj-
na od 16 do 18 hodin a v pondě-
lí 9. října od 16:30 do 18 hodin, 
vždy v  Zámeckém klubu. Na 
programu bude představení do-
tačního programu Kotlíkové do-
tace, prezentace žádosti, způsob 
jejího vyplnění a další potřebné 
informace. Občané budou mít 
možnost vznesení svých dotazů 
a individuální konzultace.

Hranická rozvojová agentura 
bude pořádat také osobní kon-
zultace v rámci programu Kotlí-
kové dotace.  Do 24. října  pro ně 
bude vyhrazen čas v jejím sídle 
na Třídě 1. máje (Kunzova vila) 
každé pondělí dopoledne od 10 
do 12 hodin a každou středu od 
15 do 17 hodin.  Od 25. října do 
30. listopadu pak každou středu 
od 15 do 17 hodin.

Město Hranice poskytne 
lidem, kteří si zažádají o pod-
poru z  „kotlíkové dotace“ 
z Olomouckého kraje, finanč-
ní podporu. Výše podpořené 
částky z  Olomouckého kraje 
byla loni v 1. výzvě maximálně 
85 % ze 150 000 Kč. Město Hra-
nice by mohlo podpořit žada-
tele dalšími 7 % a fyzická osoba 
by pak z vlastních prostředků 

zaplatila pouze 8  % z  celkové 
částky.

Finanční podpora bude 
zaměřena na výměnu kotlů 
1.  a  2.  emisní třídy na pevná 
paliva s  ručním přikládáním 
v rodinných domech na území 
celého Olomouckého kraje. Pe-
níze bude možné poskytnout 
na pořízení tepelného čerpadla, 
plynového kondenzačního kotle 
i kotle na pevná paliva. Podporu 
však už není možné poskytnout 
na kotel na uhlí a kombinovaný 
kotel s ručním přikládáním.

Příjem žádostí je plánován od 
24. října od 10 hodin do 30. lis-
topadu do 12 hodin. Další infor-
mace naleznete na webových 
stránkách Olomouckého kraje na 
adrese: www.kr-olomoucky.cz/ 
kotlikovedotace.  (bak)

Informace ke kotlíkovým dotacím
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Příprava obchvatu města pokročila

INFORMACE Z RADNICE

Dokončení ze strany 1
Důvodem ke stavbě obchvatu 

je neustále stoupající hustota do-
pravy ve městě, zejména na páteř-
ních komunikacích v centru – na 
Třídě 1. máje a Komenského ulici 
a také v Nádražní ulici.  Současná 
silniční síť v  Hranicích už v  do-
pravních špičkách není schopná 

pojmout stále se zvyšující počty 
osobních i nákladních aut. Tisíce 
automobilů, z  toho podstatné 
množství nákladních aut, má, 
zejména v  období smogových 
situací velmi nepříznivý vliv i na 
životní prostředí a život ve městě.

Severovýchodní obchvat 
města o  délce 2,2 kilometru 

odkloní část tranzitní dopravy 
z centra města. Také zlepší na-
pojení čtyř průmyslových zón na 
severovýchodě města na silnič-
ní síť. V aktivních průmyslových 
zónách pracuje již nyní na 2 700 
zaměstnanců a předpokládá se, 
že jejich počet stoupne až na 4 
tisíce. Celkový počet osobních 

i nákladních vozidel jen z těchto 
průmyslových zón pak přesáhne 
intenzitu 5000 vozidel za den. 
V této části města je navíc situ-
ováno i  vlakové a  autobusové 
nádraží. Přetížení ulic zhoršuje 
i  průjezd autobusů a  zhoršuje 
tak účinnost městské hromadné 
dopravy.   (bak)

Vizualizace obchvatu. Na plánované trase obchvatu je i několik přemostění, to nejnáročnější povede nad železniční tratí.

Součástí nástupu bylo udělení Pamětních odznaků 71. mechanizovaného pra-
poru za osobní přínos k rozvoji spolupráce s praporem. Odcházející velitel Tibor 
Budík předal ocenění starostovi města Jiřímu Kudláčkovi, podplukovníku Petru 
Šimkovi a  předsedovi klubu vojenských důchodců plukovníku Miroslavu Sukovi. 
 Foto: Petr Bakovský

Městská policie je tu pro vás

Pokračuje regenerace sídliště Nová

Hranický prapor 
má nového velitele
Střídání na velitelském postu 

71. mechanizovaného praporu 
v Hranicích proběhlo 31. srpna. 
Na nástupu praporu v kasárnách 
generála Zahálky předal svoji 
funkci pplk. Ing.  Tibor Budík 
svému nástupci - pplk. Ing. Pe-

tru Blechovi. Slavnostní předání 
funkce proběhlo za účasti zá-
stupce velitele Pozemních sil, 
velitele brigády, velitelů praporů 
brigády a dalších významných 
hostů z řad partnerských orga-
nizací.  (bak)

Pokud potřebujete vyřešit 
problémy například při zajištění 
veřejného pořádku, přestupky 
nebo třeba rušení nočního klidu, 
můžete telefonovat na služebnu 
Městské policie v Hranicích – na 
telefonní čísla 581 828 101 a 581 
828 106 nebo 156. Při řešení 
dlouhodobých záležitostí, jako 
jsou například odstavené vraky, 

zábory veřejného prostranství, 
poškozená a nefunkční veřejně 
prospěšná zařízení, se můžete ob-
racet na strážníka odpovídajícího 
za stav veřejného pořádku v jed-
notlivých lokalitách. Rozdělení lo-
kalit a další informace o městské 
policii naleznete na webu města  
(http://www.mesto-hranice.cz/
cs/pro-obcany/mestska-policie)

V září byla zahájena druhá 
etapa regenerace sídliště Nová. 
Jde o  nejjižnější – horní - část 
sídliště. Rekonstrukce se týká 
jak cest, tak chodníků i mobiliá-
ře. Úpravou projdou i parkovací 
místa.

Dojde také k úpravě zeleně, 
zejména k výsadbě nových stro-
mů a keřů. V této části sídliště při-
bude i nové hřiště pro malé děti 
s netradičními herními prvky.

Úplnou novinkou v  Hrani-
cích pak bude podzemní úloži-
ště kontejnerů. Jde o první krok 
k tomu, aby nevzhledná kontej-
nerová stání již nehyzdila město.

Tato druhá etapa bude stát 
přibližně 12 milionů korun a má 
být hotova do konce letošní-
ho roku. Na akci město získalo 

dotaci ve výši 4 milionů korun 
z Ministerstva pro místní rozvoj, 
z programu „Podpora regenera-
ce panelových sídlišť“.

První etapa regenerace toho-
to sídliště proběhla v roce 2014. 
Týkala se zejména okolí školy 
a severní části sídliště. Akce stála 
téměř 11 milionů korun, město 
na ni také získalo čtyřmilionovou 
dotaci ze stejného programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj.  

Sídliště Nová bylo postave-
no začátkem 80. let minulého 
století. Bylo vybudováno pro 
sovětská vojska, která v Hrani-
cích pobývala. Jeho výměra činí 
3,39 hektarů. Na sídlišti je kolem 
360 bytů a žije zde zhruba pět 
procent z celkového počtu oby-
vatel města.  (bak)
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Rozzářené tváře prvňáčků jsou první školní den k vidění často. K tomu, aby jim to vydrželo co nejdéle, jim na ZŠ Šromotovo a ZŠ 1. máje 
přál starosta města Jiří Kudláček (na snímku vlevo předává prvňáčkům drobný dárek) a na ZŠ a MŠ Drahotuše a ZŠ a MŠ Struhlovsko mís-
tostarosta Mgr. Ivo Lesák (na snímku vpravo).  (bak) Foto: Petr Bakovský

Jubilejní 15. ročník výstavy  Barvy života byl 7. září zahájen v Galerii 
M+M. Na výstavě představili své práce senioři z Hranicka, Prof. Paedr.
Zdeněk Přikryl - někdejší vedoucí katedry výtvarné výchovy, emeritní 
profesor sochařství na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále senioři 
z Pavlovic, Prostějova, Lipníka nad Bečvou, Radkovy Lhoty a z našeho 
partnerského města Hlohovec. Výstava potrvá do 29. září a pořádají 
ji Město Hranice, Galerie M+M a Domov seniorů Hranice. Výstavu 
připravuje již 15 let galeristka Anna Musilová.  (bak) Foto: Jana Černá

Pan Bohumil Zábranský, varhaník, původem z Kelče, se 23. srpna 
dožil 90 let. Je stále aktivní, čtyřikrát týdně chodí hrát na varhany 
v Hranicích. K jeho životnímu jubileu mu popřál i starosta města Jiří 
Kudláček.  Foto: Petr Bakovský

Tradiční kulturní akce Cultureel Zomerfestival v partnerském měs-
tě Hranic - nizozemském Leidschendam – Voorburku se neobešel 
bez hranické účasti. Město Hranice připravilo společně s Hranickou 
rozvojovou agenturou prezentaci města v oblasti cestovního ruchu. 
V sobotu 28. srpna vystoupila na festivalu i mladá hranická kapela 
Hra´n´ice.  (bak) Foto: Jana Černá

Prvňáčci vyrazili do školy. Uvítal je starosta a místostarosta

Barvy života září v M+M Varhaník Zábranský slavil devadesátku

Hranice se prezentovaly i hudbou

Na konci prázdnin odjel hranický sbor Cantabile do Makedonie, aby 
se zúčastnil mezinárodní soutěže Ohrid choir festival. Svým pěveckým 
vystoupením plným nadšení a radosti si členové vyzpívali první místo. 
Sbor si tak ze třetí soutěže odvezl třetí zlato. A navíc i jako jediný sbor 
obdržel speciální cenu za nejradostnější vystoupení. Také na zářijo-
vém zastupitelstvu města, kde se přišli členové sboru pochlubit svým 
úspěchem, si sbor získal zasloužený obdiv.  (bak) Foto: Petr Bakovský

Sbor Cantabile přivezl zlato
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Kouzlo nočních Hranic se ob-
jeví na působivých fotografiích 
v kalendáři na rok 2018. Hned 
když v  něm zalistujete, bude 
chtít vyrazit do setmělých ulic 
města a pátrat po té zvláštní po-
ezii, kterou na snímcích zachytil 
fotograf Miroslav Volek. Zatou-
žíte vidět místa, která objevil 
svým objektivem a kterých jste 
si dosud možná nevšimli. Navíc 
u  každé fotografie jsou k  jed-
notlivým místům uvedeny zají-
mavosti či informace z historie. 
Kalendář je v  těchto dnech ve 
výrobě, ale už brzy se objeví na 
pultu Turistického informačního 
centra na zámku. Tento kalen-
dář vznikl díky skvělému nápa-
du a snažení hranické patriotky 
Hany Dostálové.  (nad)

 AKTUÁLNĚ

Kam za kulturou?
www.mkz-hranice.cz

V kalendáři je i fotka městského parku, který vznikl počátkem 20. století. Reprofoto

Nový kalendář: Magie nočních Hranic

Nový, krásnější a teplejší kabát získala budova Základní umělecké 
školy Hranice na Školním náměstí po rekonstrukci, která probíhala 
o prázdninách. Dělníci již sundali lešení a celé Školní náměstí tak 
získalo nový, důstojnější vzhled.  Foto: Petr Bakovský

S novou kolekcí suvenýrů s logem Městských kulturních zařízení 
přichází hranické Turistické informační centrum. Zakoupit si zde 
můžete za příznivé ceny hrníček, láhev na nápoje, pláštěnku, deníček 
nebo cestovní kožené pouzdro s nerez štamprličkami. Kromě toho 
můžete v Turistickém informačním centru v přízemí zámku zakoupit 
i turistické mapy za výhodné ceny.   Foto: Lenka Dočkálková

ZUŠ Hranice se vyloupla do krásy

Kolekce ve skandinávském stylu

Stručně
Pohádka bude mít 
také nový vstup

Mateřská škola Pohádka 
na Hromůvce se dočká no-
vého vstupního prostoru. 
U  školy vyroste i  nové po-
žární únikové schodiště, wc 
s přístupem ze zahrady a ná-
jezd pro vozíčkáře, případně 
pro zásobování. Celá akce 
byla zahájena v září, potrvá 
do 15. prosince a bude stát 
2 miliony korun.   (bak)

Nepůjdou telefony
Ve čtvrtek 5. října ne-

půjdou na městském úřadu 
pevné linky telefonů. Telefon-
ní společnost, která má pevné 
linky městského úřadu na sta-
rost, oznámila, že důvodem je 
nezbytná přeložka optického 
kabelu.  (bak)

Setkání  
s podnikateli

Majitele a vedoucí pracov-
níky firem na Hranicku zveme 
na Setkání s vedením města, 
které se uskuteční ve středu 
11. října od 15 hodin ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu Hranice na Pernštejn-
ském náměstí. Tématy jed-
nání budou investice města 
v příštích letech, zaměstná-
vání zahraničních pracovníků, 
bezpečnost ve městě, životní 
prostředí, další vize rozvoje 
města a  v  neposlední řadě 
zájmy podnikatelů.  (bak)

Hranické „íčko“ 
je druhé nejlepší

Hranické Turistické infor-
mační centrum uspělo v an-
ketě „Informační centrum 
roku 2017“. V  Olomouckém 
kraji, kde o první místa bojo-
valo 37 informačních center, 
obsadily Hranice druhé mís-
to. Pro cenu si pojede pracov-
nice hranického „íčka“ Lenka 
Dočkálková začátkem října 
do Vrchlabí.  (nad)

Matrika se  
přestěhovala

Matrika Městského úřa-
du Hranice se přestěhovala 
z  1.  patra zámku do jeho 
dvorany, do bývalé redakce 
Hranického týdne. Tato služ-
ba je nyní pro lidi snáze do-
sažitelná.  (bak)

Bude farmářský trh
Tradiční podzimní farmář-

ský trh se letos uskuteční 
v pátek 6. října na Masary-
kově náměstí od 9 do 17 ho-
din. Na trhu si vyberete ze 
sortimentu sýrů, koření, čajů, 
vín, bylinek, sirupů, mastí, 
cukrovinek, pečiva, zdravé 
výživy a jiných potravinových 
lahůdek.  Bude zde i doplňko-
vý sortiment jako potřeby do 
kuchyně, dřevěné hračky, ke-
ramika či ekologická bytová 
kosmetika.  Nebudou chybět 
kvalitní produkty od místních 
výrobců – držitelů značek 
Moravská brána – regionální 
produkt® a  Haná regionální 
produkt®.  (bak)

Předpremiéra  
filmu o Brdečkovi

V pondělí 11. prosince 
2017 proběhne na Staré Střel-
nici slavnostní předpremiéra 
dokumentárního filmu Miro-
slava Janka o Jiřím Brdečkovi. 
Film byl natáčen mimo jiné 
právě i  v Hranicích, v  rodi-
šti Jiřího Brdečky. Natáčení 
se účastnila například paní 
PhDr. Libuše Hrabová, CSc. 
nebo Václav Vlasák, které 
můžete ve snímku vidět. Film 
vznikl ve společnosti Evoluti-
on Films, koproducentem je 
Česká televize a  snímek též 
podpořil Státní fond kinema-
tografie.  (red)
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Tajemství polských hradů

KNIHOVNA

Za pár dní začne další ročník 
Týdne knihoven. I letos přináší 
od pondělí 2. října do sobo-
ty 7.  října hranická knihovna 
pestrý mix programů pro děti 
i dospělé.

Burza a bazar knih
Týden k nihoven 

odstartuje v  Hranicích 
hned v pondělí 2. října 
velká burza vyřazených 
knih a bazar knih. Na burze knih 
si lidé mohou za přívětivou cenu 
koupit knížky, které je zaujmou 
a které knihovna již nepotřebuje. 
Bazar je výměna knih, do které 
lidé přinášejí své nepotřebné 
knihy, a vymění je za ty, které je 
zaujmou. Burza i bazar knih po-
trvají po celý říjen.

Přednášky i procházka
V pondělí 2. října od 18 ho-

din se ve studovně knihovny na 
Masarykově náměstí 71 v Hrani-
cích uskuteční setkání, povídání 
a  autorské čtení mladého olo-
mouckého autora Jaroslava Irov-
ského. Zaměřeno je především na 
studenty, mladé lidi a  zájemce 
o underground. Vstup je zdarma.

Ve čtvrtek 5. října od 18 ho-
din bude hostem knihovny 

hranický historik Václav Bednář 
s přednáškou „Kasárna generála 
Zahálky a  její literární tradice“. 
Vstupné na přednášku, která se 
koná ve studovně, je 20 korun.

V sobotu 7. října mo-
hou zájemci vyrazit na 
podzimní vlastivědnou 
historickou procházku 
po Hranicích. S Mgr. Jiřím 
Nebeským se vypravíte  
za památkami období 

baroka – „Po stopách baroka 
v Hranicích“. Sraz zájemců je ve 
14 hodin u farního kostela Stětí 
svatého Jana Křtitele, procházka 
je zdarma. V případě velmi nepří-
znivého počasí se akce nekoná.

Unikátní staré tisky
Po celý měsíc říjen, v  době 

provozu knihovny, můžete 
zhlédnout v prostorách knihov-
ny výjimečnou výstavu starých 
tisků ze sbírek muzea. Návštěv-
níkům knihovny se nabídne oje-
dinělá příležitost vidět ukázku 
knih vydaných před mnoha sta-
letími. Tyto knihy pochází z bý-
valé Gallašovy a farní knihovny.

Ruce v knihovně
Návštěvníci knihovny se mo-

hou těšit i  na zábavnou, lehce 

happeningovou akci pro děti 
i dospělé, která se jmenuje „Po-
dej ruku své knihovně“. Zájem-
ci obkreslí na papír svou dlaň 
a napíší do ní nějaký vzkaz nebo 
přání knihovně. „Ruce se vzkazy“ 
pak budou vystaveny na tabuli 
v knihovně.

Čteme s dětmi…
Ve spolupráci se základními 

školami proběhnou v  Týdnu 
knihoven v  dopoledních hodi-
nách návštěvy knihovny malých 
prvňáčků i předškoláčků. Čeká 
je společné čtení a  povídání 
o knihovně a knihách.

Sleva na registraci
Bonusem Týdne knihoven 

bude pro čtenáře možnost získat 
50% slevu na svou příští registraci 
čtenáře. V Týdnu knihoven každý 
stý evidovaný čtenář dospělého 
oddělení a každý dětský pade-
sátý čtenář dětského oddělení 
obdrží poukázku na tuto slevu, 
kterou může uplatnit při své příští 
registraci čtenáře. Tato akce platí 
i pro jednorázové návštěvníky.

Levné mapy
Pro návštěvníky je také připra-

vena mimořádná nabídka turistic-
kých map za výhodné ceny.  (red)

Patří mezi nejvýraznější auto-
ry současnosti. Řeč je o mladém 
olomouckém spisovateli Jaro-
slavu Irovském. Povídání s tím-

to zajímavým hostem se koná 
v  pondělí 2. října v 18 hodin 
ve studovně knihovny a vstup 
je zdarma.  

Jaroslav Irovský byl 
v roce 2015 literárně 
oceněn Městskou kni-
hovnou v Praze zařa-
zením do seznamu 
devíti pozoruhodně 
píšících českých spi-
sovatelů. Jeho debu-
tem se v  roce 2012 
stala sbírka šestnácti 
povídek s názvem „Jak 
jsme slavili Velikonoce 
a další humoresky“.

O rok později vydal sbírku 
„Příběhy sráče“ obsahující dva-
cet autobiografických povídek, 
ve kterých s velkou dávkou 
upřímnosti, jízlivosti i sebeiro-
nie provádí svého protagonis-
tu, titulního „sráče“, peripetiemi 
tragikomických, banálních i ší-
lených životních situací, dělí se 
se čtenářem o své problémy 
s opačným pohlavím, se zaměst-
náním, s alkoholem i s vlastním 
nitrem.

V roce 2014 vydává třetí kni-
hu „O(byčejný) život“, čítající 
dvaadvacet povídek a dvě bás-
ně. V roce 2016 vyšla již čtvrtá 

autorova sbírka, premiérově 
básnická, s názvem „Střípky me-
lancholie“, obsahující 60 básní 
a 14 tematických obrázků. V té-
mže roce došlo k dalšímu vydání 
sbírek Příběhy sráče a O(byčej-
ný) život, které pražský literár-
ní bloger Petr Václavek zařadil 
mezi deset nejlepších knih, kte-
ré v roce 2015 přečetl.

Jaroslav Irovský také v květ-
nu 2017 zvítězil v celostátní lite-
rární soutěži Literární Vysočina 
2017 v kategorii Poezie. Oceně-
ná díla jsou součástí básnické 
sbírky „Krásy na mé vadě“, která 
vyjde ještě letos.   (mj)

V Týdnu knihoven proběhnou i návštěvy školáků. Foto: archiv knihovny

Přednáška o polských hradech se koná 
ve čtvrtek 19. října. Foto: archiv Karla 
Podolského

Nenechte si ujít besedu s Jaroslavem Irovským.  
Foto: archiv spisovatele

Výstava starých tisků, ruce se vzkazy i besedy

Zajímavý host knihovny spisovatel Jaroslav Irovský

Přednáška Hrady Řádu německých rytířů v polském Pobaltí nabíd-
ne ve čtvrtek 19. října od 18 hodin malou inspirativní fotoexkurzi, 
která se koná v Zámeckém klubu. Se svými vzpomínkami a zážitky 
z cesty za poznáním se se zájemci podělí PhDr. Karel Podolský, his-
torik Vlastivědného muzea v Olomouci.

Zájemci o historii, nejen vojenskou, ale také milovníci zvláště 
cihlové architektury a všichni zapálení cestovatelé se mohou na 
malou chvíli přenést do severních oblastí Polska a navštívit řádové 
hrady a sídla Radzyň Chelminski, Szymbark, Kwidzyn, Sztum, Mal-
bork, Bytów, Gniew, Frombork, Lidzbark Warmiňski, Rezsel a některé 
další významné památky. Vstupné na přednášku je 50 korun. (mj)

Městská knihovna 
má otevřeno 
každou sobotu

Připomínáme, že Městská 
knihovna na Masarykově ná-
městí 71 je otevřená každou 
sobotu od 9 do 12 hodin. Čte-
náři tedy mohou k  návštěvě 
knihovny využít i sobotní do-
poledne – vrátit vypůjčené kni-
hy nebo si vybrat nové.     (red)
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Výstavu obrazů Antonína 
a  Blanky Ličmanových pod 
názvem „Od abstrakce k  rea-
listické absurdnosti…“ zahájí 
vernisáž ve čtvrtek 26. října 
v 17 hodin ve výstavní síni Staré 
radnice v Hranicích.

Vernisáž uvede Pavel Ne-
pala, návštěvníkům zpříjemní 
slavnostní okamžiky cimbálová 
muzika Polajka. Výstava před-
staví minulou i současnou tvor-
bu Antonína Ličmana, v  části 
výstavy budou práce Blanky  
Ličmanové.

„V první části výstavy před-
stavím práce, kterým jsem vě-
noval delší čas mé výtvarné 
činnosti, a to obrazy abstraktní 
či abstrahované. V druhé části 
budou moje současné obrazy 
realistického pojetí. Pro mě je 
tato změna uvolněním od tlaku 
přizpůsobovat se současným 
trendům výtvarného umění. 
Využívám té svobodné mož-
nosti, dělat něco, co chci jen já,“ 
vyjádřil se malíř Antonín Ličman.

Třetí část bude věnována 
dílu Blanky Ličmanové. „Rád 
bych všem připomněl její umě-
ní citlivé, lyrické kresby s motivy 
žen a dětí. Zároveň bych chtěl 
připomenout její mimořádnou 
osobnost a rád bych jí touto pre-
zentací poděkoval za to, že jsme 
spolu ušli kus cesty společného 
života,“ sdělil Antonín Ličma.

Malíř a grafik Antonín Lič-
man se narodil 7. listopadu 1946 
v Hranicích, kde žije a tvoří.  Vy-
studoval propagační výtvarnic-
tví a v tomto oboru pracoval do 
roku 1991. Od té doby se naplno 
věnuje volné tvorbě.

Jeho impresivně laděné obra-
zy zpočátku dotvářel malířskými 
špachtlemi. Motivem mu byly fi-

gurální kompozice, zátiší a malá 
městská zákoutí. Jeho tvorba 
se ale postupně přesouvala do 
abstrahovanější podoby.

Hlavním výrazovým prvkem 
jeho obrazů byla dlouhé roky lin-
ka, která mu umožnila abstraktně 
vyjádřit pohyb bodu v ploše, či 
prostoru, vztah k ostatním před-
mětům a zákonitostem, ukázala 
funkční propojení světa, jeho 
jevů a významů. Jeho současné 
obrazy mají realistické pojetí.

Antonín Ličman vystavuje 
od roku 1984 a  je zastoupen 
v soukromých sbírkách v České 
republice, Slovenské republice, 
Rakousku, Německu, Švýcarsku, 
Dánsku, Velké Británii, USA a dal-
ších zemích.

Ilustrátorka, grafička a vý-
tvarnice Blanka Ličmanová se 
narodila 16. června 1938 v Hra-
nicích. Po gymnáziu studovala 
výtvarné umění například u aka-
demického malíře Miroslava 
Štolfy nebo u  akademického 
malíře Jana Maria Najmra. Vy-
studovala také Umělecko-prů-
myslovou školu v Ostravě. 

Pracovala jako kulturní pra-
covnice v oboru lidové umělec-
ké tvořivosti a také jako grafička 

v hranické tiskárně. Ilustrovala 
převážně sbírky básní nejrůzněj-
ších autorů. Byla členkou Unie 
výtvarných umělců v Olomouci 
a později v Praze. Od roku 1990 
byla na volném noze, pracovala 
střídavě ve svém ateliéru v Hra-
nicích a na Vinohradech v Praze. 
Její výtvarné dílo je pozname-
náno vztahem k přírodě, hudbě, 
poezii a tanci. Zaměřovala se na 
figurální kresbu. 

Blanka Ličmanová zemřela 
19. září 2015 v Hranicích.  (nad)

VÝSTAVY

Výstava představí i nové obrazy Antonína Ličmana

Hraničtí a slovinští umělci vystavují v Praze

Múzy mého města od Blanky Ličmanové.Obraz Vědma od Antonína Ličmana.

V Praze vystavuje malíř Radovan Langer a fotograf Milan Kaštovský. Foto: Jana Černá

Blanka Ličmanová. Foto: 4x archiv Antonína LičmanaAntonín Ličman.

Společná výstava slovinských 
a hranických umělců  Together 
again (Opět spolu) byla slav-
nostně zahájena v úterý 5. září 
v pražské galerii Lapidárium na 
Starém městě.  

Výstava navazuje na obdobné 
projekty, které již proběhly v rámci 
partnerské spolupráce mezi Hra-
nicemi a slovinským městem Slo-
venske Konjice v uplynulých dvou 
letech. Je zároveň připomenutím 
již pětileté spolupráce obou měst.

Na výstavě se podílelo šest 
výtvarníků – čtyři slovinští a dva 
hraničtí umělci. Sochař Franjo 
Funkelj – Frenk, který se prezen-
toval souborem komorních ko-

vových plastik, malíř a  fotograf 
Milan Lamovec – Didi s promyš-
leným celkem obrazů, fotografií 
a závěsných dřevěných objektů, 
světově proslulý grafik a  autor 
ex-libris Arpád Šalamon, vysta-
vující své frotáže, a  jeho žena, 
kreslířka a malířka Hedvika Vid-
mar Šalamon, která představila 
nezvyklý soubor abstraktně la-
děných kreseb.

Hranice reprezentoval malíř 
a výtvarník Radovan Langer s ak-
tuální tvorbou a  fotograf Milan 
Kaštovský, který si připravil průřez 
tvorbou posledních let.  Výstava 
v Galerii Lapidarium v centru Pra-
hy potrvá do 29. září.   (bak)



OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb  

Starosta města Hranic podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

oznamuje: 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  se uskuteční 
    dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 

                                                                                        dne 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,  
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída 
Československé armády, U Splavu 
 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní 
škola, Struhlovsko 1795    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola, Studentská 1095   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova,Kramolišova, 
K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, Olomoucká, Patrice 
Lumumby, Polní, Studentská, 
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)  
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573, 
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754, 
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335, 
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99,  ev. č. 163,   (druhá část 
ve vol. okrsku č. 6) 
 
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ  
Flajšar I, Jaselská 832  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská, 
Rybniční, Tovární, Žižkova, 
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203, 
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552, 
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18) 
Nová - č.p.:  1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá 
část ve vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola, Plynárenská 1791   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova, 
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039,  (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola, Tř. 1. máje 361   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Na Hrázi, 
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 
okr. 3) 
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027, 
(druhá část ve vol. okr. č. 7) 
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve 
vol. okr. č. 7 a  vol. okr. č. 12) 
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992,   (druhá  část  ve  vol. okr. 
č.3) 

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium, 
Zborovská 293    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,  
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6) 
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8) 
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,  
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12) 
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468, 
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183, 
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č.  8  a vol. 
okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice 
Hranice a.s., Zborovská 1245 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19) 
Palackého - č.p. : 1512, 1513,  (druhá část ve vol. okr. č. 5 
a  vol. okr. č. 7) 
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097, 
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447, 
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol. 
okr. č. 7 a  vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Základní 
škola, Nová 1820 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
2210 – vol. okr. 12) 
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol. 
okr. č. 4) 
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a 
vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní 
umělecká škola, Školní náměstí 35 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká 
 
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
seniorů, Jungmannova 1805 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka, 
 U Skalky, Za Lokálkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ 
Flajšar II, Jaselská 832 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063, 
1067, 1078,1259, 1260,  1279, 1280, 1281, 1329, 1330, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781, 
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6  vol. 
okr. č. 7) 
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Středolesí 20 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 
Wolkerova, Za Viadukty, 
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4) 
 
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská 
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
U Hromůvky, 
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 2142,  (druhá část ve vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: DMC 
Hranice, spol. s r.o., Havlíčkova 426 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním  pasem České republiky nebo cestovním průkazem).  
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech  voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební  
místnosti. 

   
           Jiří Kudláček 
V Hranicích dne 11.září 2017             starosta 
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Slavnostní křest šesti no-
vých elektrobusů, které budou 
zapojeny do městské hromad-
né dopravy v Hranicích, pro-
běhne ve čtvrtek 19. října od 
14 hodin na Masarykově ná-
městí.

Akce, která se jmenuje Den 
elektromobility, představí nové 
autobusy, k vidění budou také 
dva historické vozy z  minulé-
ho století, a  to Tatra ze 30. let 

a Karosa z 80. let. Na náměstí se 
rovněž objeví ukázkové elekt-
romobily. Na pódiu vystoupí 
dechová kapela Hraničáci a ko-
morní a  capella soubor Voka-
lamita.

Jeden z  nových elektrobu-
sů bude sloužit jako výstavní 
místo pro výstavu prací žáků 
a  studentů na téma „Doprava 
v  roce 2050“. Nejlepší práce 
získají hodnotné ceny jako 

tablety, dárkové balíčky vý-
tvarných potřeb a  podobně. 
Seznam cen včetně bližších 
informací o soutěži najdete na 
webu mkz-hranice.cz. Soutěže 
se mohou zúčastnit zájemci od 
7 do 18 let. Své práce ve formá-
tu A3 na  téma, jak bude vypa-
dat doprava v Hranicích v roce 
2050, mohou zájemci nosit do 
10. října do Turistického infor-
mačního centra na zámku. Na 

zadní straně je nutné uvést jmé-
no a příjmení, věk, telefonický 
kontakt a adresu.

Pro zajímavost uvádíme, že 
začátky pravidelné městské 
hromadné dopravy v  Hrani-
cích sahají do období před 
2.  světovou válku, kdy provoz 
hromadné dopravy zajišťovalo 
několik soukromých dopravců 
autobusy značek Praga, Škoda, 
Ford a Graf & Stift.  (red)

Pojízdné modely železnice, 
modely vláčků, lokomotiv a va-
gónů doplněné historickými fo-
tografiemi hranického nádraží, 
viaduktů a slavíčského tunelu 
budou k  vidění v  Gotickém 
sále na Staré radnici v  Hrani-
cích od úterý 17. října, kdy se 
v 17 hodin uskuteční slavnostní 
zahájení výstavy „Plnou parou 
vpřed“.

Na počest výročí  
prvního vlaku

Městské muzeum v  Hrani-
cích připravuje v těchto dnech 
výstavu, která připomene výročí 
170 let od okamžiku, kdy Hrani-
cemi projel první vlak. Ten sem 
zavítal v sobotu 1. května 1847 
po nově vybudované trati Se-
verní dráhy císaře Ferdinanda 
z Lipníka do Bohumína.

„Vpád ocelových monster 
chrlících páru do Hranic zname-
nal velký hospodářský význam. 
Výstavba železnice dopomohla 
k růstu soukenické výroby, která 
byla známa daleko za hranicemi, 
když usnadnila rychlejší dovoz 
potřebných surovin a přepravu 
zboží k expedici. Díky železnici 
však mohly vzniknout i nové pod-
niky, například v roce 1883 založil 

Antonín Kunz první moravskou 
továrnu na vodovody a pumpy. 
V té době vyrostla také cemen-
tárna a  vojenský ústav,“ uvedl 
kurátor výstavy Marek Suchánek.

Na výstavě tak budou lidé 
moci zhlédnout ojedinělé histo-
rické fotografie s železniční té-
matikou. „Velkým unikátem bude 
záběr železniční nehody, která 
se stala u  Hranic v  roce 1893. 

K vidění budou také historické 
předměty týkající se profesí na 
železnici a dobové dokumenty 
jako jsou jízdenky, odjezdy vlaků 
a podobně. Chybět nebude ani 
místnost pracovníka železnice,“ 
prozradil Marek Suchánek.

Budou i modely železnice
Historie hranické železnice 

bude propojena s ukázkou že-
lezničního modelářství. Výstavu 
tak obohatí několik pojízdných 
modelů železnic, desítky modelů 
vlaků, v různých velikostech, od 
těch parních až po ty elektrické. 
Spoustu zábavy si tak budou 
moci užít nejen děti, ale i dospělí 
nadšenci vozů na kolejích. Hra-
nický svět železnice bude k vi-
dění do 8. ledna příštího roku. 
Více informací najdete na www.
muzeum-hranice.cz  (muz)

DOPORUČUJEME

Na hranickém náměstí budou k vidění nové elektrobusy.  Na jejich bocích budou nejdůležitější zajímavosti a památky Hranic jako viadukty, zámek, synagoga, propast, kostel. 
K vidění bude i historický vůz značky Tatra vyráběný pod označením T- 43 jako rychlý čtyřkolový omnibus. Tento vůz byl vyrobený v roce 1929 pro dvanáct sedících pasažérů, 
průvodčího a šoféra. Foto:  3CSAD a Tomáš Preiss

Historická fotografie Severního nádraží v Hranicích. Foto: sbírky hranického muzea

Pozor, ať vám neujede vlak. Řeč je o výstavě s působivými snímky fotografa železnice Miroslava Volka. Výstava Vlaky na fotkách potrvá 
totiž jen šest dní, od úterý 17. října, kdy se uskuteční její vernisáž, do neděle 22. října. Najdete ji v předsálí Gotického sálu na Staré radnici. 
Jedná se o unikátní kolekci fotografií vlaků a železnic z celého světa, zachycených ve všech ročních období, ve dne i v noci, šplhajících 
se do kopců, projíždějících tunely, přes mosty, historických vlaků i moderních rychlovlaků. Snímky zachycují malebná vesnická nádraží 
i rozsáhlé železniční uzly ve velkých metropolích. Nenechte si tuto výstavu ujít.  (red) Foto: Miroslav Volek

Hranice pokřtí nové elektrobusy

Plnou parou vpřed: na Staré radnici bude železniční ráj

Vlaky na fotkách: mimořádná výstava bude jen 6 dní
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Říjen bude v  Zámeckém 
klubu ve znamení legend čes-
ké bigbeatové scény. Ve středu 
4. října se od 19 hodin předsta-
ví Vladimír Mišík & ETC, v nedě-
li 22. října vystoupí tentokrát 
sólově špičkový hráč na kláve-
sové nástroje, zpěvák a sklada-
tel Roman Dragoun.

Kromě toho se návštěvní-
ci mohou těšit na pořádnou 
dávku kvalitního bluegrassu 
v podání Pepy Maliny a skupiny 
Monogram. Koncert proběhne 
ve středu 25. října od 19 hodin.

Pódium Zámeckého klubu 
bude v říjnu patřit také místním 
kapelám, a to mladé talentova-
né kapele Hra´n´ice, a po delší 

pauze znovu oživené formaci 
So What!, tento dvojkoncert 
se uskuteční v pátek 6. října od 
20 hodin.

Fanoušci undergroundu a al-
ternativního rocku si přijdou na 
své při koncertu hranické kape-
ly Blaho 19, která letos slaví už 
desetileté výročí existence. Na 
koncert, který bude v  sobotu 
14. října, s sebou přivezou i hos-
ty, funky kapelu JH Y Amigos 
a  brněnské Fkletzi. Podrobné 
informace o koncertech nalez-
nete v  programu na stranách 
12 a  13. Předprodej vstupe-
nek probíhá v Turistickém in-
formačním centru ve dvoraně 
zámku.  (mš)

Poslední srpnovou neděli se 
v  Sadech Čs. legií uskutečnilo 
tradiční rozloučení s  létem pod 
názvem Prázdninování. Akci si 
nenechalo ujít na 400 návštěv-
níků z řad nejmenších, jejich ro-
dičů i prarodičů. Při zábavném 
odpoledni vystoupily skupiny  
F-dur Jazz band, Abraka Muzika 
či Modrý cimbál. Představili se 
zde i mladí talentování zpěváci 
ze soutěže Pop nota. Děti i do-
spělí si mohli vyzkoušet jízdu na 
koloběžkách, dozvědět se spous-
tu informací o skautingu, nebo 
se nechat povozit na člunech po 
řece Bečvě.  (mš)

V pátek 27. října proběhne tradiční lampiónový průvod, který od-
startuje v 17:30 hodin na prostranství před Zámeckým hotelem. Za 
doprovodu dechového orchestru ZUŠ Hranice pod vedením Miroslava 
Smrčky se vydá ke Staré radnici, kde v 18:15 hodin proběhne slavnost-
ní kladení věnců a projevy a dále se přesune směrem k letnímu kinu, 
kde od 19 hodin vypukne ohňová show skupiny Boca Fuego, a po 
ní bude následovat promítání filmu Hurvínek a kouzelné muzeum. 
Akce je bez vstupného, občerstvení v letním kině bude zajištěno. Při 
velmi nepříznivém počasí bude ohňová show zrušena.  (mš)

S koncem léta se uzavřela i sezóna Letního kina Hranice, které letos 
poprvé promítalo od června až do září. Diváci tak mohli vidět celkem 
37 filmů. Z premiér táhl nejvíc snímek Po strništi bos od Jana a Zdeňka 
Svěrákových, nenechalo si jej ujít 738 diváků.

Tradičně mělo úspěch promítání filmu na Dětský den za zvý-
hodněné vstupné. Film Šmoulové a zapomenutá vesnice navštívilo 
celkem 1045 diváků. Lákaly ale také horory. Annabelle 2: Zrození 
zla a film To vidělo celkem 662 lidí. Celková návštěvnost byla oproti 
loňsku byla nižší kvůli nepříznivému počasí, do kina letos přišlo přes 
8000 diváků.   (mš)

Ve středu 4. října se představí Vladimír 
Mišík.

V neděli 22. října vystoupí Roman 
Dragoun.

Děti si mohly vyzkoušet lukostřelbu, lanové překážky a další aktivity, které připravili 
skauti z Hranic. Foto: Jiří Necid

Vystoupení na pódiu bavilo i dospělé návštěvníky. Foto: Jiří NecidModerátor Petr Novák vtáhl do programu i dětské diváky. Foto: Pavel Jakubka

Připravené hry si užívali s dětmi i jejich 
rodiče. Foto: Pavel Jakubka

Nabitý říjen v klubu láká na bluegrass, místní kapely i bigbeat

Takové bylo Prázdninování

Lampiónový průvod a promítání 
v předvečer státního svátku

Do letního kina nejvíc táhl český film

KULTURA
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Návštěvníky Dnů evropského dědictví neodradilo špatné počasí

Na Staré radnici hrála skupina Olomoucký Dixieland Jazz Band.

Na Staré radnici se vyráběly barokní vějíře, masky a šperky.

K prohlídce lákal i mázhauz. 

Na výstavě Rozkaz zněl jasně děti vyráběly medaile. Soutěžit o ceny mohou až do 
8. října, kdy výstava končí.

V Synagoze se uskutečnil projekt Poznej baroko.

V Synagoze bylo stepařské vystoupení inspirované barokem.

V Synagoze vystoupil Ženský pěvecký sbor Hranice. Foto: 8x Jiří Necid

Veřejná snídaně se uskutečnila kvůli dešti ve dvoraně zámku. Pořadatele potěšila 
dvojice mladých lidí, kteří přišli s piknikovým košem. Donesli pro ostatní dvě 
pomazánky a rajčata a prozradili, že se na veřejnou snídani už dlouho těšili.

UZÁVĚRKA 
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 

ZPRAVODAJE 
je v úterý  

10. října 2017.   

Nepřišel Vám 
do schránky 

Hranický zpravodaj?

Volejte 581 607 479.
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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 nebo po předchozí domluvě).
6. 10.–22. 10. 2017 - Naslise: malby, vosková batika, fotografie. Výstava společen-
stva výtvarníků z Rovenska. Vernisáž se uskuteční v pátek 6. října v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640. Otevřeno: po–ne  8:00–20:00.
1. 10.–30. 11. 2017 - Milan Sanetřík: Obrazy a dřevořezby. Prodejní výstava prací 
hranického umělce v zimní zahradě lázeňského domu Moravan.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz. Otevřeno: říjen út–ne 9:00–16:00.
Do 31. 10. 2017 - Zrcadlová jeskyně. Výstava sklářských výtvarníků.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: st a ne 14:00 - 17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického muzea. 
Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se zápalnými mechanismy 
palných zbraní, uvidí nádherně zdobené  šavle, které nosívali 
vojáci a státní zaměstnanci.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hra-
nic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování 
modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz.  
Otevřeno:  út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Do 1. 10. 2017 - Berenika Ovčáčková: Miniatury. Výstava významné české 
grafičky, která vystavuje v Hranicích po dvaceti letech. 
5. 10.–26. 11. 2017 - Jiří Voves: Vrstvy zapomnění. Autor se od roku 1977 věnuje výhrad-
ně volné malbě a grafice, příležitostně ilustracemi, grafickými úpravami knih, scénografií 
a realizacemi v architektuře. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. října v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz. 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. C. K. vojenské ústavy a vojenská 
akademie. Výstava představuje historii hranických vojenských ústavů a aka-
demie a  také osobnosti, které v Hranicích studovaly.

17. 10.–28. 1. 2018 – Plnou parou vpřed. Svět železnice od modelů vláčků, 
přes fotografie mapující historii hranického nádraží, viaduktů, příjezdu prvního 
vlaku do Hranic až po dobové jízdenky či exponáty vztahující se ke kouzelnému 
světu vláčků nabídne výstava připomínající 170. výročí od příjezdu prvního vlaku 
do Hranic. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. října v 17 hodin. Více se o výstavě 
dočtete na straně 9.

17. 10.–22. 10. 2017 – Vlaky na fotkách. Jen šest dní budou moci ná-
vštěvníci vidět unikátní kolekci fotografií vlaků z celého světa od fotografa 

železnice Miroslava Volka. Výstava se koná v předsálí 
Gotického sálu. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. října  
v 17 hodin.

26. 10.–31. 12. 2017 - Antonín Ličman a Blanka Lič-
manová: Od abstrakce k realistické absurdnosti… 
Výstava obrazů hranických umělců představí minulou i současnou tvorbu Antonína 
Ličmana, v části výstavy budou práce Blanky Ličmanové. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 26. října 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 27. 10. 2017 - Jana Hostašová: Žádám absolutno. Výstava obrazů. 

MUZEA A GALERIE
Pondělí 2. 10.

15:30–17:30 - Dílnička pro ši-
kovné ručičky: Obrázky a man-
daly z písku – tvoření a hraní pro 
děti. Kapacita omezená, přihlášky 
na emailu info@hranicka-dzun-
gle.cz nebo na telefonu 727 820 
883. Koná se v Hranické džungli, 
Tř. 1. máje 1783, Hranice, cena 
89 Kč za dítě.

18:00 - Setkání s  Jaroslavem 
Irovským – povídání a autorské 
čtení mladého olomouckého au-
tora. Koná se ve studovně Měst-
ské knihovny, Masarykovo nám. 
71, Hranice, vstup zdarma.

Úterý 3. 10.

10:00-17:00 - Den otevřených 
dveří Domova seniorů - akce 
v rámci Týdne sociálních služeb 
s  doprovodným programem. 
Koná se v Domově seniorů, Jung-
mannova 1805, Hranice, vstup 
zdarma. 

16:00 - Seminář ke kotlíkovým 
dotacím – koná se v Zámeckém 
klubu (pod hradbami zámku), 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstup zdarma.

17:00 - Moravští vojáci na fron-
tách Velké války – přednáška Ra-
dima Kapavíka o vojácích z první 
světové války, o vojenských hřbi-
tovech a o nemocnici v Olomouci. 
Koná se ve Staré radnici, Radniční 
1, Hranice, vstupné 20 Kč.

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Středa 4. 10.

9:00–17:00 - Šplhoun 2017 – 
první ročník otevřeného závodu 
ve šplhu pro mládež i dospělé. 
Koná se v sokolovně Hranice, Tyr-
šova 880, Hranice, vstup zdarma.

19:00 - Vladimír Mišík & ETC… 
+ J. Marshall & AA Band – kon-
cert jedné z  nejvýraznějších 
osobností české hudby se svou 
kapelou a skvělými hosty. Koná 
se v  Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné v před-
prodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  



13PROGRAM AKCÍ

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Čtvrtek 5. 10.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Jiří Voves: Vrstvy zapomnění 
– koná se v  Galerii Synagoga, 
Janáčkova 728, Hranice, vstup 
zdarma.

18:00 - Kasárna generála Za-
hálky a  jejich literární tradi-
ce – beseda historika Václava 
Bednáře. Koná se ve studovně 
Městské knihovny, Masaryko-
vo nám. 71, Hranice, vstupné  
20 Kč.

Pátek 6. 10.

9:00–17:00 - Farmářský trh – 
koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Naslise: malby, vosková bati-
ka, fotografie – koná se v Ga-
lerii M+M, Jurikova 16, Hranice, 
vstup zdarma.

19:00 - Láska, plodnost, rodina 
– beseda s MUDr. Marií Fridricho-
vou z Centra pro rodinu Ostra-
va. Koná se na faře v Hranicích, 
Školní náměstí 38, příspěvek 
dobrovolný.

20:00 - So What! & Hra´n´ice 
– dvojkoncert rockových sku-
pin z Přerovska a Hranic. Koná 
se v  Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné v před-
prodeji 50  Kč, na místě 70  Kč. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  

Sobota 7. 10.

10:00 - Memoriál Olgy Petrov-
ské: Hranický maraton 2017 
– závod v rychlostní kanoistice 
na mírně tekoucí vodě. Koná se 
na řece Bečvě v Hranicích. Infor-
mace, propozice a přihlášky na 
www.kvshranice.cz. 

14:00 - Po stopách baroka – ko-
mentovaná prohlídka Mgr. Jiří-
ho Nebeského po barokních 
památkách města Hranic. Sraz 
zájemců u kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele na Masarykově náměstí 
v Hranicích, prohlídka zdarma. 
Za nepříznivého počasí se pro-
cházka nekoná.

14:00 - Ukaž, co umíš! – třetí 
ročník sportovního odpoledne 
pro mládež i dospělé. Koná se 
u sokolovny, Tyršova 880, Hra-
nice, vstup zdarma.

15:00 - Fotbalové utkání Dukla 
Hranice vs. Skalička – koná se 
na hřišti u splavu, Karla Čapka 
167, Hranice, vstupné 15 Kč, děti 
a ženy zdarma.

18:00 - Koncert přátelství – 
vystoupení komorních souborů 
ZUŠ Hranice a Szkoly Muzycnej 
I-go Stopnia v Konstancin – Je-
ziorne z Polska. Koná se v Galerii 
Synagoga, Janáčkova 728, Hrani-
ce, vstup zdarma.

Sobota 14. 10.

8:30 - Horský běh (trail) – prv-
ní ročník hranického Horského 
běhu (trailu) na trati 12 km se 
stoupáním 600 metrů. Start od 
sokolovny, Tyršova 880, Hranice. 
Registrace a kompletní propozice 
www.hranicebehaji.cz.

12:00 - Hranice běhají – pátý 
ročník tradičního podzimního 
běžeckého závodu pro širokou 
veřejnost. Koná se v  Sadech 
Čs. legií (městský park), Hranice. 
Registrace a kompletní propozice 
na www.hranicebehaji.cz.

13:00 - Drakiáda – soutěž 
v pouštění draků s vyhlášením 
nejhezčího draka v kategoriích 
děti a dospělí o vyhlídkový let pro 
vítěze. Koná se na letišti v Draho-
tuších (vjezd od kruhového ob-
jezdu U Jakuba), vstup zdarma, 
každé dítě buřtík zdarma.

16:30 - Koncert seminárních or-
chestrů – závěrečné vystoupení 
orchestrů ze Semináře decho-
vých orchestrů a Semináře pro 
dirigenty dechových orchestrů. 
Koná se v sokolovně, Tyršova 1, 
Hranice.

20:00 - Blaho 19/ JH Y Amigos/ 
Fkletzi – narozeninový koncert 
domácí stálice Blaho 19 se svý-
mi hosty. Koná se v Zámeckém 
klubu (pod hradbami zámku), 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 130 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479.  

Naparia, Smetanovo nábřeží 
2180, Hranice, vstupné 430 Kč. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru na zámku, tel. 
581 607 479, CK Bonton, Masary-
kovo nám., Hranice, tel. 581 605 
080 nebo www.ticketstream.cz. 

Úterý 17. 10.

17:00 – Vernisáž výstavy Plnou 
parou vpřed a výstavy Vlaky na 
fotkách – koná se v  Gotickém 
sále Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstup zdarma.

Čtvrtek 19. 10.

14:00 – Den elektromobility - 
Hranice pokřtí nové elektrobusy. 
K vidění budou nové elektrobusy, 
dva historické autobusy, ale také 
elektromobily. Vystoupí decho-
vá hudba Hraničáci a  komorní 
soubor Vokalamita. Koná se na 
Masarykově náměstí, Hranice, 
vstup zdarma.

18:00 - Hrady řádu německých 
rytířů v polském Pobaltí – po-
vídání o zážitcích z cesty za po-
znáním PhDr. Karla Podolského. 
Koná se v Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné 50 Kč.

Pátek 20. 10.

20:00 - Limetal Tour 2017 – na 
koncertu dále vystoupí Ahard 
a Kapriola. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, vstupné 280 Kč. Předprodej 
je v restauraci Stará střelnice, tel. 
581 602 187, www.ticketportal.cz

Úterý 10. 10.

19:00 - Hradišťan & Jiří Pavlica 
– koncert ojedinělého hudební-
ho seskupení s vysokou umělec-
kou i interpretační úrovní. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, vstupné 
390  Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop, Masarykovo 
nám. 96 (horní podloubí), Hrani-
ce tel. 581 602 547.

Středa 11. 10.

18:00–19:00 - Ukázková hodi-
na na pevné bříško – je třeba 
se předem přihlásit na telefonu 
733 544 332. Koná se v BSS Clu-
bu, Pivovarská 102, Drahotuše, 
vstup zdarma.

Pátek 13. 10.

16:00 - Co nám barvy šepta-
jí – základy automatické kresby 
s Mgr. Petrskovskou, na akci je tře-
ba se předem přihlásit emailem: 
petra@centrumumikese.cz . Koná 
se U kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 
328, Hranice, příspěvek 130 Kč.

Pondělí 16. 10.

20:00 - Partička – oblíbená show 
s novými posilami v sestavě Ri-
chard Genzer, Igor Chmela, Ja-
kuba Kohák, Michal Suchánek, 
Michal Novotný a  Marián Čur-
ko. Koná se v multifunkční hale 

Neděle 8. 10.

Dnes je poslední možnost 
navštívit výstavu o hranických 
vojenských ústavech Rozkaz 
zněl jasně!

Pondělí 9. 10.

16:30 - Seminář ke kotlíkovým 
dotacím – koná se v Zámeckém 
klubu (pod hradbami zámku), 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstup zdarma.

19:00 - Milostný trojúhelník – 
trojice herců Veronika Žilková, 
Josef Polášek a Martin Zbrožek 
vstupují na jeviště vždy bez pře-
dem daného scénáře. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, vstupné 
450  Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
a také v knihkupectví Ezop, Masa-
rykovo nám. 96 (horní podloubí), 
Hranice tel. 581 602 547.

Sobota 21. 10.

14:30 - Fotbalové utkání Dukla 
Hranice vs. Horní Nětčice – koná 
se na hřišti u splavu, Karla Čapka 
167, Hranice, vstupné 15 Kč, děti 
a ženy zdarma.
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16:00 - O  statečném kováři 
Mikešovi – divadelní pohádka. 
Koná se v Divadle Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, vstup-
né 120  Kč. Předprodej je v  re-
stauraci Stará střelnice, tel. 581 
602 187, a v knihkupectví Ezop, 
Masarykovo nám. 96 (horní pod-
loubí), Hranice tel. 581 602 547.

140 Kč, na místě 180 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku, tel. 581 607 479.  

odrůd brambor a výrobků z nich, 
den otevřených dveří zeměděl-
ského družstva Partutovice. Koná 
se v areálu zemědělského druž-
stva Partutovice, vstup zdarma.

9:00–16:00 - Zpřístupnění 
Mauzolea veřejnosti – při pří-
ležitosti výročí státního svátku 
Dne vzniku samostatného Čes-
koslovenského státu. Koná se na 
Městském hřbitově v Hranicích, 
vstup zdarma.

Připravujeme na listopad

Středa 1. 11.

19:00 - Návštěvní den u Milo-
slava Šimka – zábavný pořad 
ve stylu legendárních Návštěv-
ních dnů Šimka a Grossmanna, 
v němž se představí řada býva-
lých spolupracovníků Miloslava 
Šimka. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, vstupné 390 Kč. Předpro-
dej restaurace Stará střelnice 
a knihkupectví Ezop, Masaryko-
vo nám. 96, Hranice.

20:00 - Ladislava Jančová a Klá-
ra Švachová: Večer Mistrů kla-
siky – klavírní a houslový koncert. 
Koná se v Buddha Café, Masary-
kovo náměstí 93, Hranice, vstup-
né 190 Kč. Kapacita je 35 míst, je 
třeba si rezervovat místo na tel. 
739 018 866.

Neděle 22. 10.

13:00–18:00 - Podzimní bazá-
rek – prodej oblečení a doplň-
ků pro děti i  dospělé. Koná se 
v kulturním domě v Ústí, vstup 
zdarma.

19:00 - Roman Dragoun – kon-
cert známého hudebníka, sklada-
tele, zpěváka a klávesisty. Koná se 
v Zámeckém klubu (pod hradba-
mi zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstupné v předprodeji 

Pondělí 23. 10.

17:30 - Dobrý táta – beseda 
pro muže s  Ing.  Pavlem Meč-
kovským. Koná se Městské 
knihovně, Masarykovo nám. 71, 
Hranice, vstupné 80 Kč.

Středa 25. 10.

19:00 - Pepa Malina & Mono-
gram – bluegrassový koncert. 
Koná se v Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné v před-
prodeji 140 Kč, na místě 180 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  

Čtvrtek 26. 10.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Antonín Ličman a Blanka Lič-
manová: Od abstrakce k reali-
stické absurdnosti – koná se ve 
výstavní síni Staré radnice, Rad-
niční 1, Hranice, vstup zdarma.

Pátek 27. 10.

17:30 - Výročí státního svátku 
Dne vzniku samostatného Čes-
koslovenského státu – oslavy 
devadesátého devátého výročí 
zahájí koncert Velkého dechové-
ho orchestru Základní umělecké 
školy Hranice před Zámeckým 
hotelem, odkud půjde v  18:00 
hodin lampionový průvod ke 
Staré radnici, kde proběhne kla-
dení věnců, projevy a zdravice 
čestných hostů. Po ukončení 
ceremonií se lampionový prů-
vod přesune do letního kina na 
ohňovou show a promítání filmu 
Hurvínek a kouzelné muzeum. 
Občerstvení zajištěno, vstup na 
celý program je zdarma.

19:00 - Hurvínek a kouzelné 
muzeum - promínátní v rámci 
oslav Dne vzniku samostatného 
československého státu. Koná 
se v letním kině, Hranice, vstup 
zdarma.

Sobota 28. 10.

8:00–13:00 - Bramborový den 
– tradiční ochutnávka různých 

Kompletní přehled akcí  
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz. 

Pořadatelé akcí  
mohou pozvánky na své  

akce zasílat na e-mail  
hranickyzpravodaj@hranet.cz 
nebo na mic@meu.hranet.cz. 

Změna programu vyhrazena. 

Ceník hranické Plovárny platný od 1. 9. 2017
Dospělí

1 hod.  80,-
2 hod. 150,-

Mládež 6 až 15 let, studenti, se-
nioři nad 65 let

1 hod. 65,- 
2 hod. 120,-

Děti do 6 let bez časového omezení  25,- 

ZTP/P
1 hod. 55,-
2 hod. 95,-

Rodinné vstupné  (2 rodiče + 3 děti max.)
Dospělí 1 hod.  70,-
Dítě 6 až 15 let 1 hod. 55,-
Dítě do 6 let bez časového omezení 25,-
Kondiční plavání
Dospělí 1 hod. 50,-
Mládež, studenti, senioři nad 65 let                      1 hod. 45,-
Rodič s dětmi do 6 let - dopolední 
plavání (bez atrakcí) 1 hod.

rodič 40,-
dítě 25,-

Vstupné o víkendech a svátcích

Dospělí
1 hod.  90,-
2 hod. 170,-

Mládež, studenti, senioři
1 hod. 70,-
2 hod. 130,-

Rodinné vstupné o víkendech a svátcích
Dospělí 1 hod.  80,-
Dítě 6 až 15 let 1 hod.  65,-
Dítě do 6 let bez časového omezení   25,-

Každé překročení zaplacené doby nad hodinový limit se účtuje po 15 minutách.

Kreditní permanentky

Kategorie
počáteční 
minimální 

vklad

orien-
tační
cena

za 1 hod.

nejméně 
½ hod.

odečítá 
se po 

minutě
Kč/min.

Kondiční plavání
Dospělí 300,- 45,- - 0,75
Kondiční plavání
Mládež, studenti, senioři 300,- 40,- - 0,67
Veřejnost - Dospělí 300,- 70,- 35,00 1,17
Veřejnost
Mládež, studenti, senioři 300,- 55,- 27,50 0,92
Veřejnost - ZTP 300,- 45,- - 0,75

Minimální hodnota pro první i opětovné nabití je 300,- Kč  
Omezení platnosti permanentky:  1 a půl roku od data zakoupení

Sauna - pára
Dospělí 1 vstup - 2 hod. 110,-
Permanentka 10 vstupů po 2 hod. 900,-
Mládež, studenti, senioři nad 65 let 1 vstup - 2 hod.    90,-
Permanentka 10 vstupů po 2 hod. 700,-

Prodej čipu   200,-
Ztráta jednorázového čipu  200,-

Celý ceník je na  www.aquaparkplovarnahranice.cz



15

Letos si připomínáme 130 let 
od založení hranického Sokola.

Po útlumu v činnosti Sokolů, 
který nastal v roce 1915, začalo 
v  roce 1918 politické uvolnění 
a opět se začala rozvíjet tělový-
chova. Už na jaře roku 1918 zaha-
jují opět své cvičení ženy. Začíná 
i ostatní činnost, cvičí se, konají se 
přednášky, slavnosti a obnoveno 
bylo tělocvičné nářadí.

Když je 28. října 1918 vyhlá-
šena Československá republika, 
bylo sokolstvo první, které se 
postavilo do jejích služeb. Sokol-
ská stráž měla službu na nádraží 
a  u budov vojenských ústavů. 
Za tuto práci dostala jednota 
od Ministerstva národní obrany 
dík a uznání. Koncem roku 1918 
měla hranická sokolská jednota 
už 172 členů.

Pozemek na stavbu  
sokolovny

V roce 1919 zemřela Amalie 
Šromotová, vdova po prvním 
českém starostovi ve městě 
JUDr. Františku Šromotovi, která 
splnila přání zesnulého manžela 
a  odkázala Sokolu zahradu, na 
níž je sokolovna dnes postave-
na. Podmínkou bylo, že zahrada 
musí sloužit jako stavební místo 
pro sokolovnu.

V srpnu roku 1919 postihla 
Hranice povodeň, při které byla 
zaplavena i  sokolská zahrada. 
Způsobila škody a upozornila tak 
na to, že je pozemek v záplavové 
oblasti a že je nutné brát na tuto 
skutečnost při stavbě sokolovny 
zřetel. Bylo rozhodnuto, že soko-
lovna bude vybudována v zad-
ní části sokolské zahrady, aby 
její umístění nevadilo případné 
stavbě zamýšleného kanálu Du-
naj – Odra – Labe. Přední část 
zahrady pak měla být upravena 
jako cvičiště.

V roce 1920 už eviduje hra-
nický Sokol 400 členů. Hranice 
se staly sídlem 11. okrsku Stře-
domoravské župy Kratochvílovy 
a  spojovaly celkem 10 jednot 

z okolí. Hranická jednota pořá-
dala pravidelná každoroční ve-
řejná cvičení a večerní akademie. 
Motivací pro pravidelné cvičení 
byly pražské slety, kterých se So-
kol Hranice pravidelně se svými 
členy účastnil.

„Co to bylo přemýšlení, aby se 
pokaždé přineslo něco nového, 
čím by se upoutal zájem členů 
i hostů. Co bylo stráveno hodin 
v tělocvičně, než se všechno při-
pravilo. Nebylo divu, že se někteří 
méně vytrvalí členové vzdalovali 
práci a že si náčelníci stěžovali na 
liknavost členstva. Přesto všech-
na vystoupení měla vysokou úro-
veň,“ popisuje situaci publikace 
„80 let organizované výchovy 
v Hranicích“.

Rok 1920 se nesl v duchu na-
děje na stavbu nové tělocvičny, 
protože Sokoli už měli pozemek. 
Neměli ale zatím peníze.  Ke stav-
bě sokolovny je tlačily problémy 
s prostory ke cvičení – využívali 
nejrůznější prostory, např. tě-
locvičny místních škol, ale také 
tělocvičnu vojenských ústavů. 
Proto se ve prospěch nové soko-
lovny konají kurzy, hrají divadla, 
pořádají zábavy. Výtěžek z těchto 
akcí plní pokladnu Družstva pro 

výstavbu sokolovny. Přibývala 
sice korunka ke korunce, ale na 
stavbu sokolovny to pořád nesta-
čilo. V roce 1920 měli na stavbu 
sokolovny pouhých 45 407 ko-
run.

Zisky z kina v Radniční ulici
Velký posun v  naději na 

stavbu sokolovny přinesly dva 
významné momenty: Sokoli 
začali provozovat kino a dostali 
finanční dar od Václava Jonáše. 
Ale postupně.

Družstvu pro výstavbu soko-
lovny se podařilo rozjet finančně 
úspěšné kino. Od července 1920 
začali promítat v Malcárkově kině 
v  dnešní Radniční ulici na zákla-
dě prozatímní dohody s majite-
lem. Díky slušným ziskům z kina 
koupili dům, kde se promítalo, 
zřídili sokolské kino a  provedli 
přestavbu tohoto domu. Díky 
přestavbě vznikly v nové budově 
společenské místnosti a  jeviště 
pro divadelní soubor, který kaž-
doročně sehrál řadu her. Sál také 
často pronajímali i jiným ochot-
nickým společnostem a velkým 
divadelním souborům. Prospěch 
z toho počinu měly celé Hranice, 
protože ve městě byl konečně 
slušný sál. Protože byl provoz kina 
finančně úspěšný, volalo se stále 
hlasitěji po stavbě sokolovny.  

Milion od Václava Jonáše
Dalším důležitým okamžikem 

bylo, když dlouholetý předseda 
Družstva pro postavení tělocvič-

ny a  současně starosta města, 
stavitel Václav Jonáš, ustanovil 
Družstvo univerzálním dědicem. 
Odkázal na stavbu sokolovny 
1.000.000 korun.

V roce 1921 bylo v sokolské 
zahradě upraveno cvičiště. Vy-
káceny byly stromy, zrušeno 
brambořiště, zřízeny chodníky 
a vybudovány jednoduché šatny.

Jednota oslavuje každoročně 
28. října založení naší republi-
ky, připomíná všechny důležité 
a památné národní dny a nechybí 
při Kratochvílových a Logajových 
slavnostech. A  vítá 23. června 
1924 na hranickém náměstí toho, 
který všemu sokolstvu umožnil 
jeho činnost, prezidenta Osvo-
boditele, Tomáše Garrigua Ma-
saryka.

Návrh na stavbu sokolovny
V roce 1925 požádalo Druž-

stvo pro výstavbu sokolovny 
o  zpracování plánů architekty 
Koláře – Rubyho, Pilce a  stavi-
tele Vostřeze. Z  Prahy byl také 
pozván bratr Krásný, aby navrhl 
úpravu sokolské zahrady. Z před-
ložených návrhů na stavbu zví-
tězil návrh Aloise Pilce z Přerova, 
který je také autorem hudebního 
pavilonu v parku a několika vilek 
v Teplicích nad Bečvou.

O stavbě sokolovny se dočtete 
v příštím vydání.   (nad)

Pokračování příště
Seriál k výroční založení  

Sokola Hranice najdete také  
na www.muzeum-hranice.cz

130 let
Sokola Hranice

2.díl: léta 1918 až 1925

V roce 1921 bylo v sokolské zahradě, kterou odkázal Sokolům František Šromota, 
upraveno cvičiště. Snímek je z roku 1922. Foto: sbírky hranického muzea

Sokoli se také věnovali šermu. Ten se ale neujal, stejně jako například střelba na terč 
nebo jezdecký sport. Foto: sbírka Milana Králika

Návrh na stavbu sokolovny přerovského architekta Aloise Pilce. Foto: sbírky hranického muzea

Sokoli usilovali o stavbu nové tělocvičny

HISTORIE SOKOLA
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Kajak je rychlejší, ale kanoe 
hezčí, říká úspěšný hranický ka-
noista a trenér Tomáš Smýkal 
z  Klubu vodních sportů Hra-
nice, který letos přebral cenu 
za sportovce roku 2016. Těsně 
před mistrovstvím republiky 
v  maratonu nám poskytl roz-
hovor.

Když vidím ty uzoučké lodě, 
tak nechápu, jak se na tom dá 
závodit. Já bych se převrhl 
okamžitě.

Šířka závodních kánoí je tak 
35 cm. Je to hodně úzké a musí 
se do toho napasovat třeba 
100 kilový Josef Dostál. Jeho loď 
musí být speciálně zkonstruova-
ná, aby ho vůbec unesla. Děti se 
to ale učí postupně, nejprve na 
placatých lodích, pak na střed-
ních, shark a  až potom přijde 
na řadu velká loď. Když se to ale 
umí, je krása se na to dívat.

Kdy jste vlastně s kanoisti-
kou začal, jak dlouho ji děláte?

Já začal tady v loděnici ve 14, 
což už bylo dost pozdě. Třeba 
do Střediska vrcholového spor-
tu mě kvůli tomu nevzali. Do 
18 jsme jezdili všechny tratě, aby 
bylo vidět, co nám jde lépe, a až 
pak nás trenér rozdělil. Já jsem se 
specializoval na maratony.

Pak ve třiceti jsem přestal, 
už jsem si připadal starý, závo-
dili proti mně kluci o deset let 
mladší.  No a pak přišly rodinné 
povinnosti, narodila se mi dcera 
Lucka.  Chvíli jsem se tady ješ-
tě tak ochomýtal, ale pak jsem 
přestal chodit úplně. Ale pak mě 
Lucka začala přemlouvat, ať se 
jdeme podívat na loděnici. Tak-
že nakonec mě zpátky přivedla 
dcera.

A začal jste jezdit veterán-
ské maratonské závody – jak 
jsou vlastně dlouhé?

Dvacet, někdy 30 kilometrů.  
Jezdí se na jezeře, na řece, jak 
kde.

Váš největší úspěch po ná-
vratu na vodu?

Loni, třetí místo na mistrovství 
světa v Německu, to byl úžasný 
zážitek, výborná atmosféra, lidi 
fandili.   Já se nominoval na mist-
rovství světa i letos, jenže to bylo 
v  jižní Africe a na cestu nebyly 

peníze. Stát nás veterány vůbec 
nepodporuje a my ho přitom re-
prezentujeme. Vždyť v Německu 
jsem jel závod v hranickém dre-
su a jen na stupně vítězů jsem si 
půjčil starší repre dres. A přitom 
jsme úspěšní, přivezli jsme sedm 
medailí. A navíc jsme měli nej-
staršího účastníka (Karel Hladík, 
83 let). Ten jel prakticky mimo 
věkové kategorie.

A jak se daří letos?
Řekl bych, že přes zdravot-

ní obtíže dobře. Například na 
Orlickém vodáckém maratonu, 
ten se jede z Týniště nad Orlicí 
do Hradce Králové jsem byl tře-
tí. Na Moravském poháru jsem 
jel krátké tratě 200 a 500 metrů 
a byl jsem dvakrát zlatý, jednou 
stříbrný a jednou třetí.  

To je na dvě trati nějak moc?
Jel jsem i deblkanoi s parťá-

kem o 20 let starším.

Aha.
Pak jsem jel nominační závod 

- maraton na „svět“ v Hradci Krá-
lové, tam jsem byl první. Ale, jak 
už jsem říkal, na svět jsem nejel.  
V  rámci přípravy jsem jel také 
na Mistrovství České republiky 
na krátkých tratích. A tam se mi 
zúročilo, že v mládí jsem jezdil 
všechny tratě, ne jen dlouhé. 
Ale zatímco tehdá mi všichni 
hned ujeli, tady jsem uspěl nad 
očekávání. V singlu jsem byl jak 
na dvoustovce, tak na kilometru 
třetí a v deblu jsme byli druzí. 

No a naposledy jsem jel 9. září 
maraton v Kojetíně a ten jsem 
vyhrál. To mě potěšilo, protože 
jsem byl předtím zraněný.  

A teď se chystám 23. září do 
Mostu na Mistrovství České re-
publiky v maratonu na 20 km, 
a  potom na nejkrásnější, ale 
i nejdrsnější maraton na 30 kilo-
metrů – Masters Maraton Zvíkov 
– jede se z Otavy na Orlík a Zví-

kov. Jel jsem to i při vypuštěné 
přehradě a byl to úžasný zážitek. 
Posledním závodem a vyvrcho-
lením místní sezony je Hranický 
maraton, a  ten se jede 7. října 
na 20 km.  

Vy, kromě závodění i  tré-
nujete?

Ano, závodím stále, ale také 
trénuji děti a baví mě to. Už dvě 
sezony. Převzal jsem to po Mi-
lanu Bartošovi. Vrátil jsem se 
zrovna, když onemocněl. Mě 
trénoval i  jeho otec Milan Bar-
toš starší. S Milanem jsme, poté 
co onemocněl a připravoval se 
na závody tělesně postižených, 
trénovali společně. On na sprin-
ty na olympiádu, já na marato-
ny, na mistrovství světa. Chodili 
jsme večer, on nemohl kvůli léč-
bě na přímé slunce a  já chodil 
po práci.  Bohužel se toho mého 
triumfu nedočkal. Byl to skvělý 
člověk, stejně jako jeho otec. 
Taky tu byla Olga Petrovská, 
dlouholetá předsedkyně oddílu. 
Ta byla jak naše máma, starala se 
o jídlo, o všechno možné.

Kolik máte dětí v oddíle?
Stabilních tak kolem deseti. 

Na jaře děláme nábor, přijde 
kolem dvaceti děcek, vydrží tak 
dvě až čtyři. Na ně se ale někdy 
zas nabalí jejich kamarádi, spo-
lužáci. Jsme na ně čtyři. Já, Šárka 
a Mojmír Dohnalovi a Petr Slád-
eček. Problém je, že přes prázd-
niny jsou děti na loděnici, ale 
nastoupí školní povinnosti, růz-
né kroužky a na vodu zbyde čas 
tak jednou týdně, a to je málo.  

Jak často tedy trénujete?
Třikrát týdně. Kanoistika je 

sice náročný, ale všestranný 
sport. Na podzim se přesuneme 
do tělocvičny a na bazén. Hraje-
me fotbal, badminton, chodíme 
bruslit, plavat, běhat, na výlety.  
Je to takový kolektivní sport, drží-
me při sobě, podporujeme se. Ale 
na vodě je pak každý sám.  U nás 
vychováváme závodníky tak do 
18 let, to jsme schopni je připra-
vit na republikové úrovni. Ale pak 
pokračují do škol, a to by se tady 
nedalo skloubit s tréninkem. Tak-
že, pokud jsou dobří, jdou třeba 
do Prahy, jako Jakub Zavřel.

Máte v  oddíle víc kluky 
nebo holky?

Teď vedou holky, ale těsně.

Máte jako trenér úspěchy? 
A jsou tu nějací nadějní závod-
níci, po Jakubu Zavřelovi?

Řekl bych, že určitě. Jako 
trenér jsem pyšný na všechny 
naše závodníky. Jejich snaha je 
pak odměněná umístěním na 
stupních vítězů.

Jak to všechno vůbec stíhá-
te? Kolik času vám to zaberte 
– trénování, závodění a to vše 
při práci?

Věnuju tomu prakticky veš-
kerý čas, co můžu. Do práce, do 
loděnice, připravit lodě, nachys-
tat se na svoje závody, na závody 
děcek. Ono se jim jezdí daleko 
líp, když je s nimi trenér, může 
poradit podpořit. Zvládám to 
díky dalším členům Klubu vod-
ních sportů a kamarádům. Ale 
dělám to rád. Já jim vlastně vra-
cím to, co jsem dostal od trenérů 
já, předávám to dál. A po mně 
zas přijde někdo další.

Děkuji za rozhovor 
Petr Bakovský

SPORT

Kajakář Tomáš Smýkal vyhrál v září maraton 
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Tomáš. Smýkal byl v dubnu vyhlášen nejlepším sportovcem Hranic v kategorii nad 
20 let. Foto: Petr Bakovský




