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Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát.  
Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.               Henry Ford    

Foto: Jiří Necid 
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Zvýšení prostředků na pod-
poru sportovních aktivit i  další 
změny ve financování tělovýcho-
vy a sportu v Hranicích vyplývají 
z  nové Koncepce podpory tě-
lovýchovy a  sportu města Hra-
nic na období od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2022, kterou přijalo zastu-
pitelstvo města na svém listopa-
dovém jednání.

Pro podporu tělovýchovy mlá-
deže byla částka poskytovaná 

městem navýšena o 1,5 milionu 
korun, a to z 2 650 000 na 4 150 
000 korun. Na tělovýchovu do-
spělých bude město nově přispí-
vat částkou 1 640 000 korun, což 
je o půl milionu více než dosud.

Důležitá je také možnost 
podpořit trenéry. Z poskytnuté 
dotace bude možné hradit mzdy 
trenérům, a to minimálně 15 % 
z poskytnuté dotace. Nová mož-
nost podpořit trenéry se promítla 

i  do aktualizace Zásad pro po-
skytování příspěvků z rozpočtu 
města, kde jsou stanoveny přes-
né podmínky pro čerpání peněz 
na mzdy trenérů. Zásady jsou na 
www.mesto-hranice.cz v rubrice 
„Správa města“, podrubrika „Vy-
řiďte si na úřadě - životní situa-
ce - dotace (granty a příspěvky)“. 
Upozorňujeme, že žádosti o dota-
ce je nutné podávat do 5. ledna 
2019.  (bak)

Kvalita ovzduší v  Hranicích 
se dá zjistit z nové monitorovací 
stanice, která od poloviny prosin-
ce zahájila ostrý provoz. Stanice 
samotná je umístěna v areálu ZŠ 
a MŠ Šromotovo, veřejný infor-
mační panel pak na Třídě 1. máje 
na spojovacím „krčku“ ze Zá-
kladní školy 1. máje do Jídelny 
Hranice. Město Hranice na tuto 

monitorovací stanici získalo dota-
ci z Operačního programu život-
ní prostředí na obnovu systémů 
kvality ovzduší.

Na informačním panelu jsou 
zobrazeny základní údaje o kva-
litě ovzduší, zejména hodnoty 
polétavého prachu PM10 za 
uplynulých 24 hodin a zároveň 
i  jeho denní imisní limit. Dozví-

te se i hodnoty oxidu dusičitého  
NO2 a jeho imisní limit a také stav 
ozónu. Na panelu budou také 
zobrazeny základní meteorolo-
gické údaje, například teplota, 
směr a síla větru či vlhkost.

Výsledky jsou zahrnuty do 
sítě stanic Českého hydromete-
orologického ústavu, na jejichž 
webových stránkách v  národní 

monitorovací síti jsou k dispozici 
online data (www.chmi.cz). Vý-
sledky jsou dostupné i na webu 
města. Kvalitu ovzduší sleduje 
město Hranice na svém území 
dlouhodobě.  (bak)

Téměř 600 stromů, na 19 tisíc 
keřů, 2 600 živých plotů bylo na 
podzim vysazeno v  Hranicích. 
Výsadba proběhla celkem na 
22 plochách ve městě, na kterých 
v nejbližší době není plánována 
regenerace a svou významnos-
tí nevyžadují architektonickou 
studii. Jde například o sídliště Tř. 
1.máje, ulice Jaselská, Pod Lipa-
mi, Jižní, Rezkova, Kpt. Jaroše.

Celková cena vysazených 
rostlin přesahuje 4 miliony ko-
run.  Město Hranice získalo na 

realizaci projektu dotaci z Ope-
račního programu Životní pro-
středí ve výši 60  % celkových 
nákladů projektu.

Plánované výsadbě předchá-
zela důkladná a rozsáhlá inven-
tarizace zhruba 7000 stromů. 
Ta ukázala, kterým druhům se 
u nás daří a kterým naopak ne 
a nemá tedy cenu je zde vysa-
zovat. Přednost dostaly druhy 
evidentně dobře prosperující, 
a to jak domácí, tak cizokrajné. 
Druhů je vysazováno více, pro-

tože vícedruhová společenstva 
jako celek lépe snáší stresové 
faktory, než je tomu u  zeleně 
jednodruhové. Navíc jsou atrak-
tivnější také pro živočichy složitě 
shánějící ve městském prostředí 
úkryt a potravu. 

V  poměrně velkém rozsahu 
jsou zastoupeny ovocné druhy 
doplněné o původní druhy list-
natých stromů (duby, ořešáky, 
javory, habry, břízy) a z jehlična-
tých stromů se jedná o borovici 
černou. V keřovém patře převlá-

dají skalníky, tavolníky a břečťa-
ny. V rámci výsadby byly dotčené 
pozemky uklizeny, byly například 
vysbírány kameny, urovnána 
zemina v okolí, zameteny přilé-
hající chodníky. Plochy kolem 
vysazených keřů jsou mulčovány 
kůrou a na svažitých plochách je 
instalována netkaná textilie, po-
případě kokosová rohož.   (bak)

• Rada měla na své třetí schůzi 
dne 11. prosince na svém pro-
gramu téměř 60 bodů.

• Jmenovala předsedy a  členy 
komisí rady a doporučila zastu-
pitelstvu nominace na udělení 
Ceny města Hranic.

• Zabývala se účastí města na 
spolufinancování rekonstrukce 
hranické sokolovny a nabídkou 
na odkoupení tenisového areá-
lu v Sadech Československých 
legií.

• Nejdůležitějším bodem bylo 
projednání návrhu rozpočtu 
města pro rok 2019, který do-

poručila ke schválení zastupi-
telstvu na zasedání 20. prosince 
2018. Návrh předložený radou 
města obsahoval, vedle běž-
ných provozních výdajů, sou-
pis investic ve výši 135 milionů 
korun. Jako největší investiční 
akce roku 2019 byly navrženy 
regenerace panelového sídliště 
Struhlovsko (20 milionů korun, 
z toho podíl města 14 milionů 
korun), další etapa rekonstruk-
ce hřbitova (12 milionů korun), 
Ekocentrum Hranice (podíl 
města v roce 2019 12 milionů 
korun), komunikace v  Havlíč-
kově ulici (12 milionů korun), 

modernizace ZŠ Struhlovsko 
(12 milionů korun, z toho po-
díl města 1,2  milionu korun), 
modernizace ZŠ Šromotovo 
(25 milionů korun, z toho podíl 
města 4,4 milionu korun), opra-
va tělocvičny ZŠ Šromotovo 
(3,3 milionů korun) a kanalizace 
v Komenského ulici (3,3 milionu 
korun).

• Do návrhu investičního rozpoč-
tu byly zahrnuty výdaje na po-
řízení projektové dokumentace 
pro akce, které se budou postup-
ně realizovat v tomto volebním 
období. Jedná se mimo jiné 
o parkovací dům Billa, budovu 

nádraží v Teplicích nad Bečvou 
s využitím pro informační cen-
trum Hranické propasti, zimní 
stadion, posouzení křižovatek 
u bývalého kina Svět, u Slávie, na 
ulici Přísady, u bývalé Akademie. 

• Pořízena bude rovněž projek-
tová dokumentace na akce 
rekonstrukce letního kina s čás-
tečným zastřešením, parčík mezi 
zámkem a Zámeckým hotelem 
a byty ve Vrchlického ulici. 

• Výsledek projednání rozpočtu 
v zastupitelstvu nebyl v době 
uzávěrky Hranického zpravoda-
je k dispozici. 

PhDr. Vladimír Juračka

Další část regenerace sídliště 
Struhlovsko, která začala v červen-
ci, byla v listopadu dokončena. Na 
sídlišti se vybudovaly nové chod-
níky, vyměnil se mobiliář, došlo 
k revitalizaci zeleně. Nové podoby 

se dočkalo multifunkční sportov-
ní hřiště a hřiště pro děti. Rovněž 
vzniklo nové parkoviště pro 30 aut. 
Tato druhá část regenerace přišla 
na přibližně 10  milionů korun 
stejně jako první etapa regenera-

ce v roce 2017. Nové parkoviště, 
hřiště i chodníky si prohlédli sta-
rosta města Jiří Kudláček (na sním-
ku vlevo) a místostarosta Daniel 
Vitonský (na snímku vpravo). 

(bak) Foto: Petr Bakovský

My optimisté vždy hledíme 
do budoucnosti s  důvěrou. Pe-
simisté se trápí minulostí. Co by 
bylo, kdyby bylo. Nedávno jsem 
si prohlížel rodinná alba. Čer-
nobílé fotografie z roku 1948 až 
1960. Lidé při práci i odpočinku 
na stejném palouku. Doma měli 
rádio a na základní potraviny se 
stály fronty. Další generace byla 
zavřena za hraničním plotem 
a vrcholem rodinného štěstí byl 
trabant, tuzexové poukázky nebo 
Škoda 120. Ve dvaceti člověk na-
stoupil do fabriky a v šedesáti byl 
systémem vyplivnut z té stejné do 
důchodu.

Pamatuji si dobře tu dobu od 
sedmdesátých let. Přesto byli lidé 
usměvaví, uměli se sejít a poba-
vit. Babičky a starší lidé si totiž pa-
matovali 1. světovou, bídu mezi 
válkami a hlavně hrůzy 2. světové 
války. Nevadila jim tvrdá práce 
a velmi si cenili klidného života. 
Dnes nazýváme tuto dobu tota-
litou. Málokdo chce slyšet, že lidé 
té doby by mírovou stabilitu za 
řinčení zbraní nikdy nevyměnili.

Lidé a generace rychle zapo-
mínají. Za posledních třicet let 
jsme se stali světoběžníky. Mů-
žeme kamkoli. Naše děti studují 
od Ameriky po Austrálii. V obcho-
dech obracíme hromady zboží 
a dnes si dokonce vybíráme za-
městnání. Měníme ho, kdykoli 
chceme. Firmy dováží pracovní 
sílu ze zahraničí a platí za ni více, 
než je obvyklé, protože doma ne-
mají kam sáhnout. Mladíky vidím 
v bavorácích a audinách. Fotky 
z dovolených jsou z celého světa.

Vím ale dobře, že i  přes tuto 
dobu blahobytu jsou i  životní 
příběhy truchlivé. Pokud existuje 
spravedlnost, bude také vždy exi-
stovat nespravedlnost. To žádná 
slibotechna nevyřeší. Ani politici.

Tak navrhuji oprášit slova jako 
pohoda, krásné, super, skvělé, 
s úsměvem nebo třeba kouzelné 
a výjimečné. Prožili jsme krásný 
advent i Vánoce 2018. Vše vonělo 
pohodou a dnes stojíme se svý-
mi předsevzetími na prahu roku 
nového. Zkusme přibrat trochu 
skromnosti, vzájemnou toleranci, 

schopnost něco udělat pro dru-
hé nebo jen někoho pohlaďte 
slovem za dobrou práci. Máme 
před sebou rok 2019, který pro 
vás všechny bude klidný a úspěš-
ný. Věřte a bude splněno.

Držme spolu, jak nám vzkázali 
studenti při hranickém rekordu, 
a prožívejme to dobré. To vše vám 
přeji za sebe a celé vedení našeho 
města. Jiří Kudláček

starosta města

Slavnostní předávání cen 
18. ročníku Národní ceny kvality 
České republiky a 9. ročníku Ceny 
za společenskou odpovědnost se 
konalo 27. listopadu tradičně ve 
Španělském sále Pražského Hra-
du. Městský úřad Hranice sice 
letos přímo mezi oceněnými 
nebyl, za minulé úspěchy byl ale 
vyznamenán nepřímo. Tajemník 
Městského úřadu Hranice Vladi-
mír Vyplelík byl totiž mezi předá-
vajícími. Zeptali jsme se ho, proč 
byl vybrán právě on.

Myslíte, že důvodem bylo, 
že se angažujete v  zavádění 
metod kvality a moderního ří-
zení ve veřejné správě?

Svoji roli sehrálo to, že Měst-
ský úřad Hranice se stal dvakrát 
vítězem Národní ceny kvality, a to 
za rok 2008 a rok 2013. A vůbec, 
v  oblasti modelů posuzování 

kvality, nejprve modelu CAF 
(„Společný hodnotící rámec“) 
a  později modelu excelence 
EFQM, se město Hranice, včetně 
mě, aktivně angažuje jakožto je-
den z prvních městských úřadů 
v zemi již od roku 2005.

Poprvé jste stál na druhé 
straně, nikoliv tedy mezi oceně-
nými, ale mezi těmi, co ocenění 
předávají. Jaký je v tom rozdíl?

No, přebírat takovéto oceně-
ní je nádherný pocit, tomu se nic 
nevyrovná. Nyní jsem spíš cítil 
velkou odpovědnost, ať to oce-
něným nezkazím. Ale uvědomil 
jsem si, jak dlouhou cestu jsme 
ušli. V roce 2004 jsme byli pozva-
ní jako hosté na předávání. A po 
ukončení slavnostního ceremoni-
álu jsme si s kolegyní Hlavinkovou 
říkali, že to bylo pěkné, ale příště 
chceme být mezi přebírajícími. 

A  dvakrát se nám to povedlo, 
byli jsme absolutními vítězi ceny. 
Má-li být jakákoliv cesta úspěšná, 
musíte si dávat velké cíle. Samo-
zřejmě není to o cenách, po ka-
ždém ocenění se vrátíte domů 

a každý den začínáte znovu usilo-
vat o přízeň veřejnosti. Zisk něja-
ké ceny občany naprosto správně 
nezajímá. Nic není staršího než 
včerejší úspěchy. (bak)

Z RADNICE Z RADNICE

V roce 2019 užívejme klidu a prosperity

Tajemník Vladimír Vyplelík předával Národní ceny kvality

Město dá víc peněz na tělovýchovu a sport

Monitorovací stanice na měření kvality ovzduší zahájila provoz

V Hranicích se vysadily stovky stromů a tisíce keřů  

Další etapa regenerace Struhlovska skončila

Poplatky za  
odpad se mění

Od 1. ledna 2019 jsou 
v Hranicích od poplatku za 
odpad osvobozeny děti do 
6 let a lidé nad 70 let. Sou-
časně se kvůli stoupajícím 
nákladům zvyšují poplatky 
za odpad pro ostatní oby-
vatele, a to z 600 na 696 ko-
run. Tyto změny vyplývají 
z Obecně závazné vyhlášky 
č.  4/2018 o  komunálním 
odpadu, kterou schválili na 
svém listopadovém zasedá-
ní zastupitelé. Vyhlášku na-
jdete na webu města.    (bak)

Některé poplatky 
za psy jsou nižší

Některé poplatky za psy 
snížili zastupitelé na svém 
listopadovém jednání. 
Snížily se poplatky za psy 
v domech se 4 a více byty 
a v sídlech právnických osob, 
a to z 1 500 na 1 000 korun 
za prvního psa a z 2 250 za 
druhého a každého dalšího 
psa na 1 500 korun. Důchod-
cům, kteří doloží, že mají  in-
validní, starobní,  vdovský či 
vdovecký důchod, který je 
jejich jediným příjmem, zů-
stávají poplatky za  prvního 
psa 100 korun a za další psy 
150 korun. Lidé nad 70 let 
jsou od poplatku za psa 
osvobozeni. Podrobnosti 
najdete v Obecně závazné 
vyhlášce č.  5/2018 o  míst-
ních poplatcích, která je na 
webu města.  (bak)

Nový program 
regenerace městské 
památkové zóny

Nový Program regenera-
ce Městské památkové zóny 
Hranice na období 2018 – 
2024 přijalo zastupitelstvo 
města Hranic na svém lis-
topadovém jednání. Tento 
program město zpracovává 
na jednotlivá období již od 
roku 1994. Platnost před-
chozí verze však v loňském 
roce skončila.

Nový program je sou-
borem opatření, směřují-
cích k  regeneraci Městské 
památkové zóny Hranice. 
Podrobnější informace při-
neseme v příštím čísle naše-
ho měsíčníku.   (bak)

úvodník

stručně z Rady města Hranic

ze zastupitelstva

Tajemník Vladimír Vyplelík předával Národní ceny kvality. Foto: Stanislav Pecháček
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Městská hromadná doprava zdarma, oprava budovy ná-
draží v Teplicích nad Bečvou, snížení poplatku za psy, zrušení 
poplatku za odpad pro děti do šesti let a pro občany nad 
70 let, rekonstrukce a zastřešení letního kina, výstavba umělé 
ledové plochy a spoustu dalších plánů má hranická radnice. 
Ty nejdůležitější, které plánuje nové zastupitelstvo na období 
2018 až 2022, si přečtete na následujících stranách. Úplné 
znění Programového prohlášení Zastupitelstva města Hranic 
najdete na webovém portálu města.

1. Otevřené město

Zastupitelé odhlasovali 
cestu k  jednoduché a srozu-
mitelné veřejné správě. Důraz 
kladou na vstřícnost městské-
ho úřadu k občanům i firmám. 
Plánují například zavedení 
volného internetu v místech 
nejvíce navštěvovaných ve-
řejností. Dalším krokem bude 
optimalizace organizace a ří-
zení akciové společnosti Ekol-
tes Hranice.

Od roku 2020 chtějí zavést 
takzvaný participativní rozpo-
čet, což znamená, že veřejnost 
bude formou ankety rozhodo-
vat o tom, na jaký investiční 
účel by měla být využita určitá 
částka z rozpočtu města. Tuto 
metodu hospodaření zastupi-
telstvo dlouhodobě praktiku-
je v oblasti osadních výborů, 
které působí v místních čás-
tech města.

5. Efektivní a bezpečná doprava

• Příprava výstavby dopravní-
ho terminálu a další odstav-
né plochy pro auta v blízkosti 
nádraží.

• Jednání s  Českými drahami 
o zlepšení stavu, čistoty a po-
řádku budovy nádraží.

• Podpora výstavby „cyklodo-
mu“ u nádraží ČD.

• Budování bezpečnostních 
prvků pro chodce na měst-
ských komunikacích.

• Vyřešení kolizního místa na 
křižovatce u  bývalého kina 
Svět.

• Výstavba okružní křižovatky 
ve Slavíči.

• Úprava křižovatky Nádražní – 
Nová, vybudování ostrůvku 
s přechodem na ulici Nová.

• Technické řešení křižovatky 
u Slávie.

• Stálý tlak města na státní or-
gány ve věci vybudování Pa-
lačovské spojky, která odlehčí 
tranzitní dopravě v Hranicích, 
aby se pokročilo od příprav 
k realizaci.

• Pokračovat v přípravě Seve-
rovýchodního obchvatu za 
předpokladu, že financování 
jeho výstavby zajistí Olomou- 
cký kraj na své náklady.

• Zavedení bezplatné městské 
hromadné dopravy.

• Odborné posouzení možných 
a přínosných úprav na silnici 
1/47 v intravilánu města, ná-
sledně pak případné jednání 
se zainteresovanými firmami 
o vybudování lávek pro pěší 
na úrovni prodejny Lidl a CT 
Park.

• Budování dalších cyklostezek, 
vytvoření podmínek pro bez-
pečný průjezd cyklistů měs-
tem.

• Lepší a bezpečnější propoje-
ní Hranic s místní částí Velká 
prostřednictvím cyklostezky.

• Dokončení cyklostezky Sla-
víč – Drahotuše a pravobřež-
ní trasy cyklostezky Hranice 
- Teplice, Hranice – Olšovec 
- Střítež.

• Zvýšení počtu míst na záchyt-
ných parkovištích v blízkosti 
historického jádra včetně 
hledání možností pro vybu-
dování parkovacího domu.

• Zvýšení počtu parkovacích 
míst na sídlištích v  rámci 
probíhajících revitalizací.

• Revize dopravy a parkování 
v historickém jádru města.

• Pokračovat v  budování 
zpevněných komunikací 
v  obydlených oblastech se 
zástavbou rodinných domů 
(Pod Kobylankou, Pod Hůr-
kou, U Kostelíčka) v návaz-
nosti na výkupy pozemků.

• Jednání se ZŠ Šromotovo 
o  možnosti zpřístupnění 
dopravního hřiště veřejnosti 
(stanovení návštěvních ho-
din, dozoru a uživatelského 
režimu).

• Podle potřeby vyčleňovat 
ročně v rozpočtu města od-
povídající částky na opravy 
místních komunikací a chod-
níků.

• Jednání s Českými drahami 
o možnosti vybudování pro-
tihlukové bariéry ve Slavíči 
a na viaduktech v Hranicích.

• Stanovení harmonogramu 
oprav chodníků a  komuni-
kací podle pořadí důležitosti 
tak, aby jejich opravy nebyly 
nahodilé a nekoncepční.

• Postupná rekonstrukce ko-
munikace ve Zborovské ulici.

4. Bydlení pro mladé i seniory

• Příprava a realizace výstavby 
startovacích bytů pro mladé 
rodiny.

• Nastartování výstavby bezba-
riérového domu pro bydlení 
seniorů a zdravotně postiže-
ných.

• Rekonstrukce ubytovny Vrch-
lického.

• Přestavba ubytovny na adrese 
Bělotínská 1297 na dům s pe-
čovatelskou službou.

• Dokončení rekonstrukce uby-
tovny Jaslo a hledání dalších 
možností řešení sociálního 
bydlení.

• Zrušení nedůstojných „byto-
vých dražeb“ a dražeb dluž-
ných částek na nájemném 
v  zastupitelstvu. Zavedení 
přidělování volných bytů po-
dle sociální potřebnosti v radě 

města na základě doporučení 
bytové komise.

• Realizace projektu třístup-
ňového systému sociálního 
bydlení.

• Zlepšení podmínek pro indi-
viduální i družstevní bytovou 
výstavbu.

• Vytváření dalších zón pro by-
dlení v územním plánu.

• Pokračování v  regeneraci 
městských sídlišť, včetně 
výsadby zeleně, zřizování 
dětských hřišť a parkovacích 
ploch.

• Příprava lokality Za Čaputo-
vým dvorem pro bytovou 
výstavbu.

• Podpora projektu výstavby ro-
dinných domků v oblasti Pod 
Bílým kamenem na základě 
aktuální urbanistické studie.

3. Zdravé a zelené město.  
    Ochrana před povodněmi

• Podpora všech opatření ve-
doucích ke snížení hodnot 
polétavého prachu, který 
patří mezi výrazné rakovi-
notvorné činitele a  jehož 
množství je v  Hranicích 
významně překračováno. 
V  plánu je zvýšení očisty 
komunikací a výsadba další 
veřejné zeleně.

• Personální posílení střediska 
zeleně ve společnosti Ekol-
tes z důvodu zlepšení péče 
o městskou zeleň a zajištění 
odborného dohledu exter-
ního zahradního architekta.

• Úzká spolupráce s Povodím 
Moravy v oblasti budování 
protipovodňových prvků, 
především hrází na řece 
Bečvě a rozšíření jezu.

• Podpora odkanalizování 
v místní části Slavíč.

• Pravidelné kontroly ovzduší 
s cílem zlepšování jeho kva-
lity.

• Prioritní řešení problému 
zpracování směsných komu-
nálních odpadů vzhledem 
k blížícímu se vyčerpání úlož-
ného limitu městské skládky.

• Zlepšení technického stavu 
sběrného dvora.

• Dořešení svozu biologické-
ho odpadu v  oblastech se 
zahradami.

• Dokončení rekonstrukce 
městského hřbitova.

• Zpracování koncepce řeše-
ní následků sucha na území 
města.

• Zajištění dostatečného 
množství kontejnerů na se-
parovaný sběr, včetně insta-
lace podzemních kontejnerů.

2. Bezpečnější ulice a město

Jaké kroky budou zastupitelé 
podnikat v této oblasti?

• Hledání cest, jak zamezit 
vzniku dalších ubytoven.

• Vytipování oblastí, ve kterých 
dochází k narušování veřejné-
ho pořádku, (ubytovny, výskyt 
agenturních pracovníků, re-
staurace) a zajištění zvýšené-
ho dohledu městské policie.

• Jednání se zaměstnavateli, 
kteří využívají práce agen-
turních zaměstnanců, aby 
si byli vědomi své zodpo-
vědnosti za jejich konání ve 
městě mimo pracovní dobu.

• Rozšíření kamerového dohlí-
žecího systému do dalších 
rizikových lokalit.

• Využívání programu asisten-
tů prevence kriminality.

• Důsledné potírání vandalis-
mu.

• Podpora programů preven-
ce kriminality.

• Pravidelné informování ve-
řejnosti o  situaci v  oblasti 
bezpečnosti a  veřejného 
pořádku.

• Nepřipuštění návratu heren 
na území města.

6. Smart City

Zastupitelé míní také hledat další směry pro rozvoj města v ob-
lasti Smart City, což je chytré město, tedy město, které smyslu-
plně a šetrně využívá moderní technologie tak, aby došlo ke 
zkvalitnění života ve městě a přitom k zachování přírodních 
zdrojů a energetické udržitelnosti.

V plánech je zavedení volného internetu v místech, která jsou nejvíce 
navštěvována veřejností. Foto: Jiří Necid

V plánech je městská hromadná doprava v Hranicích pro všechny zdar-
ma. Foto: Jiří Necid

Chystá se rekonstrukce ubytovny ve Vrchlického ulici. Foto: Petr Bakovský

Město připravuje protipovodňová opatření. Vizualizace ukazuje možné 
podoby Kropáčovy ulice. Reprofoto: Město Hranice

Bude se pracovat na dokončení 
rekonstrukce městského hřbitova. 
Foto: Radka Kunovská

Kamerový systém by se měl rozší-
řit do dalších rizikových lokalit ve 
městě. Foto: Město Hranice

Nová obytná čtvrť: výstavba 
Za Čaputovým dvorem

V lokalitě o  rozloze 18,8 
hektarů převládají pozemky 
soukromých majitelů, parce-
ly zde vlastní i město. Již po 
desítky let je vyčleněna pro 
bytovou výstavbu, prozatím 
však žádný z privátních inves-
tičních záměrů neuspěl. Pro-
to se město Hranice rozhodlo 
zhostit úlohy koordinátora  

a  iniciátora. Nechalo zpraco-
vat urbanistickou koncepci 
předpokládající zástavbu ro-
dinnými a  bytovými domy, 
v nichž může bydlení nalézt 
až tisíc obyvatel. Konkrétní ná-
vrh vedení nových ulic a způ-
sob parcelace bude prověřen 
zpracováním podrobnější 
územní studie. 

Zdroj mapy území: Městský úřad Hranice

Co plánuje nové zastupitelstvo města Hranic na nadcházející období?
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7. Město vybavených škol

• Vybudování tělocvičen u ZŠ 
Drahotuše a ZŠ 1. máje.

• Podpora modernizace tělo-
cvičen u zbývajících základ-
ních škol.

• Podpora základních škol ve 
zřizování badatelských kout-
ků, badatelských laboratoří, 
jazykových učeben a poly-
technických dílen.

• Základní školy získají finanč-
ní příspěvek na zavedení vo-
litelné třetí hodiny tělesné 
výchovy.

• Finanční pomoc školám 
v oblasti informačních tech-
nologií.

• Podpora rozvoje a rozšíření 
nabídky sportovních krouž-
ků na základních školách.

• Podpora plaveckého výcvi-
ku na základních školách 
prostřednictvím uhrazení 
nákladů na dopravu.

• Podnícení diskuse mezi rodi-
či a vzdělávacími institucemi 
nad zřízením a  provozem 
tříd s alternativním vzdělá-
vacím programem a  spor-
tovních tříd.

• Podpora těch pedagogů, 
kteří mají odvahu hledat 
inovativní vzdělávací cesty.

• Zastřešení spolupráce škol 
v oblastech, které povedou 
ke zvyšování úrovně klíčo-
vých dovedností dětí.

• Zajištění dostatku míst v ma-
teřských školách, v případě 
potřeby podpora vzniku 
městských i  podnikových 
školek a  jeslí, provozu sou-
kromých mateřských škol 
a jeslí.

• Zavedení „pastelkovného“, 
příspěvku ve výši 1 000 Kč, 
na nákup školních potřeb 
a pomůcek pro prvňáky.

9. Město kultury a historických památek

Velké ambice má zastupitel-
stvo také v  oblasti kultury 
a historických památek:
• Jednání s Českou obcí sokol-

skou o možnosti spolupráce 
při rekonstrukci hranické 
sokolovny a  její přeměně 
na významné společenské, 
kulturní a sportovní centrum 
města, na jehož využívání by 
se město podílelo.

• Rekonstrukce a zastřešení let-
ního kina a zpracování studie 
řešení navazujícího území.

• Finanční podpora základní 
umělecké školy jako neza-
stupitelného a  unikátního 
systému moderního umě-
leckého vzdělávání.

• Prodloužení doby trvání vá-
nočních trhů.

• Zvýšení četnosti společen-
ských a kulturních akcí ko-
naných v historickém jádru 
města.

• Dokončení regenerace měst-
ské památkové zóny (parčík 
u Zámeckého hotelu, prolu-
ka u  synagogy, pravý břeh 
Ludiny, vestibul staré radnice 
a další) v souladu se schvále-
ným Programem regenerace 
městské památkové zóny 
2018.

• Zklidnění dopravy v historic-
kém jádru jako jedna z cest 
vedoucí k jeho oživení.

• Podpora zřizování předza-
hrádek u restaurací a kavá-
ren v historickém jádru.

• Navýšení grantů a příspěvků 
na činnost v oblasti kultury.

Druhé nejnavštěvovanější letní kino v České republice je v Hranicích. 
Město plánuje jeho opravu. A částečné zastřešení. Foto: Jiří Necid

Co plánuje nové zastupitelstvo města Hranic na nadcházející období?
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA

10. Cestovní ruch jako důležitá součást 
      moderního města

Jaké kroky podpoří cestovní 
ruch v Hranicích?
• Odkoupení části budovy ná-

draží v Teplicích nad Bečvou 
a její oprava. V budově bude 
rozšířené interaktivní Info-
centrum k Hranické propasti.

• Rozšíření počtu partner-
ských měst o  vhodného 

kandidáta z Německa nebo 
Rakouska, s cílem umožnit 
výměnné jazykové pobyty 
žáků místních škol.

• Vytvoření koncepce propa-
gace města a rozvoje cestov-
ního ruchu.

• Spolupráce s lázněmi v Tep-
licích nad Bečvou.

11. Důstojný život ve městě  
     pro všechny věkové skupiny

Co se chystá v této oblasti?
• Výstavba domu pro bydlení 

seniorů.
• Výstavba startovacích bytů 

pro mladé rodiny
• Vytvoření denního stacioná-

ře pro seniory.
• Podpora rozvoje Domova 

seniorů Hranice.
• Zrušení poplatku za odpad 

do šesti let věku dítěte a pro 
občany nad 70 let.

• Zvýšení prostředků na čin-
nost Klubu seniorů.

• Usnadnění mobility senio-
rům zavedením služby „Se-
nior taxi“.

• Snížení poplatku za psa na 
1 000 Kč ročně.

• Zrušení poplatku za psa pro 
seniory.

• Prověření možnosti zřízení 
a  provozování mobilního 
hospicu.

13. Místní části Hranic  
      - neodmyslitelná součást města

Zastupitelé mysleli také na oby-
vatele v místních částech Hranic.
V Drahotuších se mohou těšit 
na úpravu a oživení náměstí, 
vybudování tělocvičny u  zá-
kladní školy, opravu hřbitovní 
zdi, opravu komunikace v Tyr-
šově ulici, dále na výstavbu 
II. etapy cyklostezky spojující 
Slavíč s  Drahotušemi a  také 
na vybudování propustku pod 
komunikací I/47.
Ve Velké dojde k vybudová-
ní lávky pro pěší přes Veličku 
a rovněž ke zpevnění povrchu 
cesty při výjezdu na Drahotuše.
Ve Slavíči proběhnou opravy 
komunikací, opravy veřejného 

osvětlení, pracovat se bude na 
přípravě kruhového objezdu, 
a jak již bylo zmíněno, uskuteč-
ní se stavba II. etapy cyklostezky 
spojující Slavíč s Drahotušemi.
Ve Lhotce dojde k opravě ná-
vsi a k vybudování splaškové 
kanalizace.
Ve Středolesí je v plánu opra-
va biologických rybníků.
Na Rybářích se vybuduje od-
počívadlo a uskuteční se zkul-
turnění a  centralizace sběru 
komunálního odpadu.
Uhřínov čeká oprava kapličky.
Ve Valšovicích bude opravena 
kaplička a její okolí.

Celý program najdete na webu města

8. Město tělovýchovných  
    a sportovních příležitostí

• Výstavba umělé ledové plochy.
• Podpora rozšiřování a mo-

dernizace stávajících spor-
tovišť, včetně dobudování 
zázemí, zejména pro děti 
a mládež.

• Výstavba volnočasového 
areálu pro rodiče s dětmi (ví-
ceúčelové hřiště, inline drá-
ha, prolézačky, pískoviště), 
zvažuje se lokalita u Pískáče.

• Zvýšení finanční podpory 
sportovních oddílů s  dů-
razem na podporu mláde-
že, včetně podpory účasti 
mládežnických družstev na 
akcích v zahraničí při repre-
zentaci města.

• Realizace asfaltového po-
vrchu na cyklostezce mezi 

tenisovou halou a  zahrád-
kářskou kolonií.

• Pravidelná údržba, úklid 
a opravy stávajících cyklo- 
stezek, tak aby skutečně vy-
hovovaly i bruslařům a jiným 
sportům.

• Zpřístupnění školních hřišť 
veřejnosti mimo vyučovací 
hodiny za předpokladu, že 
každé hřiště bude mít na 
tuto dobu svého správce 
s možností zapůjčení míčů 
či sítě.

• Vybudování chybějících dět-
ských hřišť na sídlištích při 
provádění revitalizace.

• Zavedení jednotného in-
formačního a rezervačního 
systému pro sportoviště.

Město chce odkoupit část budovy nádraží v Teplicích nad Bečvou a vybu-
dovat v ní interaktivní Infocentrum k Hranické propasti. Foto: Petr Bakovský

Podpora hranického Domova seniorů, zrušení poplatku za psa pro seniory, 
zavedení služby „Senior taxi“ nebo třeba vytvoření denního stacionáře pro 
seniory plánuje pro toto volební období město Hranice. Foto: Petr Bakovský

U drahotušské školy bude postavena tělocvična. Foto: Petr Bakovský

Ve Valšovicích bude opravena kaplička. Snímek vlevo ukazuje současný stav, 
vpravo je vizualizace výsledného stavu. Foto: Město Hranice 

Také kaplička v Uhřínově se dočká opravy. Snímek vlevo ukazuje současný 
stav, vpravo je vizualizace výsledného stavu. Foto: Město Hranice 

Pro stavbu ledové plochy je vybrané místo vedle fotbalového hřiště s umě-
lým povrchem. Vizualizace: Český svaz ledního hokeje

12. Město s kvalitní a dostupnou zdravotní péčí

Důležitým tématem je oblast zdravotnictví. Zastupitelstvo chce 
prosadit finanční podíl města při nákupu vybraných přístrojů 
pro hranickou nemocnici. Chtějí podporovat vznik lékařských 
a zubních ambulancí, pokud jich bude nedostatek a nebude 
zajištěna dostupnost zdravotní a zubní péče pro občany.

Město také plánuje rekonstrukci a rozšíření parkovacích ploch pod ne-
mocnicí. Foto: Radka Kunovská



8 9Rozsvícení stromu bylo v ladovském duchu, na náměstí bylo živo i další dny
Vánoční atmosféru v Hranicích navodil při rozsvícení vánoč-

ního stromu v pátek 30. listopadu program, který se odehrával 
v kulisách Josefa Lady a nesl se v duchu českých vánočních tra-
dic. Nechyběl ponocný, čerti, spousta hudebních vystoupení, 
soutěží a zábavy pro děti i dospělé, ochutnávka zabijačkových 
specialit, ale také vánoček, Ježíškova pošta a spousta dalšího. 
Celý program byl k vidění na velkoplošné obrazovce, takže 
dobře viděli i  lidé z větší dálky. Večer zakončil koncert Ládi 
Křížka a závěrečnou koledu s ním zpívalo celé náměstí. Bohatý 
program pokračoval na náměstí i další dny. 

Foto: Jiří Necid a Shaker production
Více fotografií najdete na www.mkz-hranice.cz
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Monodrama s názvem Sudí 
pobaví diváky ve čtvrtek 7. úno-
ra od 19. hodiny v hranickém 
Zámeckém klubu.

Hra vypráví zejména o fotba-
le, ale nejen o něm. S humorem 
a  nadsázkou popisuje meziná-
rodní fotbalový rozhodčí v podá-
ní herce Ladislava Hampla svůj 
život, který je spojený s nejsledo-
vanější hrou na světě. Na rozdíl 
od mnoha autobiografií, které 
fotbal ukazují z pohledu hráčů či 
trenérů, monodrama Sudí před-
stavuje pohled z hlediska mnoh-
dy nejnenáviděnějších mužů na 
hřišti – fotbalových rozhodčích.

Sudí nás provede svým živo-
tem, ale i různými situacemi na 

hřišti i ve fotbalovém zá-
kulisí. V rámci svého vy-
právění se dostane i na 
fotbalové „hlášky“ nebo 
zajímavá videa rozlič-
ných fotbalových situací.

Vstupenky lze zakou-
pit v  předprodeji v Tu-
ristickém informačním 
centru na zámku za 270 
nebo 290 korun, prodej 
je na místenky. Na mís-
tě pak vstupné stojí 330 
korun.

Akci pořádají Městská 
kulturní zařízení Hranice 
u příležitosti 100 let od 
vzniku organizovaného 
fotbalu v Hranicích.  (red)

KULTURA DIVADLO, KONCERTY, PŘEDNÁŠKY

Kašpar, Melichar a  Baltazar 
v doprovodu vedoucího koled-
nické skupinky navštíví hranické 
domácnosti od 2. do 13. ledna.  
„Prosíme, otevřete koledníkům 
svoje dveře i srdce, vlídně přijmě-
te vyslance potřebných a obda-
rujte je podle svých možností,“ 
sděluje hranická Charita.

Ta má v plánu z výtěžku Tříkrá-
lové sbírky v roce 2019 realizovat:
• přímou finanční pomoc osa-

mělým rodičům nebo rodinám 
s  dětmi s  postižením, nebo 
s nemocnými dětmi, sociálně 
vyloučeným rodinám, vícedět-
ným rodinám s nízkými příjmy, 
opuštěným seniorům a lidem 
v krizových situacích

• pořízení nových zdravotnic-
kých, kompenzačních a rehabi-
litačních pomůcek k zapůjčení, 

například invalidní a sprchovací 
vozíky, polohovací postele, cho-
dítka

• podporu poskytovaných soci-
álních služeb: Charitní pečova-
telské služby, Osobní asistence, 
Denního centra Archa, nízko-
prahovky Fénix

• spolufinancování komplexní 
domácí péče hospicového typu 
– kvalitní a moderní doprová-
zení nevyléčitelně nemocných 
v domácím prostředí

V roce 2018 se v  Hranicích 
podařilo díky štědrosti obyvatel 
vykoledovat částku 244 333 Kč. 
Charita Hranice děkuje za pro-
jevenou důvěru všem, kteří 
otevřou králům dveře svých 
domovů a  darují finanční dar 
do úředně zapečetěné poklad-
ničky.  (hch)

Hranická Galerie Synagoga 
bude od 17. ledna patřit malíři, 
který žije a tvoří ve Velké Britá-
nii. Řeč je o Tiboru Červeňáko-
vi, který se narodil v roce 1977 
v  Hranicích a  patří k  světově 
uznávaným umělcům.

Jeho výstava s  názvem 
Koně a  ženy přestavuje auto-
rovu současnou tvorbu.  „Bůh 
stvořil dvě krásné věci. Krásné 
koně a  krásné ženy. A  s muži 
jen žertoval,“ vysvětlil s úsmě-
vem témata svých obrazů Tibor 
Červeňák.

Autorovy výtvarné začátky 
jsou spojené s Českou repub-
likou. V roce 2004 využil mož-
ností Evropské unie a usadil se 
v Belfastu, kde pracoval a také 
spolupracoval s galeristou Mi-
chaelem Flanaganem, který 
jeho tvorbu zastupoval 5 let.

V roce 2009 uspořádal Ti-
boru Červeňákovi první sólo 
výstavu, na které bylo vystave-
no 25 obrazů. Ty byly prodány 
během 10 dnů do soukromých 
sbírek. V  době, kdy žil Tibor 
Červeňák v Belfastu, uspořádal 
výstavu v New Yorku, kterou za-
hájila česká zpěvačka a herečka 
Iva Bittová.

V letech 2012 až 2015 studo-
val výtvarné umění a design na 
Bath Spa University, kam byl při-
jat na základě svého profesního 

portfolia. V té době již autor svá 
díla vystavoval v prestižních ga-
leriích v New Yorku a v dalších 
městech.  Obrazy z jeho výstavy 
v rámci ukončení studia od něj 
Bath Spa University odkoupila.

V roce 2015 až 2016 získal 
magisterský titul z  výtvarné-
ho umění – malířství na jedné 
z nejprestižnějších uměleckých 
vysokých škol v Londýně Chel-
sea College of Arts, na které 
studovala řada světově uzná-
vaných umělců.

Své obrazy vystavoval v za-
hraničí – v  New Yorku, Vídni, 
Stockholmu, Helsinkách, Pa-
říži, Benátkách, Velké Británii. 
Několikrát vystavoval v  Royal 
Ulster Academy, velmi prestiž-
ní akademii v  Severním Irsku. 
Vystavoval také v Royal West of 
England Academy v anglickém 
městě Bristol, kde za obraz MY 
Monet získal hlavní cenu za 
nejlepší obraz v  kombinova-
né technice. V současné době 
žije a  tvoří v Cardiffu ve Velké 
Británii.

Umělec je také autorem 
techniky kinetického malování 
Boxing Painting. V boxerských 
rukavicích udeří do plátna a ru-
kavice přitom zanechají oválný 
obtisk. Boxovací variace a jejich 
uspořádání připomíná sestavu 
leknínů na vodní hladině.

Obrazy Tibora Červeňáka se 
také objevily ve filmu „Paint“, 
který režíroval Ryan Tohill. Jeho 
výstava v  Safe House Galery 
v roce 2005 se objevila v doku-
mentárním filmu pro Northern 
Visions Television. Dokument 
o Tiboru Červeňákovi při práci 
vznikl v  roce 1996 v České re-
publice.  (red)  
 Foto: archiv Tibora Červeňáka

V Galerii Synagoga bude vystavovat Tibor Červeňák

Ulice města rozzáří barevné pláště tří králů

Tříkrálová sbírka se v Hranicích uskuteční od 2. do 13. ledna. 
Ilustrační foto: Charita Hranice

Ladislav Hampl bude vyprávět o fotbale. 
Foto: Vršovické divadlo Mana

Členové ansámblu Eben Tria jsou klavíristka Terezie Fialová, houslista Roman 
Patočka a violoncellista Jiří Bárta. Foto: Eben Trio

Ivan Hlas Trio vystoupí v Hranicích 
30. ledna. Foto: Ivan Hlas Trio

Po velkém úspěchu se do Hra-
nic vrací komorní sestava fungu-
jící kolem písničkáře Ivana Hlase. 
V Zámeckém klubu vystoupí Ivan 
Hlas Trio ve středu 30. ledna od 
19 hodin. Spolu se zpěvákem a ky-
taristou Ivanem Hlasem vystoupí 
kytarista Norbi Kovács a violonce-
llista Jaroslav „Olin“ Nejezchleba.

V nádherných aranžmá, zdo-
bených virtuózní hrou na akus-
tické nástroje, nejlépe vyniknou 
Hlasovy písně, založené na vy-
váženosti hudby a poezii textů. 
Hudebníci nejsou na naší scéně 
žádnými nováčky, jejich radost 
z přímo předané muziky je po-
věstná. I kořeny ovlivňující hudbu 
tria jdou od hospodského blues, 

městských balad, rokenrolu až po 
melodické názvuky různých etnik. 
Je to hudba v dobrém slova smy-
slu lidová.

Za dobu svého působení Ivan 
Hlas Trio odehrálo spoustu před-
stavení, od klubů, tančíren až po 
divadelní sály a  různé prestižní 
společenské akce. Největší ctižá-
dostí hudebníků je, aby se lidé 
bavili, což se, při vší skromnosti, 
zatím vždy bohatě podařilo. Vždyť 
také krédo kapely zní: „S radostí, 
nasazením a živě!“

Vstupné na koncert stojí 
v předprodeji 250 korun, na místě 
300 korun. Předprodej je v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku.  (red)

Eben Trio patří mezi nejvý-
znamnější klavírní tria v České re-
publice i v zahraničí. V hranickém 
Koncertním sále v Zámecké ulici 
118 vystoupí ve čtvrtek 24. ledna 
od 18 hodin.

Soubor nese ve svém názvu 
jméno významného českého skla-
datele druhé poloviny 20. století 
Petra Ebena, jehož díla pravidelně 
na vystoupení propagují.

Trio koncertuje na nejpres-
tižnějších pódiích, jakými jsou 
pařížské Auditorium du Louvre, 
mnichovský Gasteig, hamburská 
Laeiszhalle, Kennedyho Centrum 
ve Washingtonu, National Hall of 
Performing Arts v Pekingu, Orien-
tal Arts Center v Šanghai či pražské 
Rudolfinum. Je také pravidelným 
hostem mezinárodních hudeb-
ních festivalů.

Zároveň je nositelem Ceny 
Spolku pro komorní hudbu České 
filharmonie, držitelem Masefield 
Prize Hamburg a absolutním vítě-

zem Concours de musique du Ly-
ceum Club International de Suisse 
Lausanne.

V roce 2013 trio získalo jako 
první český soubor pozvání 
k účasti na Verbier Festival Aca-
demy a Septembre Musical Vevey 
ve Švýcarsku.  Jejich koncerty se 

uskutečnily  ve většině států Ev-
ropy, ale také v USA, Číně a Koreji.

Koncert se koná v rámci Kru-
hu přátel hudby, vstupné mimo 
předplatné je 250 Kč. Vstupenky 
lze zakoupit v předprodeji v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku.  (red)

Sudí: komediální monolog  
Ladislava Hampla nejen o fotbale

Písničkář Ivan Hlas a jeho trio vystoupí v klubu

Uznávané Eben Trio bude mít koncert v Hranicích

Severní Korea očima 
Milana Bureše

Městská knihovna v Hra-
nicích pořádá zcela unikát-
ní cestopisnou přednášku 
Ing. Mgr. Milana Bureše, ve 
které představí nejuzavřeněj-
ší diktaturu světa, doplněnou 
řadou jinde neviděných foto-
grafií a dalších materiálů.

Cestovatel Milan Bureš 
jako jeden z pouhých deva-
tenácti Čechů, kteří v posled-
ních třech letech mohli tuto 
zemi navštívit, přiblíží historii 
a současnost Severní Koreje 
tak, jak mu bylo politickou 
garniturou prezentováno 
a  povoleno fotografovat. 
O Severní Koreji může rea-
listicky vyprávět pouze ten, 
kdo tam byl. Rizika, která 
musel podstoupit, aby tam 
mohl vycestovat a  vůbec 
tam být, něco nafotit a třeba 
i vrátit se, byla značná.

Zajímá vás, jaká tajemství 
a zajímavosti skrývá nezná-
mý svět jedné z nejtvrdších 
diktatur světa? V tom přípa-
dě si rozhodně nenechte ujít 
přednášku, která se uskuteč-
ní ve středu 23. ledna od 
18 hodin v Zámeckém klu-
bu. Vstupné na přednášku 
stojí 90 korun.  (mj)

Novoroční burza 
v knihovně

Již tradičně nabízí hra-
nická knihovna pro všech-
ny zájemce tradiční burzu 
knih. V nabídce jsou knihy 
lehce opotřebované, které 
knihovna již nepotřebuje. 
Burza se koná v prostorách 
knihovny od 3. do 31. led-
na. Ke koupi za výhodné 
ceny bude beletrie, naučná 
literatura i  dětské knihy. 
Průběžně budou knihy do-
plňovány.  (mj)

stručně
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Co se děje v Hranicích
Čtvrtek 10. 1.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jan 
Koráb: Plakáty – koná se ve vý-
stavní síni Stará radnice v Hrani-
cích, Radniční 1, vstup zdarma.

Sobota 12. 1.

9:00–12:00 - Den otevřených 
dveří – koná se ve Střední les-
nické škole v Hranicích, Jurikova 
588, vstup zdarma.

9:00–17:00 - Kurz malování 
technikou Boba Rosse – pod 
vedením Martiny Beckové. Koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, informace o kurzu na 
tel: 581 602 148.

Úterý 15. 1.

17:00 - Budování pevných 
základů – první část kurzu vý-
chovy dětí do 10 let. Koná se 
v  prostorách Církve Bratrské 
v Hranicích, Tř. 1. máje, vstupné 
100 Kč (cena příručky). Bližší in-
formace na www.manzelskeve-
cery.cz nebo na tel. 739 685 741.

19:00 - Milan Kopecký: Dámy 
z Aniane – divadelní předsta-
vení s Danielou Kolářovou, Da-
nou Syslovou a dalšími. Koná se 
v areálu Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
450 Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní pod-
loubí Hranice), tel. 581 602 547

Středa 16. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Martina Polláková a Soňa Po-
lláková: This is me – koná se 
v Galerii Severní křídlo zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstup zdarma.

Čtvrtek 17. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Tibor Červeňák:  Koně a ženy 
– koná se v  Galerii Synagoga 
v  Hranicích, Janáčkova 728, 
vstup zdarma.

Pátek 18. 1.

9:00–17:00 - Den otevřených 
dveří – koná se ve Střední prů-
myslové škole v Hranicích, Stu-
dentská 1384, vstup zdarma.

18:00 - Novoroční akademie 
ZUŠ Hranice – představení všech 
oborů Základní umělecké školy. 
Koná se v Sokolovně v Hranicích, 
Tyršova 880, vstup zdarma.

20:00 - Sebastien/ Black Tiger 
– rockovo-metalový dvojkon-
cert.  Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1. Vstupné v předprodeji 120 Kč, 
na místě 150  Kč. Předprodej 
v  Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479. 

20:00 - Tradiční dělostřelecký 
ples – hraje Fatamorgana. Koná 
se v  Zrcadlovém sále kasáren 
gen. Zahálky v  Hranicích, Tř. 
ČSA 457. Vstupenka s místen-
kou 250 Kč, předprodej na tel. 
604 585 326, 723 076 415.

Sobota 19. 1.

8:00–12:00 - Den otevřených 
dveří – koná se ve Střední prů-
myslové škole v Hranicích, Stu-
dentská 1384, vstup zdarma.

14:00 - Dětský karneval – tra-
diční dětský maškarní rej s pro-
gramem. Koná se v galerii M+M 
v Hranicích, Jurikova 16, vstup-
né dobrovolné.

19:30 - Myslivecký ples – koná 
se v  Sokolovně v  Hranicích, 
Tyršova 880. Cena vstupenky 
s místenkou 220 Kč, předprodej 
vstupenek na tel. 603 259 136.

Pondělí 21. 1.

19:30 - Úplňkový OM Chan-
ting – skupinová technika, vy-
užívající transformační sílu ÓM, 
aby aktivovala sebeharmonizu-
jící potenciál účastníků a očistila 
okolní prostředí. Koná se v Ma-
sážním studiu Petra Janásková 
v Hranicích, Masarykovo nám. 
96, příspěvek 50 Kč, registrace 
na mailu pbk2003@tiscali.cz.

Úterý 22. 1.

17:00 - Pět jazyků lásky – druhá 
část kurzu výchovy dětí do 10 let. 
Koná se v prostorách Církve Bratr-
ské v Hranicích, Tř. 1. máje, vstupné 
100 Kč (cena příručky). Bližší infor-
mace na www.manzelskevecery.cz  
nebo na tel. 739 685 741.

Středa 23.1.

18:00 - Severní Korea očima 
Milana Bureše – unikátní ces-

topisná přednáška o nejuzavře-
nější diktatuře světa, doplněná 
o  řadu jinde nezveřejněných 
fotografií a  dalších materiálů. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1. Vstupné pouze na místě 90 Kč. 

Čtvrtek 24. 1.

18:00 - Kruh přátel hudby:  
Eben Trio – koná se v Koncert-
ním sále v Hranicích, Zámecká 
118, vstupné mimo předplat-
né Kruhu přátel hudby 250 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, tel. 581 607 479.

Pátek 25. 1.

19:00 - Hvězdy, jak je neznáte: 
Zdeněk Pohlreich a Petr Von-
dráček – oblíbená talk show. 
Koná se v areálu Stará střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné 390 Kč. Předprodej re-
staurace Stará střelnice, tel. 581 
602 187, knihkupectví Ezop 
(horní podloubí Hranice), tel. 
581 602 547.

20:00 - P€€€T/Infinity/Rocko/
Basta/Neav – koncert s křtem 
alba od P€€€T.  Koná se v Zá-
meckém klubu v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1. Vstupné 
pouze na místě 80 Kč.

Pondělí 28. 1.

19:00 - Michael Parker: Zami-
lovaný sukničkář – divadelní 
představení v  čele s  Lukášem 
Vaculíkem. Koná se v  areálu 
Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné 550  Kč. 
Předprodej restaurace Stará 
střelnice, tel. 581 602 187, knih-
kupectví Ezop (horní podloubí 
Hranice), tel. 581 602 547.

Úterý 29. 1.

17:00 - Nastavení hranic – 
třetí část kurzu výchovy dětí 
do 10 let. Koná se v prostorách 
Církve Bratrské v  Hranicích, 
Tř. 1. máje, vstupné 100 Kč (cena 
příručky). Bližší informace na 
www.manzelskevecery.cz nebo 
na tel. 739 685 741.

Středa 30. 1.

19:00 - Ivan Hlas Trio – koncert 
vynikajících českých hudební-
ků.  Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1.  Vstupné v předprodeji 250 Kč, 
na místě 300  Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479. 

PŘIPRAVUJE SE NA ÚNOR

Sobota 2. 2.

20:00 - AC/CZ – koncert nejlepší 
AC/DC revivalové kapely.  Koná 
se v  Zámeckém klubu v  Hra-

nicích, Pernštejnské nám.  1.  
Vstupné v předprodeji 180 Kč, 
na místě 220  Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v  Hranicích, tel. 
581 607 479. 

Čtvrtek 7. 2.

19:00 - Sudí - Ladislav Hampl 
– komediální monolog nejen 
o fotbale.  Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1.  Vstupné včetně místen-
ky v předprodeji 270 Kč a 290 Kč, 
na místě 330  Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v  Hranicích, tel. 
581 607 479. 

Pátek 8. 2.

20:00 - Nirvana revival 
a Green Day revival – dvojkon-
cert revivalových kapel. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1.  Vstupné 
v předprodeji 140 Kč, na místě 
180  Kč. Předprodej v Turistic-
kém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Neděle 17. 2.

16:00 - Pat a  Mat jedou na 
dovolenou – divadelní před-
stavení nejen pro děti. Koná se 
v  Sokolovně v  Hranicích, Tyr-
šova 880. Vstupné včetně mís-
tenky je v předprodeji pro děti 
100 Kč, na místě 130 Kč, pro do-
spělé je v předprodeji 150 Kč, na 
místě 180 Kč. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479. 

Díky Integrovanému regio-
nálnímu operačnímu programu 
(IROP) lze z evropských peněz 
získat dotaci na realizaci energe-
ticky úsporných opatření v by-
tových domech až ve výši 40 % 
z celkových výdajů na zateplo-
vací úpravy. Podpora je určena 
pro vlastníky bytových domů, 
společenství vlastníků a bytová 
družstva.

O podporu lze zažádat před-
ložením projektové žádosti do 

78. výzvy IROP Energetické 
úspory v bytových domech III. 
Součástí žádosti musí být průkaz 
energetické náročnosti budovy 
a projektová dokumentace zpra-
covaná autorizovaným projek-
tantem. Lze předložit projekt 
s celkovými způsobilými výdaji 
300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou 
kulturní památkou nebo se 
nacházejí v  památkové zóně, 
postačí k  získání 30% podpo-

ry zateplit některé konstrukce 
pouze na úrovni normových 
požadavků. Rovněž pro získání 
podpory pro změnu zdroje tep-
la platí mírnější podmínky na 
technický stav bytového domu. 
Žádat o dotace je možné na pro-
jekty zahájené od 1. ledna 2014.

Informace naleznete na webu: 
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Se-
znam/Vyzva-c-78-Energeticke-
-uspory-v-bytovych-domech-II). 
 (bak)

Lze získat dotace na zateplení bytových domů

PROGRAM AKCÍ

NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE 
JE 10. LEDNA 2019

POŘÁDÁTE 
ZAJÍMAVOU AKCI?

Napište nám na e-mail  
na infocentrum.zamek@ 
mkz-hranice.cz nebo  
zavolejte na 581 607 479.

V úterý 27. listopadu proběhl 
v  Zámeckém klubu dopolední 
vzdělávací program pro studen-
ty středních škol s názvem Den 
mobility. Studenti měli možnost 
získat informace o  práci v  za-
hraničí, evropské dobrovolnic-
ké činnosti, au-pair pobytech 
nebo o  programu Erasmus+. 
Součástí programu byly i vědo-

mostní soutěže o zajímavé ceny. 
Akci pořádalo MEIS Hranice při 
hranickém Turistickém infor-
mačním centru a konala se za 
finanční podpory Olomouckého 
kraje, Statutárního města Olo-
mouc, střediska Europe Direct 
Olomouc a  zúčastnilo se jí na 
70 studentů.  (ld)

Foto: Lenka Dočkálková

Na vernisáž výstavy „Panen-
ky, kam se podíváš“ zavítaly 
také dívky z hranické mažoret-
kové skupiny Panenky. Přítom-
né děti zaujal dětský koutek se 
starodávnou kuchyňkou, ná-
vštěvníky čekal znalostní kvíz 
o panenkách a ti pohotoví si od-

nesli perníčkové panenky, kte-
ré zdobily vánoční stromek na 
výstavě. Kromě panenek diváky 
také upoutaly  historické poko-
jíčky pro panenky se spoustou 
detailů. Výstava je k vidění až 
do 17. března. 

 (nad) Foto: Ivana Žáková

Hranické letní kino je 
druhé nejnavštěvovanější 
v České republice. Oceně-
ní „Fandíme dobrému kinu“ 
za skvělou propagaci a vy-
nikající výsledky převzal 
v Praze 29. listopadu Lukáš 
Šikl, dramaturg kina Měst-
ských kulturních zařízení  
Hranice. (red)

Změny svozu  
komunálního odpadu

Společnost Ekoltes Hra-
nice upozorňuje občany, že 
náhradní svoz komunálního 
odpadu za úterý 1. ledna 
2019 bude ve středu 2. led-
na 2019.

Sběrný dvůr bude 1. led-
na 2019 uzavřen.

Studenti se účastnili Dne mobility

Na výstavu panenek přišly Panenky

Letní kino  
získalo ocenění

Která ze staveb, dokon-
čených a  zkolaudovaných 
v  loňském roce, nejvíce 
přispěla k zlepšení vzhledu 
města Hranic a zasloužila by 
si tak ocenění Stavba roku 
2018? Podněty a  návrhy 
na stavbu, která by si toto 
ocenění zasloužila, je mož-
né podávat již jen do konce 
ledna 2019. Návrhy se zasí-
lají stavebnímu úřadu MěÚ 
Hranice. (bak)

Hranice hledají  
nejlepší stavbu  
roku 2018
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Letos je to 90 let od nezapomenutelné, kruté zimy, 
která zasáhla nejen Hranicko v roce 1929. Takové zimy 
nebylo podle Záhorské kroniky od roku 1776. Byla to 
zima sibiřská, kdy se po horkém létě a teplém pod-
zimu mrazy pohybovaly kolem minus třiceti stupňů 
Celsia. Ve Velké zaznamenali 10. února 1929 mráz 
minus 39 stupňů Celsia, zaváté cesty a spoustu sněhu.

Zimními pohledy na Hranice si připomínáme vý-
ročí kruté zimy. Snímky jsou ze sbírek hranického 
muzea, a to z různých let.  

Pokud máte zajímavé historické snímky s jakou-
koli tématikou, můžete nám je zaslat na e-mail ku-
rator@muzeum-hranice.cz nebo donést průvodkyni 
do výstavní síně na Starou radnici.    (nad)

Most přes Bečvu. Dnešní Zámecká ulice v Hranicích, snímek z roku 1928.

Zimy v Hranicích

Bruslení na řece Bečvě.

Dnešní náměstí 8. května, v pozadí zámek.

Dnešní Pernštejnské náměstí.Most přes řeku Bečvu.

Kam na výstavy v Hranicích
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.

Radniční ul. 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.

Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 044.
Otevřeno: po–pá 7:30–19:00, so 9:00–12:00.

Masarykovo nám. 93, Hranice, tel. 739 018 866.
Otevřeno: út–čt 14:00–19:00.

Teplice nad Bečvou 6, tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.

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  8:00–14:0, so–ne zavřeno.

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po před-
chozí domluvě).

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.

Do 13. 1. 2019 - Jaroslava Se-
verová: JMÉNO, ZNAK.  Výstava 
české grafičky, která významně 
přispěla k  vývoji počítačové 
grafiky v  České republice. Za 
svá díla získala významná oce-
nění jako Cenu Vladimíra Boud-
níka 2005 nebo cenu Grafika 
roku 2007 v kategorii Digitální  
tisk.

Do 6. 1. 2019 - Za časů první 
republiky. Do běžného života 
lidí na Hranicku v období první 
republiky můžete nahlédnout na 
této výstavě. Uvidíte dobový ná-
bytek, oblečení, obuv, technic-
ké vymoženosti jako ledničku, 
pračku a další. Součástí výstavy 
je také dobový fotoateliér, kde 
se můžete vyfotit.

Do 31. 1. 2019 - Ataraxia. Výstava prací Antonína Kotráše.

Do 15. 1. 2019 - Hana Buchtová.  Výstava obrazů. Hana Buchtová 
tvoří kombinovanou technikou mixed média, což je akryl kombi-
novaný s modelářským tmelem a dalšími přísadami. Obraz je pak 
plastický.

Do 28. 2. 2019 - Alice Adamčíková-Koupilová: Lesk v barvách. 
Prodejní výstava obrazů ostravské rodačky, která studuje na konzer-
vatoři v Ostravě výtvarné umění. Pracuje především s akrylem a na 
své obrazy lepí kameny, písek a další předměty.

Do 2. 1. 2019 - Libor Beneš: Zlatý 
řez 5D. Kresby a obrazy absolventa 
Lidové školy umění Libora Bene-
še jsou kombinací technik tuhy, 
uhlu, akvarelu a kvaše. Tématem 
je motorismus a  drobné radosti 
života. Autor působí jako výtvar-
ný samouk. Výstava navazuje na 
předchozí výstavu autora „Duše je 
nesmrtelná“.

1. 2. – 22. 2. 2019 - Výstava Lud-
mily Šlosarové a Aktivačního 
centra „Jsme tady“.  Výstava ole-
jomaleb a powertexu Jarmily Šlo-
sarové a prací zrakového centra 
„Jsme tady“. Vernisáž se uskuteční 
v pátek 1. února v 17 hodin.

Hranice na mušce. Stálá expozice 
zbraní ze sbírek hranického mu-
zea představuje unikátní kousky.
Model historického jádra Hra-
nic. Stálá expozice. Autorem 
modelu je Stanislav Miloš. Ve 
výstavních prostorách jsou také 
panely s  informacemi o  vývoji 
a historii hranického zámku.

Galerie Synagoga

Stará radnice

Coffee Obsession

Buddha Café

Lázeňský dům Moravan

Galerie Severní křídlo zámku

Galerie M+M

Muzeum na zámku

Do 17. 3. 2019 - Panenky, kam 
se podíváš. Výstava dává na-
hlédnout do kouzelného světa 
panenek. K vidění jsou i unikátní 
světové kousky, panenky z celé-
ho světa, panenky, které znáte ze 
svého dětství, bohatě vybavené 
domečky pro panenky, ale také 
zajímavosti z historie této holčičí 
hračky.

10. 1. –17. 2. 2019 - Jan Koráb: 
Plakáty. Výstava plakátů grafic-
kého designéra a fotografa Jana 
Korába, který je například auto-
rem loga Olomouckého kraje, 
knižního veletrhu Libri, logotypů 
významných firem i  loga Měst-
ských kulturních zařízení Hranice. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 10. ledna v 17 hodin.

16. 1. – 15. 2. 2019 - This is me. Ná-
zev výstavy je v překladu „To jsem 
já“. Výstava představí abstraktní ob-
razy Martiny Pollákové a fotografie 
Soni Pollákové. Martina Polláková, 
vedoucí učitelka hranické školky 
Pastelka, se dlouhodobě věnuje vý-
tvarné tvorbě. Na svém kontě má už 
několik výstav. Vernisáž se uskuteč-
ní ve středu 16. ledna v 17 hodin.

17. 1. – 3. 3. 2019 - Tibor Červe-
ňák: Koně a ženy. Výstava obrazů 
uznávaného umělce pocházející-
ho z Hranic, který žije a tvoří ve 
Velké Británii. Vystavoval v pres-
tižních galeriích po celém světě. 
Jeho obraz MY Monet získal hlavní 
cenu za nejlepší obraz v kombi-
nované technice. Vernisáž bude 
ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin.
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Judo patří k nejúspěšnějším 
hranickým sportům. Judisté 
všech tří hranických oddílů pra-
videlně vozí medaile z republi-
kových šampionátů. Rok 2018 
byl obzvláště vydařený, zejména 
díky reprezentačním úspěchům 
Martina Bezděka z oddílu Judo 
Železo Hranice.

Ten vyhrál evropský pohár ka-
detů v portugalské Coimbře, af-
rický pohár v marocké Casablance 
a byl třetí v Berlíně. Díky těmto vý-
sledkům získal nominaci na olym-
piádu mládeže v Buenos Aires. Již 
to je úspěch, vzhledem k tomu, že 
Česko mohli reprezentovat pouze 
jeden judista a jedna judistka.

Martinovi se povedlo postou-
pit až do finále, kde byl nad jeho 
síly Rumun Adrian Sulca. Cestou 
do finále musel porazit vicemis-
tra Afriky, mistra Afriky i mistra 
Ameriky. Dvakrát vyhrál na ippon, 
v semifinále vyhrál na wazari.

Martin si navíc svůj úspěch zo-
pakoval v soutěži smíšených týmů 
a vybojoval v Buenos Aires druhé 
stříbro. V mix teamu „Athens“ bo-
joval po boku tří dalších judistů 
a čtyř judistek ze všech kontinen-
tů a svým výkonem přispěl týmu 
k druhému místu.

Po návratu z olympiády navíc 
suverénně získal zlato na domá-
cím šampionátu dorostenců. Za 
své úspěchy byl oceněn v anke-
tě Judista roku, kde byl vyhlášen 
nejlepším dorostencem České re-
publiky. Navázal tak na úspěchy 

svého staršího kolegy Roberta 
Trojnara, který stejnou anketu 
vyhrál v roce 2013. 

Úspěšného judistu oceni-
lo i  vedení města. Po návratu 
z olympiády se 22. listopadu za-
psal do Zlaté knihy města Hranic 
a při této příležitosti odpověděl 
i na několik otázek.   

S jakým očekáváním jsi jel 
na olympijský turnaj?  

Vůbec jsem si na tuhle akci 
neurčoval cíle, nechal jsem tomu 
volný průběh. Samozřejmě jsem 
tam chtěl vyhrát. Ta prohra ve fi-
nále mě sice pořád mrzí, ale je to 
finále olympiády. Takže nakonec 
jsem za druhé místo rád.

Jak turnaj probíhal?
Celkově jsem měl čtyři zápasy. 

Nejdůležitější byl pro mě hned 
ten první, který jsem prohrál, 

a musel jsem otáčet skóre. Potom 
zásadní byl semifinálový zápas, 
kdy jsem soupeře hodil ke kon-
ci na wazari a musel jsem těch 
dvacet vteřin do konce vydržet 
a ubránit vedení.

A týmová medaile?
Tam jsem měl i štěstí, že jsem 

měl dobré kolegy v  týmu. Ale 
zlato nám bohužel těsně uteklo.

Teď přecházíš do jiné vě-
kové kategorie, jaké cíle máš 
tam?

Rád bych se udržel v reprezen-
taci a nominoval se na mistrovství 
Evropy.

A co váha? Budeš se prát ve 
stejné kategorii? Kolik kilo vů-
bec shazuješ?

Uvidíme po zimní přípravě, jak 
na tom váhově budu. Teď před 
turnajem musím shazovat tak 
šest kilo, to se ještě dá. Ale kdy-
by to mělo být třeba devět, tak 
to už je moc.

Jak bude probíhat zimní 
příprava?

Teď zrovna odlétám na pří-
pravný kemp do Japonska na tři 
univerzity - Tsukuba, Teikyo a Ni-
ppon Sport Science University. 
Nebudu tam sám, letím s týmo-
vými kolegy Tomášem Beranem 
a Šimonem Skurkou. Ten kemp 
je na tři týdny, vracet bych se měl 
v  polovině prosince. No a  pak 
budu střídavě trénovat buď tady 
v Hranicích, nebo v Praze.

Děkujeme za rozhovor
Petr Bakovský
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Martin Bezděk a jeho dvě olympijské medaile. Foto: Petr Bakovský

V Hranicích působí tři judi-
stické oddíly. Připomeňme si 
jejich úspěchy v roce 2018.

Judo Železo Hranice
Železo Hranice je druhým 

nejúspěšnějším oddílem v zemi. 
Judisté Železa se prosadili na 
mistrovství republiky seniorů v Ji-
číně, odkud si odvezli zlatou i stří-
brnou medaili. Největší úspěch 
zaznamenal Tomáš Beran, porazil 
všechny své soupeře. Jde o první 
seniorský titul pro Tomáše Berana 
i pro klub.

Stříbro pak přidala Šarlota Ol-
šáková, která je úřadující Mistryní 
ČR juniorek. Suverénně prošla do 
finále, kde na ni čekala dlouho-
letá zkušená reprezentantka ČR 

z Vršovic. Ve finále sice judistka 
z Hranic podlehla, ale stříbro je 
úspěchem této mladé závodnice, 
která si o týden později na doros-
teneckém mistrovství republiky 
zkompletovala svoji sbírku me-
dailí o bronz, takže má za rok 2018 
doma všechny tři cenné kovy.

Oddíl se může pochlubit 
i  pořádáním mistrovství České 
republiky juniorů ve sportovním 
centru Naparie v  dubnu 2018. 
Toto „domácí“ mistrovství bylo 
úspěšné jak po organizační, tak 
i po sportovní stránce. Kromě již 
zmíněné zlaté Šarloty Olšákové 
totiž získal zlato i David Šatánek, 
stříbro přidal Martin Bezděk 
a bronz Barbora Ondroušková.

Tento výčet úspěchů není úpl-
ný, judisté Železa Hranice sbírali 

také úspěchy na velkých meziná-
rodních turnajích.

Judo Hranice z. s.
Na listopadovém mistrovství 

dorostenců uspěli i judisté Juda 
Hranice z. s.,  ve kterém začína-
la řada borců hranického Železa, 
včetně Martina Bezděka, který 
tam trénoval deset let.

Oddíl nasadil do bojů dva mla-
dé závodníky, mistry republiky 
starších žáků, a to Janu Tomeč-
kovou a Romana Hynčicu.

Roman Hynčica v  úvodním 
velmi vyrovnaném zápase nako-
nec podlehl budoucímu mistru 
ČR a musel bojovat v opravách. 
Tady už nezaváhal a třikrát zví-
tězil na ippon, a získal tak bronz.  

Jana Tomečková po těžkém 
prvním zápase, který rozhodla 
ve svůj prospěch až v  golden 
skóre, prošla až do finále, které 
rozhodla hned po osmi vteřinách 
boje, a stala se tak dvojnásobnou 
Mistryní ČR pro rok 2018.

V mladších žácích získali titul 
republikových šampionů Jan To-
mánek a Filip Otevřel.

Klub juda Hranice
Také nejstarší hranický judi-

stický oddíl Klub juda Hranice 
vozí medaile z  republikových 
mistrovství. V roce 2018 uspěla 
Petra Zlámalová, která na dub-
novém hranickém mistrovství 
republiky juniorů získala bron-
zovou medaili.  (bak)

Martin Bezděk, hvězda hranických judistů

Všechny tři hranické judistické oddíly v roce 2018 bodovaly 




