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„Nejlepší sport je kafe a dort.“  Halina Pawlowská

Muzejní noc

Oslavy 850 let Hranic: 
budou v historickém duchu

Dnešní téma:

SPORT

Reprofoto: Grafi ka Jiřího Slívy, který bude vystavovat svá díla v rámci Evropských jazzových dnů v Hranicích.
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Přes deštivé a nevlídné poča-
sí se sešlo čtyřicet dobrovolníků 
v sobotu 6. dubna ve dvoraně 
zámku na akci Ukliďme Hranice. 
Uklízelo se okolí viaduktů, cesta 
od kruhového objezdu směrem 
ke Kauflandu se svahem, lesík 
na sídlišti CVH, Studentská ulice 
a okolí rybníka Pískáč. V  jiném 
termínu se uklízelo i  sídliště 
Kapitána Jaroše a  sídliště Ga-
lašova.

Nasbíraného odpadu bylo 
přes jednu tunu. Jen pneumatik 

našli dobrovolníci 24, z  toho 4 
z nákladních a 20 z osobních aut.

Město Hranice moc děkuje 
všem dobrovolníkům, kterým 
není lhostejný stav prostředí, 
ve kterém žijeme, a pomohli se 
sběrem odpadků. Udržení po-
řádku je však nekončící práce 
a je nutné apelovat i na ostatní, 
aby nejen v době celostátní akce, 
ale i jindy, nebyli nevšímaví vůči 
nepořádku a černým skládkám 
ve svém okolí a  uklízeli svou  
obec.  (bak) Foto: Jiří Leisser

Z RADNICE

Dobrovolníci našli při úklidu 
města i 24 pneumatik

Proluka vedle synagogy na 
Janáčkově ulici, která je jedním 
z  posledních neřešených míst 
v  historickém jádru města, by 
měla letos dostat novou podo-
bu. Současný nevzhledný a za-
nedbaný prostor zaplňují pouze 
keře a pamětní deska, která při-
pomíná 197 hranických obětí 
holokaustu. Deska ale v tomto 
prostředí zcela zaniká.

Na tento prostor zpracoval 
architekt Tomáš Kratochvíla 
studii, jejímž cílem bylo vytvořit 
z proluky pietní místo s poseze-
ním a důstojněji připomenout 
památku zavražděných hranic-
kých Židů.

Objevilo se několik dárců, 
kteří věnovali finanční pří-
spěvek na umělecký prvek do 
proluky u  synagogy, který by 
navázal na již vzpomínanou pa-
mětní desku a výrazněji připo-
mněl tragický osud hranických 
Židů. Začátkem roku věnoval 
při přebírání Ceny města část-
ku 10 tisíc korun Milan Hein, 
kterému část rodiny zahynula 
v  koncentračních táborech. 
Stejnou částku věnoval i malíř 
Tibor Červeňák a 10 tisíc korun 

přislíbil také 1. místostarosta 
PhDr. Vladimír Juračka.

Vzhledem k již vyhotovené ar-
chitektonické studii se nabízí mož-
nost vytvořit zde nějaký výtvarný 
objekt k sezení, který by nahradil 
původně navrženou lavičku.

Ojedinělý návrh objektu (viz 
vizualizace) představila výtvar-
nice Christine Habermann von 
Hoch, která svým uměleckým 
dílem důstojně připomíná oběti 
holokaustu v Hranicích. Vzorem 
by mohl být i Lipník nad Beč-
vou, kde letos v  lednu na Den 
obětí holokaustu slavnostně 
odhalili pamětní desku, která 
připomíná všech 164 obětí. Zá-
ležet však bude na rozhodnutí 
zastupitelstva města, kterému 
rada města doporučila vyčlenit 
na úpravu proluky navíc půl mi-
lionu korun.

Při předávání Cen města na 
začátku letošního roku však 
oceněný Milan Hein, který cenu 
přebíral i  za svou sestru Martu 
Skarlandtovou, věnoval finanční 
obnos na plastiku či umělecké 
dílo, umístěné u synagogy, které 
by osud hranických Židů připomí-
nalo.  (bak)

Proluka u synagogy důstojně připomene holokaust

Velké cvičení vojenských 
vrtulníkových operací „Dark 
Blade 2019“ se uskuteční  od 
9. května do 3. června a bude 
se týkat i vojenského prostoru 
Libavá. Dosud byla potvrze-
na účast  celkem 17 vrtulníků 
z Belgie, Maďarska, Polska, Ně-
mecka, Slovinska a 8 vrtulníků 
Vzdušných sil Armády České 
republiky. Do cvičení budou 
zapojeny téměř všechny složky 
Armády České republiky.

Nejintenzivnější letecké  
úsilí je plánováno na období 

od 20. do 31. května od 9 do 
23  hodin. To s sebou přinese 
i zvýšený počet letů  nad úze-
mím města, ale i možný zvý-
šený pohyb vojenské techniky  
a  osob. Armáda však bude 
usilovat o  to, aby případný 
negativní dopad na obyva-
telstvo byl co nejmenší.  Bližší 
informace o  cvičení, včetně 
techniky a vzdušných prostorů 
budou průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách www.
lznamest.army.cz a  na face-
booku.   (bak)

Armáda chystá velké 
cvičení vrtulníků

Christine Habermann
Tvůrcem díla do proluky u synagogy je výtvarnice Christine 

Habermann von Hoch, dcera akademického sochaře, profesora Al-
freda Habermanna, který byl zakladatelem mezinárodního setkání 
kovářů Hefaiston na Helfštýně. Christine Habermann žila s otcem 
několik let v Izraeli, má tedy blízko k židovské symbolice, kterou ve 
svých dílech někdy využívá. Přestože žila řadu let v cizině (Izrael, 
Německo, Rakousko), má ke zdejšímu kraji vřelý vztah, a to nejen 
díky akci Hefaiston, ale i díky studiím v Olomouci a dlouhodobé 
spolupráci s městem Lipník nad Bečvou. Christine Habermann se 
podílela například na společné realizaci plastiky Tilia v Lipníku nad 
Bečvou podle posledního návrhu profesora Alfreda Habermanna. 
Pro rekonstruovaný kulturní dům Echo v Lipníku vytvořila kovová 
svítidla. Na Helfštýně vede kurzy uměleckého kování. 

Bývalá vojenská ubytovna Jas-
lo v Tovární ulici již zahájila pro-
voz. Do objektu, který město před 
několika lety koupilo, se  přestě-
hovali obyvatelé současné uby-
tovny ve Vrchlického ulici, která již 
potřebuje opravit. Proto se nyní 
zadala studie proveditelnosti re-
konstrukce budovy Vrchlického.

Ve zrekonstruované uby-
tovně Jaslo je umístěna jednak 
ubytovna města, kde město zís-
kalo 32 ubytovacích jednotek, 

a jednak noclehárna, kterou pro-
vozuje ELIM Hranice.  Objekt ale 
musel nejprve projít důkladnou 
rekonstrukcí. Kromě nezbytné-
ho vnitřního vybavení se musely 
řešit i nové podlahové krytiny 
a veškeré rozvody, jako je voda, 
elektřina, plyn i kanalizace. Mu-
sely se také vyměnit vchodové 
dveře a provést nezbytné vnější 
úpravy. Vzniklo zde i parkoviště 
pro 23 aut. Celkem rekonstrukce 
vyšla na 22 milionů korun.  (bak)

Do ubytovny Jaslo 
se nastěhovali nájemníci
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Vyšší poplatky za odpad, ale 
zároveň osvobození od jejich 
placení pro děti a starší občany 
a snížení některých poplatků za 
psy. To jsou hlavní letošní změ-
ny v poplatcích, které vyplývají 
z  obecně závazných vyhlášek, 
které schválili zastupitelé města 
v listopadu 2018.

Po pěti letech se letos, vzhle-
dem k neustále stoupajícím ná-
kladům, zvyšuje poplatek za 
svoz komunálního odpadu, a to 
z 600 na 696 korun na osobu za 
rok. Na druhou stranu však bu-
dou nově od tohoto poplatku 
osvobozeny děti do 6 let a ob-

čané nad 70 let. O osvobození 
není třeba nijak žádat, probíhá 
automaticky. Podrobnější infor-
mace naleznete přímo ve schvá-
lené Obecně závazné vyhlášce 
č. 4/2018 o komunálním odpa-
du, která je umístěna na webu 
města  (www.mesto-hranice.cz).

Připomínáme, že poplatky za 
komunální odpad by měly být 
zaplaceny do 30. dubna. Tento 
poplatek lze zaplatit buď na po-
kladně MěÚ Hranice, a to denně 
(dle úředních hodin) nebo poš-
tovní složenkou či převodem 
z  účtu, kde je důležité znát 
přidělený variabilní symbol.  

Také občané, kteří mají trvalé 
bydliště na ohlašovně (Pern-
štejnské náměstí 1), musí tento 
poplatek platit. Složenku si lze 
vyzvednout v  kanceláři č.  453 
ve 3. patře.

Zastupitelé také snížili ně-
které poplatky za psy. Snížily 
se poplatky za psy v  domech 
se čtyřmi a více byty a v sídlech 
právnických osob z 1 500 na 1 
000 korun za prvního psa a z 2 
250 za druhého a každého dal-
šího psa na 1 500 korun. 

Důchodcům, kteří doloží, 
že požívají invalidní, starobní, 
vdovský či vdovecký důchod, 

a že tento důchod je jediný zdroj 
příjmů, zůstávají poplatky za 
prvního psa 100 korun a za další 
psy 150 korun. Držitelé psa, kteří 
dosáhnou věku 70 let, budou od 
poplatku osvobozeni. 

Podrobné informace nalez-
nete v Obecně závazné vyhlášce 
č. 5/2018 o místních poplatcích 
na webu města - www.mesto-
-hranice.cz.

Poplatek za psa by se měl za-
platit do konce března. Ti, kteří 
na to zapomněli, ještě mají šanci 
jej uhradit.  Úhrada se provádí 
obdobně jako u poplatků za ko-
munální odpad.  (bak)

Letos se mění poplatky za odpad a za psy

Z RADNICE

Na třetím místě v Olomouc-
kém kraji se v rámci srovnávací-
ho výzkumu „Město pro byznys“ 
za rok 2018 umístilo město Hra-
nice. Ocenění převzal místosta-
rosta města  Daniel Vitonský.

Jako nejlepší v Olomouckém 
kraji byly Hranice hodnoceny 
v  dluhové službě a  v  kritériu 
studenti v  odborném vzdělá-
vání. Vysoce byly hodnoceny 
také v úředních hodinách, míře 
nezaměstnanosti a v podílu vý-
dajů na veřejnou dopravu.

Pro Hranice v  celkovém 
hodnocení hovořila také dobrá 
dopravní dostupnost a blízkost 
dálniční sítě, která vyhovuje 
malým a středním firmám, je-
jichž počet je v krajském srov-

nání vysoce nadprůměrný. Na 
druhou stranu jsme ale hůře 
hodnoceni ve vývoji počtu 
ekonomických subjektů. Také 
vývoj počtu obyvatel je jeden 
z  ukazatelů, kde nemá město 
dobré výsledky. Z 18 213 oby-
vatel v k 31. 12. 2017 klesl po-
čet obyvatel města a místních 
částí na 18 057 ke konci roku 
2018.

Srovnávací výzkum „Město 
pro byznys“ hodnotí letos již 
po jedenácté podnikatelský 
potenciál měst a obcí. Detailní-
mu zkoumání jsou podrobena 
všechna města a obce s rozšíře-
nou působností v České repub-
lice. V  Olomouckém kraji jde 
celkem o třináct měst.  (bak)

Hranice uspěly ve výzkumu Město pro byznys

Místostarosta Daniel Vitonský přebral ocenění Město pro byznys. Foto: Petr Bakovský

Havarijní stav menší věže kostela Stětí sv. Jana Křtitele na 
Masarykově náměstí uzavřel na téměř šest dní dopravu v cen- 
tru města. Silný nárazový vítr několik dní znemožňoval snesení 
věžičky. Povedlo se to až v úterý 16. dubna. Více fotografií na-
leznete na webu města www.mesto-hranice.cz.

(bak) Foto: Petr Bakovský

Věžička na kostele 
uzavřela náměstí Rozšíření možností třídění 

a ukládání odpadu připravuje 
letos město Hranice. V jeho rám-
ci by mělo dojít k vybudování 
dvou podzemních úložišť ko-
munálního odpadu, a to na Tří-
dě 1. máje u světelné křižovatky 
a v Drahotuších a rozšíření dal-
ších šesti kontejnerových stání 
za zhruba tři miliony korun.

Zároveň město nakoupí 
2  860 popelnic na biologicky 
rozložitelný komunální odpad 
k  rodinným domům a  na síd-
liště.

Není to ale jediné opatření, 
které má zlepšit možnosti hra-
nických občanů v  třídění od-
padu. Město chce opět žádat 
o dotaci na pořízení komposté-
rů a také štěpkovačů. Ve druhé 
polovině roku 2019 bude ve 
městě nově umístěno i  dva-
cet kontejnerů na kov. Jejich 
počet bude město postupně 
navyšovat.

Služby v odpadovém hospo-
dářství městu zajišťuje akcio-
vá společnost Ekoltes Hranice. 
Na jejich webových stránkách 
www.ekoltes.cz najdete po-
drobnosti a  aktuální provozní 
doby zařízení a harmonogramy 
svozu.

Město Hranice má stanoven 
systém shromažďování, sběru, 
přepravy a třídění komunálních 
odpadů, vznikajících na území 
města Hranic, včetně systému 
nakládání se stavebním odpa-
dem obecně závaznou vyhláš-
kou č.  2/2018, kterou najdete 
na webových stránkách města 
https://www.mesto-hranice.
cz/clanky/obecne-zavazne-
-vyhlasky-mesta.

Postupně vás ve zpravodaji 
budeme podrobně seznamo-
vat s dalšími záměry, které mají 
vést k zefektivnění a zkvalitně-
ní služeb v odpadovém hospo-
dářství.   (bak)

Ve sběru komunálních 
odpadů přijdou změny
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Hranice lákají v  letošní turis-
tické sezóně na nové prohlídky, 
památky, výstavy, tradiční akce 
jako je Hranické kulturní léto, ale 
také spoustu přírodních i histo-
rických zajímavostí v okolí města.

Zážitkové prohlídky
Novinkou na letošní prázdni-

ny je zážitková prohlídka „Hranice 
z vody“. Tato komentovaná pro-
hlídka se bude odehrávat na řece 
Bečvě. Zájemcům nabídne netra-
diční pohled z  vody na město. 
Připomene významné památky 
v okolí řeky a spoustu zajímavos-
tí. Tento prohlídkový okruh po 
vodě bude na objednávky.  

Pěšky, z výšky nebo maršem?
Návštěvníci, ale i  obyvatelé 

města, mohou využít i další pro-
hlídkové okruhy jako „Hranice 
pěšky“, „Hranice z  výšky“, „Hra-
nice vojenským maršem“ nebo 
„Židovskou prohlídku“. Prohlídky 
se objednávají v Turistickém in-
formačním centru na zámku.

Osobnosti na stromech
Novinkou, kterou chystá na le-

tošní turistickou sezónu hranická 

knihovna, je netradiční předsta-
vení osobností, které jsou spjaty 
s Hranicemi.  Medailonky osob-
ností budou zavěšené na stro-
mech na Masarykově náměstí 
a  v  Zámecké zahradě. Lidé se 
touto zajímavou formou do-
zvědí, jaké osobnosti žili nebo 
působili ve městě. Knihovna 
připravuje tento projekt jako 
příspěvek k  letošním oslavám 
výročí 850 let města Hranic.

Íčko k Propasti
Do nové turistické sezóny 

už letos vstoupilo infocentrum 
Hranické propasti, které je v bý-
valé budově nádraží v Teplicích 
nad Bečvou. Otevřelo už o ví-
kendech v dubnu, od května je 
v  provozu denně kromě pon-
dělí. Od úterý do pátku je ote-
vírací doba od 10 do 16 hodin. 
V sobotu a v neděli je otevřeno 
od 9 do 12 a od 12:30 do 17:30 
hodin.

V prostorách infocentra je 
interaktivní model propasti, 
který zachycuje nejčerstvější 
poznatky z výzkumu Propasti. 
K dispozici jsou také brýle pro 
zobrazení virtuální reality – pro-

hlídky z různých částí Propasti, 
i těch, kam se dostanou pouze 
potápěči. Ve druhé místnosti in-
focentra se promítá krátký film 
o ponorech do Propasti. 

K dispozici jsou nejrůznější 
materiály k „produktům“ tep-
lické kyselky – tedy k Propasti, 
k  Zbrašovským aragonitovým 
jeskyním a k lázním. Novinkou 
je například trhací mapa této 

lokality, která je k  dispozici 
zdarma.

V loňském roce bylo info-
centrum Hranické propasti 
otevřeno od června do října, 
zavítalo do něj přes 21 tisíc ná-
vštěvníků, což je denně zhruba 
170 lidí.

Více informací najdete na 
novém portále www.infocent-
rum-hranice.cz. (red)

Zveme vás na Jarní trh, který 
se uskuteční v pátek 10. května 
od 9 do 17 hodin na Masarykově 
náměstí v Hranicích.

Na trhu budou k prodeji vý-
robky držitelů značek Moravská 
brána - regionální produkt®, na-
příklad med, medové výrobky, 
medová kosmetika, lahůdkové 
paštiky, maso a masné specia-
lity. Dále si budete moci vybrat 
kvalitní výrobky od místních vý-
robců jako jsou uzeniny, maso, 
zvěřinové speciality, čabajky, 
sýry, máslové trubičky, koláče, 
valašské frgály, valašský trdel-
ník, medovina, koření, bylin-
né čaje, sušené bylinky, pivo 

Chors,  masti, mýdla, zavařené 
zeleninové výrobky, ovocné si-
rupy, džemy, bylinné přírodní 
přípravky, pražené oříšky, cuk-
rovinky a další.

Jako doplňkový sortiment 
budou trhovci nabízet keramiku, 
proutěné koše, dřevěné výrobky 
do kuchyně, ručně šité dětské 
ošacení, dřevěné hračky, výrob-
ky z pedigu či papírovou krajku 
z pergamenového papíru.

Nebude chybět ani občerst-
vení, například bramboráky, va-
řená kukuřice či párek v rohlíku. 
Na akci zve Město Hranice - od-
bor Obecní živnostenský úřad 
Městského úřadu Hranice.   (bak)

V Hranicích startuje nová turistická sezóna

Jarní trh nabídne také regionální pochoutky

AKTUÁLNĚ

Město hledá ředitele 
školní jídelny

Rada města Hranic vyhlá-
sila konkurzu na funkci ředi-
tele/ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Hra-
nice, Třída 1. máje 358, 753 01 
Hranice. Podrobné informa-
ce naleznete na úřední desce 
Městského úřadu ve dvoraně 
zámku nebo na webu města 
www.mesto-hranice.cz – rub-
rika úřední deska. Přihlášky 
lze posílat poštou nejpozději 
s datem 9. 5. 2019.

Ke koupi budou i rukodělné výrobky. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Jedním z turistických lákadel je Hranická propast. Ilustrační foto: Jiří Necid

• Rada měla na své 9. schůzi dne 
9. 4. 2019 na programu 60 bodů, 
z  nichž nejvíce byly, jako ob-
vykle, zastoupeny pronájmy, 
věcná břemena, nájmy bytů 
a nebytových prostor, vyhlašo-
vání záměrů na prodej pozem-
ků, výběrová řízení, rozpočtová 
opatření a řada doporučení pro 
dubnové zasedání zastupitel-
stva.

• Rada schválila zprávy o  hos-
podaření a  účetní uzávěrky 
příspěvkových organizací zří-
zených městem. 

• Schválila úpravu ceny dová-
žených obědů klientům Pe-
čovatelské služby po dobu 
rekonstrukce kuchyňského pro-
vozu Domova seniorů, vyhlásila 
konkurz na obsazení místa ředi-
tele Školní jídelny Hranice. 

• Rada rovněž schválila Zprávu 
o  činnosti Městského úřadu 
Hranice za rok 2018. 

• Dále schválila veřejnopráv-
ní smlouvy o  výkonu úkolů 
městské policie mezi městem 
Hranice a  obcemi Býškovice, 
Černotín a Potštát týkající se 

měření rychlosti vozidel v uve-
dených obcích.

• Rada se seznámila se stavem 
připravenosti akce zklidnění 
dopravy v městské památkové 
zóně a s náměty na revitalizaci 
historického jádra.

• V závěru své schůze rada byla 
rada informována vedením 
města o problémech týkajících 
se součinnosti města se společ-
ností Ekoltes a nutností jejich 
neodkladného řešení.

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta Hranic

z Rady města Hranic
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Hranická muzejní noc
Pátek 24. května 2019 od 17 do 23 hodin

KULTURA, KNIHOVNA

Pasování prvňáčků
Městská knihovna připra-

vila pro všechny prvňáčky 
hranických škol a školy v Dra-
hotuších tradiční slavnostní 
pasování prvňáčků na čtená-
ře. Téměř dvě stě prvňáčků 
vstoupí tímto do skvělého 
Řádu Krásného slova. Všichni 
prvňáčci se se svými učitelka-
mi a naší knihovnou připra-
vovali na tuto chvíli po celý 
školní rok. Pilně se učili číst, 
několikrát navštívili hranic-
kou knihovnu a  besedovali 
s ilustrátorem dětských knih 
Jiřím Fixlem. Vrcholem paso-
vání bude slib každého ma-
lého čtenáře, který složí do 
rukou královny Knihomilky. 
Po slavnostním slibu a rytíř-
ském pasování každý malý 
rytíř Krásného slova dostane 
originální knížku pro prvňáč-
ka, poukaz do knihovny na 
registraci zdarma a pamětní 
list pro připomínku na tento 
slavnostní den.  (mj)

Americké jaro 
bude 27. května

Festival Americké jaro se 
uskuteční v pondělí 27. květ-
na od 18 hodin v Koncertní sále 
na Zámecké ulici 118. Připra-
veno je koncertní vystoupení 
mladé americké klavíristky Ka-
telyn Bouska a všestranného 
violoncellisty Štěpána Filípka. 
Podrobnosti o  vystupujících 
najdete na webových strán-
kách www.kultura-hranice.cz. 
Koncert je nejen pro předpla-
titele Kruhu přátel hudby, ale 
pro všechny zájemce. Předpro-
dej vstupenek za 250 korun je 
v  Turistickém informačním 
centru na zámku.   (red)

Vynikající britský 
zpěvák v Hranicích

Hudebník, skladatel a zpě-
vák Will Johns patří mezi sou-
časné nejvýraznější britské 
bluesrockové kytaristy. Jeho 
hra na kytaru je moderní, ale 
zároveň respektuje i  boha-
tou historii blues. Will Johns 
je synovcem Erica Claptona 
a rodinné vazby má také na 
George Harrisona z  legen-
dárních The Beatles. Dopo-
sud vydal tři studiová alba 
a  právě to nejaktuálnější, 
které nese název „Some-
thing Old, Something New“, 
představí v pátek 31. květ-
na od 20 hodin v hranickém 
Zámeckém klubu. Vstupné je 
v předprodeji 190 korun, na 
místě 250 korun.   (dh)

V březnu jsme nabídli mož-
nost podílet se na vzniku ori-
ginální hranické kuchařky. 
V kuchařce jsou ještě volné strán-
ky, které čekají na váš oblíbený 
rodinný recept. Kdo chce přispět 
svým vyzkoušeným a oblíbeným 
receptem z  rodinné kuchyně 
a  sdílet ho s  ostatními, může. 
V  městské knihovně je nadále 
připravená tato kniha - kuchař-
ka, kam můžete vlastnoručně 
zapsat svůj rodinný top recept, 
ať už se jedná o polévku, hlavní 

jídlo, moučník, dezert, zavařeni-
nu. Můžete k receptu uvést své 
jméno nebo jméno své rodiny, 
ale nemusíte. Zatím kuchařku 
nepůjčujeme domů, proto si do-
neste svůj recept napsaný s se-
bou a v knihovně jej čitelně do 
knihy opíšete. Jakmile se kniha 
zaplní, stane se součástí našeho 
fondu a každý si ji může půjčit 
domů. Sdílení je také dar a  vy 
můžete takto obdarovat pro-
střednictvím knihovny mnoho 
dalších.  (mj)

Věž Staré radnice

17:00  - Trubači ZUŠ Hranice

17:00–23:00 - Výstup na věž s vyhlídkou 
na město. Na výstup je nutné se objednat 
předem u průvodce na Staré radnici nebo 
na čísle 775 854 497.

Stará radnice

17:00–23:00 - Šenk paní Šenkové - k dobré 
pohodě patří víno

17:15 - Chytlavé melodie v podání saxofo-
nistů pod vedením Miroslava Smrčky

17:30 - Trio trubek a žesťový kvartet ZUŠ

18:00 - Hudecká muzika ZUŠ Hranice

Muzeum na zámku

18:00–21:00 - Historické souvislosti přiblíží 
autor modelu Hranic Stanislav Miloš

Galerie Synagoga

17:00 - Dětský pěvecký sbor Cantabile - 
koncert

18:00 - Pro potěchu duše: Farářka Petra Hruš-
ková s dcerou – zpěv, hudba a mluvené slovo

19:00 - Ostravský smíšený sbor - koncert

20:00 - Taneční škola Sester Hlavinkových 
- ukázky amerického stepu - děti, junioři 
a dospělí

Galerie M+M

17:00 - Mažoretky Panenky

17:30 - Aktivační centrum – Jsme tady: kla-
vír a zpěv

18:30 - Vystoupení Základní umělecké školy 
Hranice

19:30 - Ženský pěvecký sbor a sbor Klubu 
seniorů

Tvořte s námi originální hranickou kuchařku

Církev československá 
husitská Hranice

VÝSTAVY
• Galerie Synagoga - Viktor Hulík: Geo-

metrica
• Galerie Severní křídlo zámku -  Jiří 

Slíva: Jazz pro oči
• Muzeum na zámku - Stálá expozice 

Hranice na mušce a model historické-
ho jádra města Hranic

• Muzeum na Staré radnici - Fenomén 
hasičství

• Věž Staré radnice - Truhly v promě-
nách času

• Galerie M+M - Výstava žáků a absol-
ventů Základní umělecké školy Hranice

• Včelařské muzeum - Expozice histo-
rických včelařských předmětů, stálá vý-
stava kreseb se včelařskou tématikou, 
ukázka zpracování medu v domácnos-
ti a prodej včelařských výrobků

Vstup zdarma
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Hranice budou žít jazzem. Vystoupí i zahraniční 
umělci, na vernisáži bude humorista Jiří Slíva

František Nedvěd
Folková legenda v Hranicích

Na stojáka!
Koncert známého českého hudebníka Františka Nedvěda s ka-

pelou se bude konat v úterý 14. května od 19 hodin v sokolovně 
v Hranicích. Zpěvák, kytarista, písničkář František Nedvěd je jed-
nou z nejvýznamnějších osobností české country, folku a trampské 
písně. Nenechte si jeho koncert ujít. Vstupenky jsou k zakoupení 
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku v Hra-
nicích a cena vstupenek se odvíjí dle vybraných míst k sezení, a to 
již od 270 korun.  (red)

Oblíbená stand-up comedy Na stojáka se koná ve středu 
1. května od 19 hodin v Zámeckém klubu. Tentokrát se diváci 
mohou těšit na Josefa Poláška, Petra Cerhu a Arnošta Frauenberga. 
Vstupné je v předprodeji v Turistickém informačním centru na 
zámku za 230 korun, na místě pak za 270 korun.  (red)

Letošní 17. ročník Evropských 
jazzových dnů odstartuje v Hra-
nicích vernisáží výstavy „Jazz 
pro oči“, která nabídne grafi ky 
ovlivněné jazzem a  vínem od 
výtvarníka Jiřího Slívy. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 15. května 
v 17 hodin v Galerii Severní křídlo 
zámku.

Hudební program se pak bude 
odehrávat od středy 15. května 
do soboty 18. května vždy od 
19 hodin v Zámeckém klubu. Jazz 
tam bude znít v podání hudeb-
níků zvučných jmen z Česka i ze 
zahraničí. Vstupné na jednotlivé 
koncerty je v předprodeji 100 ko-
run, na místě 150 korun. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku.

Festival jazzu zakončí v Hra-
nicích Swingová tančírna, která 
se koná v sobotu 18. května – 
opět v  Zámeckém klubu. Více 
informací na www.kultura-hra-
nice.cz.

Městská kulturní zařízení Hra-
nice děkují všem sponzorům le-
tošního ročníku.  (nad)

EVROPSKÉ JAZZOVÉ DNY 2019 V HRANICÍCH
Kdy Co
Středa 15. 5. 
v 17:00

Vernisáž grafi k Jiřího Slívy s názvem Jazz pro oči.  
Výstava potrvá do 7. června.

Středa 15. 5. 
v 19:00

Virtuózní a fenomenální saxofonista a fl étnista Mi-
chal Žáček vystoupí se skvělým zpěvákem, multiin-
strumentalistou a kytaristou Mário Šeparovičem.

Čtvrtek 16. 5. 
v 19:00

Alexander Khristianov Trio vystoupí se sólisty – geni-
álním trumpetistou Martinem Jůzlem a zpěvačkou 
Elenou Sonenshine

Pátek 17. 5. 
v 19:00

Jazz rocková a art rocková Formace Jazz Q vystou-
pí se sólistkou, polskou zpěvačkou Danielou Dinou 
Siedlaczek.

Pátek 17. 5.
v 21:00

Noční Jam session. Zveme všechny jazzmany se 
svými nástroji (pro ně je vstup zdarma)

Sobota 18. 5. 
v 19:00 Swingová tančírna

Hranické letní kino zahajuje 
v červnu novou sezónu. Diváci 
se opět mohou těšit na ty nej-
očekávanější fi lmové trháky ve 
druhém nejnavštěvovanějším 
letním kině v České republice. 
Vloni zavítalo na promítání 
v Hranicích celkem 10 198 di-
váků.

V červnu se bude promítat 
vždy v pátek a v sobotu. V čer-
venci a v srpnu pak každou stře-
du, čtvrtek a pátek. Stejně jako 
vloni budou moci diváci chodit 
na fi lmy do hranického letního 
kina až do poloviny září. Promí-
tat se bude za každého počasí.

„I když se premiéry fi lmů pro 
letní sezónu ještě u distribuč-

ních společností doplňují, mohu 
s  jistotou potvrdit již některé 
žhavé tituly, které se v  letoš-
ním roce budou v kině promítat. 
Bude to například „Marvelovka“ 
X-Men: Dark Phoenix, dále po-
kračování rodinného animáku 
Tajný život mazlíčků 2, hororová 
klasika Anabelle 3 nebo česká 
komedie z  prostředí sportu 
Přes prsty s Jiřím Langmajerem 
v hlavní roli,“ prozradil drama-
turg letního kina Lukáš Šikl.

Aktuální informace o  pro-
gramu letního kina se mohou 
diváci dozvědět v  Hranickém 
zpravodaji, na webu mkz-hra-
nice.cz nebo na facebooku Letní 
kino Hranice.  (lk)

Na středu 5.  června při-
pravuje městská knihovna 
v Hranicích večer s hranickým 
cestovatelem Tomášem Vej-
molou. Beseda se uskuteční od 
18  hodin v  Zámeckém klubu 

a Tomáš Vejmola tam předsta-
ví svou novou knihu „Tomík na 
cestách. Tuktukem z Bangkoku 
až domů“. Knihu můžete v knih-
kupectvích najít asi od poloviny 
května.  (mj)

Letní kino zahájí sezónu 
v sobotu 1. června

Tomík bude v Zámeckém klubu

850 let



MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
10:00  Slavnostní zahájení
10:15  Dura Nux – středověká hudba

11:00  Taneční soubor Spálováček a skupina Kokeš
12:00  Divadelní soubor Tyl – představení Napravená pýcha

12:50  Břišní tanečnice 
13:00  Výcvik motooddílu

13:30  OnTheRoad - Pouliční 
akrobatická show
14:15  Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků
 a kostýmů z období secese

15:00  Jan Vančura & Plavci
16:15  Tuhle válku vyhrajeme

17:00  Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků  
 a kostýmů z počátku 20. století

17:15  Dura Nux – středověká hudba

19:30  Bára Basiková 
s kapelou BasicBand
V průběhu dne uvidíte živou sochu, elegány na chůdách 
z období první republiky, karikaturistu, ukázku historických 
řemesel, zvěřinec, stánky s občerstvením a spoustu dalšího.

ZÁMECKÁ ZAHRADA
10:00 – 16:00    Cyklokuriozity pana Zehnala – pod Zámeckou 

zahradou u potoka Ludina

10:30  Komedianti na káře – O Palečkovi – loutková pohádka 

11:30  Svobodní sedláci – Bitvička -  recesní rekonstrukce bitvy 

12:00  Dura Nux – středověká hudba

12:45  Svobodní sedláci – Ukázka bojových technik – akční 
a zábavné vystoupení

14:00  Svobodní sedláci – Ukázka bojových technik – akční 
a zábavné vystoupení

14:30  Komedianti na káře – Cirkus - divadlo pro děti s kejklíři 
a loutkami

15:30  Svobodní sedláci – Šermířská besídka
16:30  Komedianti na káře - Rytířské povídání o princi 

Bajajovi

Po celý den - dobová kuchyně s ochutnávkou, rytířský stan 
s ukázkou zbroje a dobových kostýmů, stylové historické 
stánky s občerstvením.

PROSTRANSTVÍ U ZÁMKU
11:15, 13:00 a 16:00    Vystoupení fríských koní

Po celý den – historické ruské kolo, kolotoč, zábavná atrakce 
– provazový žebřík, cirkusové šapitó s disciplínami pro děti, 
cukrová vata a občerstvení. Na Pernštejnském náměstí bude 
v 10:30 hrát na fl ašinet vysloužilý voják.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD

18:00 Slavnostní průvod 
vyjde od kruhového objezdu (u Poly) a po Třídě 1. máje 
přijde na Masarykovo náměstí. Ozdobou večerního průvodu 
bude tanec baleríny na balonu za doprovodu obří loutky, 
historické automobily i postavy z dějin města.

850 let

Vstup zdarma www.mkz-hranice.cz

Sobota 8. června 2019 od 10 do 21 hodin

850 let850 let850 let850 let850 let850 let850 let850 let
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Hasičské uniformy, přilby, 
sekyrky, hadice, berlovky nebo 
přenosné hasičské stříkačky. To 
vše a mnohem více uvidíte na 
výstavě, která se uskuteční ke 
145. výročí sboru dobrovolných 
hasičů v Hranicích. Výstavu „Fe-
noném hasičství“ zahájí vernisáž 
ve čtvrtek 23. května v 17 ho-
din v muzeu na Staré radnici.

Těšit se můžete na historic-
ké fotografie hasičského sboru, 
požární zbrojnice nebo velkých 
požárů v Hranicích. Například 
požáru z roku 1921, kdy hořelo 
několik domů na východní stra-
ně Masarykova náměstí a kdy 

panovala obava, že oheň pohltí 
celé město.

Mezi zajímavé exponáty se 
řadí čerpadlo z dodavače vody, 
takzvaný hydrofor, pocházejí-
cí z  roku 1895 nebo motorová 
přenosná stříkačka z roku 1938. 
Vystavené budou také historické 
uniformy dobrovolného hasič-
ského sboru z Milotic nad Bečvou 
a z Hluzova.

Část výstavy zaplní sbírka hasič-
ských autíček hranického sběrate-
le Zdeňka Sklenaříka. Ve vitrínách 
se budou lesknout hasičské stří-
kačky, tatrovky i jeřáby od začátku 
18. století až do současnosti.  (ms)

Starou radnici zaplní i sbírka hasičských autíček

Výstava Fenomén hasičství nabídne i spoustu historických fotografií.  
Foto: ze sbírky Milana Králika

Kraslicovník na Masarykově náměstí. Foto: Jiří Necid

Atmosféru blížících se 
svátků jara navozoval po celý 
duben v  centru Hranic opět 
kraslicovník, tedy strom plný 
kraslic zdobených různými 
technikami. Tato milá tradi-
ce by nemohla vzniknout bez 
spolupráce obyvatel města, 
místních škol, školek, jesliček, 
organizací i  jednotlivců. Díky 
nim ozdobilo letošní kraslicov-

ník 4040 kraslic. Kraslicovník již 
čtvrtým rokem zdobily po celý 
den tři pracovnice Městských 
kulturních zařízení Hranice. Le-
tos to byly Ivana Žáková, Lucie 
Davidová a Lenka Suchánková. 
Strom darovala obec Střítež nad 
Ludinou, které tímto děkujeme. 
Děkujeme i všem, kteří přispěli  
kraslicemi.
Městská kulturní zařízení Hranice

Výstavu hranického umělce 
Milana Sanetříka k  jeho život-
nímu jubileu zahájila vernisáž 
ve čtvrtek 21. března v muzeu 
na Staré radnici za přítomnos-
ti autora. K  výstavě promluvil 
hranický malíř a výtvarný teo-

retik PhDr. Radovan Langer. Ve-
čerem návštěvníky provázela 
hudba dua Dáši Čočkové a sa-
xofonisty Karla Cahy. Výstava je 
prodejní a můžete ji zhlédnout 
do neděle 5. května. 

 (dh) Foto: Jiří Necid

Ondřej Michálek, který vysta-
voval své grafiky v synagoze do 
21. dubna, nabídl žákům Základ-
ní umělecké školy v  Hranicích 
možnost vyzkoušet si techniku 
čárového leptu, což je hlubotis-
ková technika, která využívá kres-

bu na kovovou destičku - matrici   
a následně se leptá. Žáci si své vy-
robené originální matrice odnesli 
s sebou a v rámci svého studia na 
Základní umělecké škole v Hrani-
cích je mohou vyzkoušet pro tisk. 

(hj) Foto: Hana Jančíková

Setkání se známým římsko-
katolickým knězem Ladislavem 
Heryánem proběhlo v  pondělí 
25. března v hranické synagoze. 
Příjemný večer plný rozjímání, 
zamyšlení i hudby si nenechaly 
ujít téměř tři stovky návštěvníků.  
Na závěr se návštěvníci aktivně 

zapojili do diskuze a zpívání li-
dových písní. Večer byl zakončen 
autogramiádou na místě zakou-
pených knih kněze Ladislava He-
ryána. Setkání iniciovala Církev 
československá husitská v Hrani-
cích ve spolupráci s MKZ Hranice. 

(hj) Foto: Jaroslav Hruška

Kraslicovník, letos již po čtvrté Imaginace Milana Sanetříka

Kurz grafiky Ondřeje Michálka

Kněz Ladislav Heryán 
koncertoval v synagoze

Výstavu „Panenky, kam se podíváš“, která se 
konala v muzeum na Staré radnici, zhlédlo cel-
kem 3739 návštěvníků. Do rekordní návštěvnosti 
výstavy, kterou si na Staré radnici drží výstava 
„vláčků“ chybělo „panenkám“ jen 154 návštěvní-
ků. Atraktivní expozice přilákala nejen Hraničáky, 
ale také návštěvníky z Olomouce, Přerova, Ostravy, 
Frýdku-Místku, Třince, Krnova a dalších měst. (dh)

Na Panenky přišlo 3739 lidí
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Počátky organizované tělový-
chovy v Hranicích sahají až do 80. 
let 19. století, kdy byla založena 
tělocvičná jednota Sokol.  Před 
první světovou válkou měl Sokol 
již 220 dospělých členů, z toho 60 
žen. K Sokolu se později v roce 
1909 přidal křesťanský Orel, kde 
však před válkou cvičili pouze 
muži. V roce 1912 se přidala i děl-
nická tělocvičná jednota Lasalle. 
A které sporty se provozovaly? 
Vedle prostných cvičení a cviků 
na nářadí se dlouhodoběji pro-
sadila také cyklistika a  některé 
lehkoatletické disciplíny. Díky 
Bečvě se ujaly i vodní sporty – 
veslování a plavání. Objevovala 
se první kluziště i tenisové kurty.  

Po vzniku samostatného Čes-
koslovenska došlo k  velkému 
rozšíření sportovních aktivit. Byla 
postavena sokolovna, Sokol měl 
v roce 1920 již 400 členů. Rozvíjel 
se i konkurenční Orel.  Aktivní byli 
skauti, kteří se prosazovali v zim-
ních sportech. Boby jezdily ze 
Zbrašova do parku a z Radíkova 
do Velké.  K hranickým skautům 
se váže i počátek plachtařství.

Začaly se objevovat i  samo-
statné sportovní oddíly. Před sto 
lety byl založen fotbalový oddíl 
a také turistický oddíl. Sportovní 
klub SK Hranice sdružoval teniso-
vý oddíl, kopanou i dámskou há-
zenou. Do roku 1920 sahají také 
počátky motoristického sportu 
v Hranicích. Vznikl šachový klub 
a díky tehdejší vojenské akademii 
i jezdecký klub. Postupně se roz-
víjela další sportovní odvětví, vel-
kou oblibu měli rohovníci (boxeři).

Vývoj na sportovním poli 
ale přerušila okupace a 2. svě-
tová válka. Po válce se musely 
sportovní aktivity přizpůsobit 
změněným podmínkám - těles-
ná sportovní výchova musela 
být organizována zásadně po-
dle pracovišť. Zrušen byl Sokol, 
Orel, Junáci i další nepohodlné 
organizace. Po řadě slučování, 
přejmenování a změn se v Hra-
nicích ustálily dvě tělovýchov-
né jednoty – TJ Sigma Hranice 
a TJ  Cement Hranice (zejména 
házená, tenis, lyžování). Postup-
ně se přidaly VTJ Dukla Hranice 
(fotbal) a další menší tělovýchov-
né jednoty, jako TJ Sokol Draho-

tuše (lední hokej, tenis), TJ JZD 
Podlesí Drahotuše (fotbal) nebo 
TJ Slovan Teplice  (tenis). Důležitý 
pro vývoj sportu byl i Svazarm 
(Svaz pro spolupráci s armádou). 
Ten se věnoval například letec-
tví, leteckému modelářství, mo-
toristickým sportům, sportovní 
střelbě, sportovnímu potápění 
či kynologii.

Dalším přelomem byl vývoj 
po roce 1989, kdy došlo k obno-
vení Sokola a Junáka a mnoha 
dalším organizačním změnám. 
Začaly k  nám pronikat i  nové 
populární sporty (triatlon, fl orbal, 
MTB, šipky, mažoretky).

V průběhu uplynulých více 
než sta let mnohá i úspěšná spor-
tovní odvětví v Hranicích zanikla, 
jiná se zase objevila, další střídala 
úspěšné i méně úspěšné chvíle. 
Z těch zaniklých je určitě nutné 
vzpomenout box. Hraničtí boxe-

ři ve své zlaté éře vybojovali nej-
vyšší republikovou soutěž a až do 
roku 1952 byl box nejúspěšněj-
ším hranickým sportem. Postup-
ně ale docházelo k jeho úpadku 
a v roce 1967 oddíl zanikl. Výrazně 
na významu pokleslo jezdectví. 
Zde je záhodno připomenout, že 
v Hranicích krátce působil a tré-
noval olympijský vítěz ve skoku 

z roku 1928 a držitel naší jediné 
medaile v tomto sportu, František 
Ventura (od roku 1920 učitel jíz-
dy na Hranické akademii).  Oddíl 
kulturistiky byl ve městě pouhých 
devět let, ale jeho členové se na 
začátku 70. let prosazovali na ce-
lorepublikové úrovni.

Lední hokej zde střídavě ožíval 
a zase zanikal, jeho závislost na pří-
rodním ledu však nakonec způso-
bila zánik výkonnostního ledního 
hokeje v roce 1983. V současnosti 
ve městě a okolí působí řada ama-

térských uskupení. Snahou je oži-
vení tohoto sportu v  Hranicích 
výstavbou zimního stadionu. Jako 
zajímavost lze uvést, že v Hranicích 
na konci 50. let krátce působil od-
díl krasobruslení.  

Při krátké exkurzi do historie 
hranického sportu nemůžeme 
opomenout ani působení našeho 
nejslavnějšího atleta, čtyřnásob-

ného olympijského vítěze Emila 
Zátopka, v místních kasárnách.  
I když jeho pověstné trénování 
na chodbě hranických kasáren 
lze kvůli jejím technickým para-
metrům spíše vyloučit. Zátopek 
běhával v areálu akademie, ale 
hlavně okolo stadionu, nebo na 
vybudované „cvalovce“ (dráha 
pro výcvik jízdy na koních), když 
pršelo tak v jízdárně.

Podle knihy 100 let tělo-
výchovy v Hranicích B. Honse 
zpracoval Petr Bakovský.

SPORT NENÍ V HRANICÍCH POPELKOU 

Do historie hranického sportu patří neodmyslitelně i motocyklový závod Hranická osma. Foto: Sbírky hranického muzea

Letos se sešlo hned několik významných sportovních výročí, zejména 100 let hranického fotbalu i sto let hranické turistiky.  Zároveň v dub-
nu proběhla tradiční akce Sportovec roku. Proto jsme vám chtěli na následujících stránkách připomenout hlavní hranické sportovní oddíly 
a přiblížit i některé další zásadní věci pro chod sportu v Hranicích.

Šíře záběru hranických sportů je velmi široká. Neděláme si iluze, že by se nám podařilo plně zachytit celou škálu jejich aktivit, proto se 
předem omlouváme všem, kterým se nedostalo takové zmínky, jaké si zaslouží. Na začátek přinášíme velmi stručnou připomínku vývoje 
hranického sportu.  (bak)

Stručná historie tělovýchovy ve městě

Fotbaloví dorostenci SK Hranice v roce 1922. Foto: Sbírky hranického muzea 

téma sport
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V zdravém těle zdravý duch, 
zní známé heslo. A bez pohybo-
vých aktivit se zdravého těla dá 
jen těžko dosáhnout. Město Hra-
nice se proto snaží řadou způso-
bů podporovat sportovní aktivity, 
a to zejména u mládeže. Základy 
této podpory jsou podchyceny 
v Koncepci podpory tělovýcho-
vy a sportu města Hranic, kterou 
schválilo zastupitelstvo města.

Město podporuje oblast tělo-
výchovy hned několika způsoby. 
Finančně pomáhá oddílům jak 
při zabezpečení jejich chodu (pří-
spěvky na činnost), tak při pořádá-
ní či účasti na konkrétních akcích.

V posledních letech došlo 
k  výraznému navýšení financí 
právě v  oblasti příspěvků, ze-
jména příspěvků na mládežnický 
sport, které z původních 2 milio-
nů (900 tisíc na příspěvky a 1,1 
milionu na podporu nájemného 
v tělocvičnách) stouply na 2 mili-
ony 650 tisíc v loňském roce. Pro 
letošní rok je v rozpočtu již částka 
4 miliony 150 tisíc korun. Stouply 
také příspěvky na sport dospě-
lých z 940 tisíc v roce 2016  přes 
1 milion 140 tisíc v roce 2017 na 
letošních 1 milion 640 tisíc.

Kromě toho jsou přidělovány 
v  průběhu kalendářního roku 

i příspěvky mimo grantové řízení, 
v loňském roce například na pod-
poru účasti hranické triatlonistky 
Kristýny Skupieňové na extrém-
ních závodech Patagonman XTRI, 
kde obsadila skvělé páté místo. 
Město také přispívá na podporu 
plaveckého výcviku žáků základ-
ních škol částkou 100 tisíc korun.

Nejen pomocí dotací jednot-
livým oddílům či konkrétním 
sportovcům, ale i financováním 
dalších provozních nákladů spo-
jených se sportováním, výstav-
bou či opravou nových sportovišť 
podporuje město Hranice rozvoj 
tělovýchovy.  

Jen na údržbu a opravy spor-
tovních zařízení v majetku měs-
ta je letos v rozpočtu vyčleněno 
přes půl milionu korun, o 80 tisíc 
více než v loňském roce. Význam-
né částky jsou vyhrazeny na pro-
voz dalších sportovišť, zejména 
na Plovárnu Hranice (3,3 miliony 
korun) a na stadion SK Hranice 
2,2 milionu korun). Částka 80 ti-
síc korun putuje SK Pétanque na 
provoz areálu ve Valšovicích.

Další milion korun je vyhrazen 
na granty na podporu investic 
v oblasti sportu, kultury a sociál-
ních služeb. V roce 2018 byly z to-
hoto grantu podporovány akce 

jako oprava sokolovny (300  ti-
síc), oprava hangáru Aeroklubu 
Hranice (200 tisíc), oprava terasy 
kempu AMK Hranice (130 tisíc), 
nákup tatami pro Judo Železo 
Hranice (100 tisíc). Menší částky 
dostali i  vodáci, TJ Sokol Velká 
a TJ Sokol Slavíč.

Nezanedbatelnou úlohu 
hraje i  zviditelnění hranických 
sportovců. Akce Sportovec 
roku má za sebou již 19. ročník, 
kdy se z  původně skromných 
začátků  změnila v   důstojnou 
propagaci mnoha hranických 
sportovních úspěchů.  Tradičně 
se mezi úspěšné hranické spor-
ty počítá házená, fotbal, atletika, 
judo, vodní sporty, různá odvětví 
cyklistiky a nově se k nim zařa-
zuje i florbal nebo triatlon. Akce 
Sportovec roku se programově 
zaměřuje na mladé a začínající 
sportovce, jednou z vyhodnoco-
vaných kategorií je i kategorie do 
15 let, kdy mají šanci pochlubit 
se svými úspěchy i ti nejmladší 
sportovci. Nezapomíná se ani na 
netradiční sporty, jim je určena 
kategorie neolympijské disciplí-
ny. Tak se v Hranicích úspěšně 
prosazují například mažoretky, 
letci, modeláři, pétanque, agility 
a další.  (bak)

Fotbalistům SK Hranice se 
v letošní rozehrané sezóně daří 
lépe než v  nedávné minulos-
ti, drží se na předních příčkách 
Divize E.  „Tři roky jsme bojovali 
o záchranu,  musely přijít nějaké 
změny,“ uvedl předseda oddílu 
Daniel Vitonský.  „Máme nového 
trenéra Radka Fojtů,  který v mi-
nulosti za Hranice hrával, hraje-
me  pěkný fotbal, padá hodně 
branek, je tu dobrá parta, zatím 
je to úspěšná sezóna,“ pokračoval 
Daniel Vitonský.

„Hranice se navíc mohou po-
chlubit i  tím, že současný kádr 
A  týmu, jako jeden z  mála na 
této úrovni, vychází z vlastních 
odchovanců. Kromě dvou fot-
balistů všichni ostatní v  Hrani-
cích začínali. Pak někteří hrávali 
i jinde, ale zase se k nám vrátili,“ 
vysvětlil předseda oddílu.  

Dobrá práce s mládeží oddíl 
zdobí.  Celkem má hranický fot-
balový klub 13 oddílů různých 
věkových kategorií, od těch nej-
menších, přes dorostence i do-
rostenky až po muže. Zájem dětí 
je tak velký, že oddíl zvažuje roz-
šíření mládežnických kategorií.

V žákovských kategoriích 
jsme schopni konkurovat i  li-

govým oddílům, dorostenci 
už to mají horší, tam už se těm 
silným klubům nemůžeme rov-
nat. A proto ti nejtalentovanější 
odchází třeba i do Baníku nebo 
Sigmy Olomouc. Ukazuje se tak, 
že jsme schopni vychovat i ligové 
fotbalisty,“ říká Daniel Vitonský.

Nově se navíc v  Hranicích 
připravují i dorostenky, které by 
měly na podzim poprvé nasko-
čit do soutěžního kolotoče, pro 
začátek do třetí nejvyšší soutěže. 

Po dlouholeté přestávce se tak 
v Hranicích oživí i ženská kopaná.

„Klub čeká úprava hlavní hrací 
plochy. Životnost travnatého ko-
berce je omezená, ten náš je již za 
zenitem, jen díky obětavé práci 
správce areálu je ještě v takovém 
stavu, v jakém je. Ale bez rekon-
strukce trávníku se neobejdeme. 
A celkově nám chybí ještě jedno 
travnaté hřiště, pro obdobné 
kluby je přitom samozřejmostí,“ 
uvedl Daniel Vitonský.

Sportovním cílem pro zbytek 
sezóny je udržet se v popředí di-
vizní tabulky. „V minulosti jsme 
hrávali Moravskoslezskou ligu, 
rádi bychom se tam samozřej-
mě v budoucnosti vrátili. Ale po-
třebuje to ještě hodně práce, je 
na to potřeba hráčské i finanční 
zabezpečení na vyšší úrovni než 
nyní,“ dodal na závěr předseda 
oddílu.  (bak)

Hranice podporují sport dlouhodobě, 
velkou prioritou je sport mládeže

Hranický fotbal se veze na úspěšné vlně

Hranická pohybová školička nejen seznamuje ty nejmenší s míčem, ale věnuje se 
celkové pohybové zdatnosti. Foto: SK Hranice

Město Hranice podpořilo také Judo Železo Hranice částkou 100 tisíc korun 
na nákup tatami. Foto: Judo Železo Hranice

téma sport

Hranický fotbal, 
to je i Dukla

Jen přes řeku, na hřišti 
U  Splavu hraje své zápasy 
Dukla Hranice. Momentál-
ně pouze okresní soutěž, 
ale v dobách největší slávy, 
v  letech 1998 až 2000, re-
prezentovala město v Mo-
ravskoslezské fotbalové 
lize, stejně jako SK Hranice. 
V roce 2000 po dvou sezó-
nách v MSFL ale přišel se-
stup. A profesionalizace ar-
mády v roce 2003 připravila 
Duklu o hráče. Oddíl musel 
začít prakticky znovu od 
nuly a  také od nejnižších 
soutěží, kde se od té doby 
pohybuje. (bak)
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Oddíl házené TJ Cement Hra-
nice patří ke stabilním účast-
níkům nejvyšší republikové 
soutěže mužů.  V nedávné době 
se hraničtí házenkáři mohli po-
chlubit třeba ziskem Českého po-
háru nebo umístěním na 3. místě 
extraligy.

Loňská sezóna 2017/2018 již 
tak úspěšná nebyla a  družstvo 
mužů se místo bojů o  play off 
muselo spokojit pouze s účastí 
ve skupině play-out, kde si hrá-
či s přehledem zajistili 10. místo 
a  tím i další setrvání v nejvyšší 
soutěži. Proto bylo nutné sáh-
nout pro stávající ročník extrali-
gy 2018/2019 k obměně kádru, 
zejména k  jeho omlazení, s vý-
hledem na další ročníky nejvyšší 
soutěže. Tento krok se pochopi-
telně projevil na herních výsled-
cích, kdy se ne vše dařilo podle 
představ trenérů a vedení oddí-
lu. Po nadějném začátku soutěže 
se dostavilo pár nepovedených 
utkání, kdy hráčská nezkušenost 
a také absence klíčových hráčů ze 
zdravotních důvodů stály hranic-
ké házenkáře postup do play off.

Pro nastávající soutěžní roč-
ník 2019/20 je tedy cílem vedení 

oddílu další kvalitní doplnění 
a postupné omlazování kádru ex-
traligového družstva mužů, aby 
měli fanoušci hranické házené 
znovu radost z předváděné hry 
a pěkných výsledků.

Na tento úkol pochopitel-
ně navazuje práce s  mládeží, 

která se začíná znovu dostávat 
na prvořadé místo. Aktuálně je 
v  mládežnických družstvech 
přibližně 100 dětí ve věku 6 až 
18 let, kdy máme plně obsazeny 
soutěže pro všechny věkové ka-
tegorie. Velkou měrou k tomuto 
nárůstu mládeže přispívá Školní 

liga házené, která je s  počtem 
29 družstev nejpočetnější v Olo-
mouckém kraji.

Doufáme, že tento trend bude 
i nadále pokračovat a dětí, kte-
ré se prosadí až do seniorských 
kategorií, bude v našem oddílu 
neustále přibývat. Martin Marek

Házenkáři TJ Cement Hranice omlazují kádr

Zájemci o judo si mohou vybrat ze tří oddílů

téma sport

Hraničtí házenkáři na začátku letošního ročníku extraligy. Foto: Mijoka Hranice

1. Judisté Železa Hranice navazují 
na loňské úspěchy

Úvod sezóny se klubu Judo 
Železo Hranice vydařil, a to jak po 
sportovní stránce, tak po diplo-
matické. Marek Nádvorník totiž 
v lednu obhájil post místopřed-
sedy Českého svazu juda. Adam 
Purgert byl jmenován předsedou 
rozhodčí komise a Jakub Horák se 
stal členem této komise.

Po sportovní stránce také 
bodujeme. V  rámci České re-
publiky jsme se zapojili do série 
turnajů Českého poháru a  jako 
jediný hranický klub jsme zatím 
navštívili všechna kola. Dále 
se družstvo mužů představilo 
v Moravské lize. Naši nejmladší 
se pak připravují na turnajích 
dětí v Brně či v Hranicích.

Za připomínku stojí první 
místo v  hodnocení oddílů na 
Českém poháru Ostrava v kate-
gorii dorostu a  juniorů a záro-
veň 3. místo v kategorii seniorů. 
V  jednotlivcích se na úvod se-
zóny blýskla Gabriela Nádvor-
níková, která vozí jeden cenný 
kov za druhým. Do reprezentace 
se aktivně zapojila Barča Ond-
roušková, která hned na úvod 
sezóny bojovala v chorvatském 
Záhřebu o  medaile, nakonec 

skončila na 5. místě. Poté se tři 
týdny připravovala v Japonsku 
a nyní se pokusí o nominaci na 
mistrovství Evropy.

V juniorech se plně zapojili 
do reprezentace David Šatánek 
a Martin Bezděk. Martin získal 
na turnaji v Portugalsku 7. místo 
a 9. místo přidal v Athénách.

Pro druhé čtvrtletí máme 
jasný cíl, a  to nominaci našich 
reprezentantů na mistrovství 
Evropy či světa, což znamená, že 
musí uspět na evropských pohá-
rech. Družstvo mužů se pokusí 
o úspěšný vstup do I. ligy. V po-
sledních letech se nám to příliš 
nedařilo, především proto, že se 
několik našich závodníků pralo 
za jiné týmy v extralize.

Začátkem května odletíme na 
již tradiční přípravný turnaj do 
Athén, letos v rekordním počtu 
30 borců. Před prázdninami pak 
plánujeme turnaj v chorvatském 
Splitu. Přes léto proběhnou sou-
středění na Spálově (pro menší) 
a  celorepublikový tréninkový 
kemp v SC Naparia, kde počítá-
me s účastí 240 judistů. Na závěr 
nás čeká příprava v Polsku.

Adam Purgert

2. Judo Hranice působí i v okolí
Oddíl Judo Hranice z.s. půso-

bí v Hranicích na ZŠ Struhlovsko, 
v Lipníku nad Bečvou, Valašském 
Meziříčí, Drahotuších a Bělotíně. 
Členská základna čítá 200 mla-
dých judistů ve věku od pěti let. 
Zúčastňujeme se turnajů v rámci 
celé republiky a v zahraničí. Jsme 
nejúspěšnější žákovský klub 
Olomouckého kraje a jsme zařa-
zeni do programu „Talentovaná 
mládež“ sportovního střediska 
Českého svazu juda.

S mládeží máme dlouhodobé 
zkušenosti, o čemž svědčí fakt, 
že jsme v roce 2017 získali oce-
nění nejlepší klub České repub-

liky v kategorii mladšího žactva. 
V celkovém pořadí jsme se umís-
tili v top desítce klubů v rámci 
celé republiky. Na tento úspěch 
jsme navázali i v roce 2018, kdy 
jsme získali druhá místa v kate-
gorii mladšího i staršího žactva. 
Naši svěřenci jsou pravidelně 
zařazování do reprezentace 
České republiky v  jednotlivých 
věkových kategoriích. V  letoš-
ním roce jsme vybojovali postup 
do dorostenecké ligy. Srdcem 
celého klubu je trenérka Olga 
Chytrá, které pomáhají další čtyři 
trenéři s licencí.

Olga Chytrá

3. Klub juda Hranice sází na mládež
Klub juda Hranice z.s. se 

zaměřuje především na práci 
s  mládeží, konkrétně na nej-
mladší věkové skupiny dětí. Od 
toho se odvíjí i  cíle a  ambice 
klubu. Prvořadým cílem je všeo-
becná sportovní průprava dítěte 
a harmonický rozvoj. Učíme děti 
trpělivosti a bojovnosti, vzájem-
nému respektu a úctě k soupeři. 
Děti se učí vítězit i přijímat pro-
hru. Snažíme se připravovat je ke 
sportovním výkonům adekvátně 
jejich věku. Každá medaile po-

těší, ale raná specializace a me-
daile vybojované v útlém věku 
nemohou být směrem, kterou by 
se měl sportovní trenér ubírat. 
Až nominace do reprezentač-
ních družstev České republiky 
a medaile z největších turnajů 
mohou pro nás být měřítkem 
úspěchu. Hlavním cílem zůstává 
spokojenost a úspěch v životě. 
Z dalších cílů nelze opomenout  
stabilizaci členské základny a na-
výšení počtu trenérů.

Daniel Navrátil
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Před třemi lety vznikl v Hra-
nicích florbalový klub FBC Hra-
nice, který navázal na florbalový 
klub Teiwaz. Za tyto tři roky jsme 
zdvojnásobili základnu, přede-
vším u  dětí a  mládeže. Dnes 
máme přes 200 členů a dále se 
úspěšně rozšiřujeme.

Na základních školách 1. máje 
a Šromotovo pořádáme kroužek 
pro děti prvních a druhých tříd. 
V  trénincích poté pokračuje-
me ve všech kategoriích v hale 
sportovního centra Naparia 
a  v  tělocvičně ZŠ Šromotovo. 
Nábory nových členů probíhají 
celoročně jak pro chlapce, tak 
i pro dívky.

Mezi úspěchy našeho klubu 
bych rád vyzdvihl medailová 
umístění, která vozí z  turnajů 
Olomoucké a Moravskoslezské 
ligy mladší i starší žákyně. Svou 
formu potvrdily i  1. místem 
v  celorepublikovém finále zá-
kladních škol, kde právě tyto 
dvě kategorie spolu se svými 
spolužačkami z  6. a  7. tříd ZŠ 
1. máje ve finále porazily favo-
rizované hráčky z  Florbalové 
akademie Mladá Boleslav. Díky 
těmto úspěšným kategoriím 

plánujeme v příští sezóně otevřít 
navazující kategorii dorostenek. 
Zároveň budeme mít nově i ka-
tegorii žen.

Největším úspěchem hra-
nického florbalu je aktuální čer-
stvý postup mužů do Národní 
ligy. Jsme hrdí na to, že úroveň 
mužského florbalu v Hranicích 
je v současnosti nejvyšší v celém 
Olomouckém kraji.

Do konce letošní sezóny 
nás ještě čekají mezinárodní 
turnaje Open Game Brno a Pra-

gue Games v  našem hlavním 
městě. V uplynulých dvou se-
zónách jsme v Brně došli do fi-
nále. Letos opět pomýšlíme na 
medailové umístění v kategorii 
starších žákyň.

V květnu pořádáme turnaj 
O pohár starosty města Hranic. 
V létě chystáme v Odrách spor-
tovní tábor pro děti od 7 do 12 
let, a to nejen pro členy klubu. 
Konec prázdnin ukončíme tra-
dičně týdenním příměstským 
soustředěním.

Děkuji Městu Hranice za 
podporu, bez které bychom se 
neobešli. Také děkuji našim spon-
zorům, kteří nám věří a  jejichž 
podpory si velmi vážíme. Jako 
předseda klubu chci poděkovat 
trenérům a vedoucím družstev, 
kteří florbal dělají srdcem ve svém 
volném čase a díky kterým je flor-
bal v Hranicích na velmi vysoké 
úrovni. Mé díky patří i rodičům, 
kteří podporují své děti, a  také 
všem našim skvělým fanouškům.

Jan Bitter, předseda klubu

Březnové slunečné počasí 
umožnilo provést jarní údržbu 
letiště v předstihu a zahájit no-
vou leteckou sezónu. Od jara 
se na letišti Aeroklubu Hranice 
v Drahotuších rozběhl výcviko-
vý rok pro nové adepty létání. 
V kurzu létání na kluzácích je za-
řazeno pět nových zájemců pře-
vážně ve věku do 18 let. Výcvik 
dokončují dva žáci z minulého 
roku. Na motorových letadlech 
dokončují výcvik také dva noví 
piloti, kteří jsou před složením 
pilotní zkoušky.

Sportovní piloti našeho aero-
klubu se zúčastní v letošním roce 

mnoha soutěží, ať již v České re-
publice nebo v zahraničí.  

Plachtaři během zimního ob-
dobí připravili závodní kluzáky 
na nadcházející sezónu, která 
začíná již o velikonočních svát-
cích prvním závodem v  Nitře. 
Další jarní závody proběhnou 
v  Prievidzi, v  Šumperku a  ve 
Zbraslavicích. Petr Krejčiřík se 
zúčastní v  květnu mistrovství 
Evropy ve volné třídě v Polsku 
a poté mistrovství světa Grand 
Prix ve Španělsku v Pyrenejích. 
V  plánu je i  účast na meziná-
rodním mistrovství Slovenska. 
V červenci pak proběhne mist-

rovství Evropy v 15 metrové třídě 
v Prievidzi, kterého se zúčastní 
Radek Krejčiřík. Další piloti naše-
ho aeroklubu se během roku zú-
častní dalších domácích soutěží, 
až po srpnové mistrovství České 
republiky v Moravské Třebové.

Piloti motorových letadel, 
kteří se zabývají akrobacií, mají 
i  v tomto roce plný soutěžní 
program, kdy se budou snažit 
zúročit své dovednosti získa-
né při tréninku pod vedením 
Richarda Ponížila, bývalého re-
prezentanta v letecké akrobacii. 
Čeká je seriál akrobatických sou-
těží v Mostě, Toužimi, Rakovníku, 

Hosíně, včetně mistrovství ČR 
v Chotěboři.

V průběhu roku je možno na 
letišti vidět i  aktivity Modelář-
ského klubu Aeroklubu Hranice, 
a to ať již soutěžního charakteru 
nebo ukázkového létání mode-
lů pro veřejnost. Modelářská 
plocha na letišti je samozřejmě 
využívána dětmi, členy mode-
lářského kroužku, pro první lety 
jejich vlastnoručně vyrobených 
modelů letadel.

Kalendář akcí na letišti je zve-
řejněn na stránkách Aeroklubu 
Hranice www.aeroklubhranice.cz.

Petr Krejčiřík

Všechny čtyři týmy - Panen-
ky, Minipanenky, Babypanenky 
a naše nejmenší Babypanenky 
– přípravka,  jednotlivé sólistky 
i dua mají za sebou  první nepo-
stupové soutěže mažoretek,  ze 
kterých děvčata přivezla spous-
tu skvělých umístění a desítky 
medailí.

Panenky mají před sebou ale 
nejdůležitější úkol,  na který se  
pilně připravují pod vedením 
svých vedoucích Jany Sámelo-
vé a Jany Koutníkové a trenérek 
Zuzany Urbancové, Katky Sá-
melové, Terezy Vránové, Nikol 
Mrnuštíkové a  Žanety Václav-

kové, a  to Národní šampionát 
mažoretek České republiky 2019 
asociace NBTA.

Oblastní kolo a Mistrovství Mo-
ravy a Slezska 2019 se koná v květ-
nu v Otrokovicích, ze kterého se 

postupuje do finále MČR, které 
se koná v červnu v Poděbradech.

Panenky, které cvičí sóla 
a dua, mají oblastní kolo a Mist-
rovství Moravy a Slezska v dub-
nu v Hluku a postupují na MČR 
do Ronova nad Doubravou.

Dále mají děvčata před se-
bou spoustu dalších akcí a vy-
stoupení v Hranicích a okolí,  na 
které srdečně zveme všechny 
naše příznivce. Bližší a aktuální 
informace najdete vždy na na-
šich webových stránkách - www.
mazoretkypanenky.estranky.cz

Jana Koutníková,  
vedoucí mažoretek

Hranický florbal je na vzestupu

Aeroklub Hranice zahájil sezónu v předstihu

Mažoretky Panenky úspěšně zahájily soutěžní sezónu

Hraničtí muži slaví postup do Národní ligy. Foto: FBC Hranice

Hranické mažoretky od těch nejmenších po největší. Foto: Mažoretky Panenky
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Pétanque je v zásadě venkov-
ní sport, nová sezóna se naplno 
rozbíhá již koncem března. Jako 
každoročně čekají na milovníky 
ocelových koulí přátelské, regio-
nální i prestižní turnaje po celé re-
publice. Vyvrcholením pak bývá 
mistrovství republiky. K dispozici 
jsou ale i turnaje po celé Evropě. 
Tradiční bývá setkání předních 
hráčů na turnajích Centrope 
(Středoevropský pohár), kde mají 
hráči možnost konfrontovat své 

pétanque umění v rámci střední 
Evropy. Ti, kteří uspěli v kvalifi -
kacích, mohou reprezentovat na 
mistrovství Evropy a světa.

Když se ohlédneme za loň-
skou sezónou, musíme konsta-
tovat, že přes řadu úspěchů na 
turnajích různých kategorií jsme 
na mistrovské tituly sice nedo-
sáhli, ale Lenka Svobodová vel-
mi dobře reprezentovala Českou 
republiku a náš klub na ME žen 
ve Francii.

Rádi bychom navázali na 
úspěchy z  minulých let, proto 
jsme nezaháleli v  přípravě ani 
v zimních měsících.  Díky mož-
nosti hrát i v tělocvičnách halo-
vými koulemi, jsme si příjemně 
zatrénovali a  ze čtyř halových 
turnajů přivezli jedno vítězství 
a čtyři druhá místa. Náš klub se 
tak stal jednoznačně nejúspěš-
nějším v regionu severní Moravy.

Chuť vítězit nás neopouští, 
takže i  letos se chceme poprat 

v každém turnaji a obzvlášť na 
mistrovstvích republiky o příčky 
nejvyšší, i když je to díky rostou-
címu počtu registrovaných hráčů 
stále těžší. Jak se nám bude dařit, 
se můžete dočíst na našich webo-
vých stránkách (www.petanque-
valsovice.cz). Rádi Vás přivítáme 
jako diváky či hráče na turnajích, 
které tradičně pořádáme v prů-
běhu roku ve sportovním areálu 
ve Valšovicích.

Zbyněk Jakeš

Hranický mládežnický oddíl 
cyklistiky TJ Sigma Hranice pod 
vedením Oldřicha Pivody a Jaro-
slava Bartoše má za sebou zimní 
přípravu i jarní soustředění, kde 
jejich svěřenci najeli důležité ki-
lometry před závodní sezónou. 
Poctivá příprava by se měla 
odrazit ve výsledcích v Českém 
poháru, na mistrovství České 
republiky a v mezinárodních zá-
vodech. Tým by v letošní sezóně 
rád vylepšil loňská umístění a na-
vázal na výsledky z let minulých.

Svěřenci a  odchovanci od-
dílu v  minulosti zaznamenali 
spoustu výrazných úspěchů na 
domácí i  světové scéně. Mezi 
nejvýraznější osobnosti hranické 
cyklistiky patří například Vladimír 
Švehlík, který roku 1994 ovládl 
celkové hodnocení závodu Oko-
lo Slovenska, roku 1995 zvítězil 
na Bohemia Tour, získal druhé 
místo v etapě Závodu Míru 1994 
a reprezentoval Českou republi-
ku na mistrovství světa, dále Petr 
Konečný, vítěz etapového závo-
du Lidice 1991, druhý v závodě 
na Mallorce ve Španělsku 1992 
a  účastník Závodu míru 1995-

1996 a  mistrovství světa, Jana 
Jeřábková, mistryně ČR a repre-
zentantka České republiky, Vlas-
timil a  Zbyněk Mlčákovi – oba 
mistři ČSSR, Jakub Frkal stříbrný 
a bronzový na mistrovství ČR, Ja-
kub Vývoda, stříbrný a bronzový 
na mistrovství Evropy i světa, Jan 
Kadúch, mistr Evropy, Jana Ma-
cháčová, dvojnásobná vítězka 
Evropského poháru v triatlonu, 
účastnice mistrovství světa, Karel 
Hartl, dvakrát druhý na mistrov-
ství Evropy, letos absolvuje již 
svou 24. závodní sezónu. Nejvý-
raznější úspěchy ale zaznamenal 
Jiří Janošek v letech 2014-2015, 
který se stal desetinásobným mi-
strem České republiky, mistrem 
Evropy a trojnásobným mistrem 
světa v dráhové cyklistice a byl 
vyhlášen nejlepším juniorským 
sportovcem Evropy.

V současné době je mladých 
zájemců o cyklistiku málo a je těž-
ké navázat na předchozí úspěchy. 
I  loni však tým mládeže zazna-
menal řadu úspěchů na domácí 
i mezinárodní scéně, kdy Radim 
Husička ovládl závod v  polské 
Pszczyně, Jan Zátopek vyhrál 

závod v Petřvaldě a Andrea Ma-
chancová v  polském Imielině. 
Hranický oddíl disponuje jedním 
z nejmenších rozpočtů v celém 
českém pelotonu, ale povedlo se 
vychovat řadu velkých talentů.

Velký dík patří především Ol-
dřichu Pivodovi, který se svým 

svěřencům věnuje takřka nepře-
tržitě celý rok, a i přes pracovní 
vytížení daruje oddílu veškerý 
volný čas bez jakéhokoliv fi nanč-
ního ohodnocení, a taktéž Jaro-
slavu Bartošovi, díky němuž jsou 
kola vždy ve špičkovém stavu.

Jakub Frkal

Bikrosový oddíl BMX team 
Hranice organizuje tento sport 
již 24 let a  svou činností a  ze-
jména výsledky přibližuje bikros 
dětem a mládeži nejen v Hrani-
cích. Celkem má oddíl 18 jezdců 
s  licencí ČSC a 9 nelicenčních. 
Jezdci BMX pravidelně startu-
jí na závodech Moravské ligy, 
Českého poháru, Mistrovství ČR 
jednotlivců i družstev a dalších 
závodech.

V loňském roce jsme získali 
titul 2. vicemistr České repub-
liky, dva tituly Mistr Moravy, 
Vicemistr Moravy, titul Mistra 
a  Vicemistra Českého poháru. 
Na MČR klubů a týmů jsme z 61 
družstev obsadili 24. místo.

Letošní sezónu jsme odstar-
tovali jarním soustředěním na 
Slovensku, další soustředění 

proběhnou před mistrovstvím 
České republiky a o prázdninách. 
V srpnu tradičně pořádáme Vel-
kou cenu, 22. ročník INTERCUP, 
koná se 24. a 25. srpna.

Bikrosový oddíl trénuje 
Ing. Jan Křištof, mnohonásobný 
mistr republiky a vicemistr Ev-
ropy 2006, má na svém kontě 
celkem 205 medailových umís-
tění. Zkušenosti získané z odje-
tých 527 závodů profesionálně 
předává svým svěřencům.

Během roku je pro náš tým 
samozřejmostí péče o  areál, 
řešíme sjízdnost dráhy, údržbu 
travnatých ploch, běžné opravy, 
modernizaci zázemí a zabezpe-
čení jezdců na závodech. Stáva-
jící dráha však už neodpovídá 
mezinárodním pravidlům UCI, 
je zastaralá, nemá startovací za-

řízení dle norem, ani další věci, 
což bohužel znamená nepřidě-
lení závodů.

Cílem proto je dokončit již 
započatý projekt na komplex-
ní rekonstrukci areálu. Město 
Hranice v  roce 2016 schválilo 
dotaci ve výši 2 miliony korun 

a  vzhledem k  již zpracované 
projektové dokumentaci se snad 
nového sportovního BMX areálu 
dočkáme co nejdříve. Největším 
přáním by bylo už v příštím roce 
zažádat a zorganizovat některý 
z prestižních BMX závodů.

Mirka Křištofová

Valšovičtí hráči pétanque se chystají na sezónu

Cyklisté chtějí navázat na minulé úspěchy

BMX Team Hranice vozí medaile pravidelně

téma sport

Hranický odchovanec Jiří Janošek po vítězství na mistrovství světa v dráhové 
cyklistice v Astaně 2015. Foto: archiv Jiřího Janoška

Členové BMX teamu Hranice na posledním závodě sezóny. Foto: BMX Team Hranice
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Přestože to může vypadat, že 
klubový a sportovní život v na-
šem klubu po medvědím vzoru 
přes zimu utichl a spí, nic nemůže 
být vzdálenější pravdě. Nehiber-
nujeme, ale trénujeme.

V zimním období mladí zá-
vodníci nezaháleli, ale poctivě se 
připravovali na letošní vodáckou 
sezónu 2019. Pravidelné trénin-
ky dvakrát týdně v  tělocvičně, 
kondiční plavání, tréninky na 
běžkách a v pádlovacím bazén-
ku pomáhaly zvyšovat fyzickou 
kondici a obratnost mládežníků. 
Ti starší a zkušenější již od půlky 
března trénují na vodě.

Letos chceme navázat na 
sportovní úspěchy loňské se-
zóny a pevně věříme, že budou 
ještě lepší. Vždyť máme spoustu 
šikovných, nadaných a talento-
vaných dětí, které ukázaly, že 
se na závodech Českého pohá-
ru neztratí. Například Anthony 
Kocman v roce 2018 v kategorii 
C1 - benjamínci nenašel přemo-

žitele, a to nejen v singlových, 
ale i  v deblových kategoriích. 
Z  mistrovství České republiky 
si dovezli medaile i Šimon Ko-
nečný, Lucie Smýkalová a Tomáš 
Smýkal. Dále máme v rychlosti 
vítěze Velkomoravské Ligy (seriál 
závodů na Moravě), a to Sabinu 
Obořilovou, Viktorii Filipi a An-
thony Kocmana.

Nyní před oddílem stojí vo-
dácká sezóna 2019. Musíme zor-
ganizovat účast závodníků na 
závodech Českého poháru pro 
mládež a poprvé v letošním roce 
i samostatně pro benjamínky. Ale 
i  pro naše veterány, kteří mají 
velké úspěchy i na mezinárodní 
úrovni. Dále připravujeme v červ-
nu závody v rychlostní kanoistice, 
a to v neděli 16. června  „Hranic-
kou 200“ - Memoriál Milana Bar-
toše. Dále jsou to závody dračích 
lodí s názvem „Hranice Dragons 
2019“ - Mistrovství ČR školních 
posádek, které se budou konat 
ve čtvrtek 20. června 2019.

V letošním roce se chceme 
zúčastnit jako oddíl i  závodů 
v  novém sportovním odvětví, 
a to Stand Up Paddleboarding. 
Soutěží se v long distančních zá-
vodech, v technických závodech, 
SUP surfi ngu a sprintu.

Jsme oddíl s  šedesátiletou 
tradicí, odkud z  řad bývalých 
i současných členů vzešli prvo-
třídní sportovci, jako je napří-
klad Jakub Zavřel. Snažíme se 
vytvářet vhodné podmínky pro 

provozování vodních sportů, 
vytvářet materiální a tréninkové 
podmínky pro sportovně nada-
nou mládež. Všem členům Klu-
bu vodních sportů Hranice, ať 
mladým, starším, veteránům či 
v produktivním věku, kteří jezdí 
na rychlostních lodích, dračích lo-
dích, či jen na turistických, přeje-
me v letošním roce pevné zdraví 
a hodně sportovních úspěchů na 
republikových či mezinárodních 
závodech. Šárka Dostálová

Historie atletického sportu 
v  Hranicích sahá téměř 80 let 
zpět. Za ty roky oddílem prošla 
řada úspěšných sportovců. Ani 
v  posledních letech nezůstává 
oddíl SK Hranice bez úspěchů. 
Například vytrvalec Vojtěch 
Podjukl již čtyři roky po sobě vozí 
medaile z mistrovství ČR, loni to 
bylo stříbro na stýplu. Řadě dal-
ších hranických závodníků se daří 
například v závodech mistrovství 
Moravy a Slezska. V loňském roce 
se činila také družstva dospělých, 
muži ovládli svou skupinu II. ligy, 
ženy byly druhé.

V letošním roce atleti jako 
každý rok chystají spoustu zá-
vodů. Po tradičním Běhu vítěz-
ství, Hranické dvacítce a desítce 
6.  dubna to budou 25.  dubna 
okresní přebory a 30. dubna od-
dílové kolo Čokoládové tretry. 
V sobotu 18. května na hranický 
atletický stadion zavítají muži 
a ženy v rámci 1. kola II. ligy. Přes-

ně o měsíc později se zde bude 
konat 3. kolo krajské soutěže 
družstev mladšího žactva. Pořa-
datelskou sezónu završí hraničtí 
atleti v neděli 22. září závodem 
mistrovství Moravy a  Slezska 
mladšího žactva.

Atletický oddíl SK Hranice 
sdružuje téměř 200 členů, z toho 
130 dětí a  mládeže. Děti jsou 
rozdělené do čtyř tréninkových 
skupin podle věku. Dohromady 
v oddíle funguje 13 aktivních tre-
nérů. Děti již od těch nejmenších 
mají možnost jezdit pravidelně 
na závody, ale v tomto případě 
doplácíme na dnes tolik prokla-
movanou masovost. Hlavně na 
závody družstev mládeže, které 
se konají v  týdnu odpoledne, 
jezdí velmi málo dětí. Hranická 
mládežnická družstva tak po-
kulhávají za většími oddíly Olo-
mouckého kraje. Je škoda, když 
na trénink přijde 30 dětí a na zá-
vody jich pak jede sotva třetina. 

Tuto praxi bychom chtěli změnit. 
Snažíme se s trenéry mládeže po-
silovat kolektivní duch, přestože 
atletika bude vždy především 
individuálním sportem.

Ale abychom nekončili tak 
pesimisticky. Jde především o to, 
aby děti aktivně sportovaly a aby 

dělaly, co je baví. A to je, myslím, 
vidět. Schválně, přijďte se ně-
kdy podívat na stadion, nejlépe 
v pondělí kolem 17. hodiny, kdy 
trénují všechny tréninkové skupi-
ny mládeže. Vidět takovou spous-
tu sportujících dětí je opravdu 
radost. Klára Úlehlová

Nenabídli jsme vám kompletní 
přehlídku všech hranických spor-
tovních odvětví, to nebylo v na-
šich silách a ani rozsah měsíčníku 
nám to neumožňuje.  Nevěnovali 
jsme se podrobně například tenis-
tům, kteří zde mají širokou základ-
nu (TJ Slovan Hranice, Club tenis 
Hranice, Tenis Tondach Hranice), 
a  i když nemohou sportovními 
výkony konkurovat profesioná-
lům, rozhodně se nemusí za své 
turnajové výsledky stydět.

Také stolní tenis (TJ Sigma Hra-
nice) patří dlouhodobě mezi tra-
diční hranické sporty a stál by za 
větší příspěvek. Dlouhou tradici 
zde mají lyžaři (SKI klub Hranice), 
kteří na nedaleké sjezdovce na 
Potštátě odchovali ne desítky, ale 
stovky malých lyžařů a prosazují 
se i v náročné závodní konkurenci 
daleko vyhlášenějších středisek.

Nedostalo se na basketbal (TJ 
Sigma Hranice), ani na golf (Golf 
club Radíkov), ani na velmi roz-

šířený hokej či volejbal. Mezi ty 
méně známé, ale tradiční sporty, 
na které se nedostalo, lze zařadit 
i  kuželky, které se v  Hranicích 
hrají již více než 60 let v kuželně 
u letního kina. Stranou tentokrát 
zůstali i šachisté, šipkaři, turisté, 
dokonce i letečtí modeláři v čele 
s reprezentantem České repub-
liky a medailistou z mistrovství 
světa a Evropy Vojtěchem Zimou.

Nedošlo ani na motoristický 
sport, i  když závody Hranická 

osma neodmyslitelně patřily 
ke koloritu města. Za všechny 
nadšené motoristy připomeň-
me alespoň několikanásobného 
účastníka slavné Rallye Paříž – Da-
kar Dušana Randýska (motocykly 
i čtyřkolky).  

Klub vodních sportů trénuje i v zimě

Na atletickém stadionu to žije

Hranických sportů je mnohem víc

Foto: Klub vodních sportů Hranice

Foto: archiv SK Hranice

PŘÍLOHU NA TÉMA 
SPORT PŘIPRAVIL:

Petr Bakovský

téma sport



OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  

Starosta města Hranic dle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje: 

 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

    v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
                                                                                   v sobotu dne 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795    
pro voliče bydlící v ulici:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095   
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 bydlící v ulicích:  
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 Sluníčko, Plynárenská 1791   
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 Hranice, Tř. 1. máje 361   
pro voliče bydlící v ulicích:  
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, 
Hranice,  Zborovská 293    
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 bydlící  v ulicích:  
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: Střední 
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820 
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 Hranice,  Školní náměstí 35 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
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 Hranice, Jungmannova 1805 
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 bydlící v ulicích:  
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  a 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 bydlících v místních částech:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče bydlících v místních částech:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče bydlící v místní části:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče bydlící v místní části:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Uhřínov 8 
pro voliče bydlící v místních částech:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče bydlící v ulicích:  
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 bydlící v ulicích:  
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 bydlící v ulicích:  
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 svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského 
státu Evropské unie.  
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb  do Evropského parlamentu hlasovací lístky.  Ve  dnech  voleb do Evropského parlamentu 
volič  může obdržet hlasovací lístky i  ve volební místnosti. 

   
            Jiří Kudláček 
V Hranicích dne 5. dubna  2019             starosta 
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Co se děje v Hranicích
Středa 1. 5.

8:00–16:00 - Akce Bílý kámen 
– otevření vojenského prostoru 
Libavá cykloturistům. Bližší pod-
mínky ke vstupu do prostoru 
a mapu naleznete na www.bily-
kamen-libava.cz, vstup 40 Kč.

14:00–16:00 - Otevření Stálé 
expozice posádky Hranice – 
součástí otevření expozice budou 
i komentované prohlídky, a to ve 
14 a v 15 hodin. Koná se v kasár-
nách generála Zahálky v Hranicích, 
vchod do expozice je bočním 
vstupem z ulice Hranická, vstup 
zdarma.

19:00 - Na stojáka! – oblíbená 
stand-up comedy show, tentokrát 
ve složení Polášek, Frauenberg 
a  Cerha. Koná se v  Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v  předprodeji 
230 Kč, na místě 270 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479. 

Čtvrtek 2. 5.

18:00 - Recitál Slávka Klecan-
dra – koná se v kapli sv. Barbory 
v Hranicích, kasárny generála Za-
hálky, boční vchod od supermar-
ketu Billa, vstup zdarma.

Pátek 3. 5.

21:00 - Kali a Peter Pann – slo-
venský velepán Kali a Peter Pann. 
Koná se v City Clubu v Hranicích, 
Masarykovo náměstí 121, vstup-
né od 250 Kč. Předprodej v City 
Clubu v  Hranicích, tel. 606 621 
278 nebo v Kavárně U Mlsné koč-
ky v Hranicích, tel. 774 899 148.

Sobota 4. 5.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

15:00 - Koncert ZUŠ Potštát 
a hostů z Užhorodu – koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juriko-
va 16, vstupné dobrovolné.

Neděle 5. 5.

9:00 - Kurz malování s Pavlem 
Michalicou – rezervace na tel. 
739 593 002. Koná se v  galerii 
M+M v Hranicích, Jurikova 16.

Pondělí 6. 5.

17:00 - Cvičení Chi Kung – ukáz-
ková hodina starého čínského cvi-
čení pro posílení zdraví a duševní 
rovnováhy. Koná se v prostorách 
centra Karnola v Hranicích, Třída 
ČSA 211, vstup zdarma.

Středa 8. 5.

14:00–16:00 - Otevření Stálé 
expozice posádky Hranice – 
součástí otevření expozice bu-
dou i  komentované prohlídky, 
a to ve 14 a v 15 hodin. Koná se 
v  kasárnách generála Zahálky 
v Hranicích, vchod do expozice 
je bočním vstupem z ulice Hra-
nická, vstup zdarma.

Čtvrtek 9. 5.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Móda a odívání – koná se v ga-
lerii M+M v Hranicích, Jurikova 
16, vstup zdarma.

Pátek 10. 5.

9:00–17:00 - Jarní trh – pro-
dej kvalitních výrobků místních 
výrobců, regionálních potravin 
a  mnoho dalšího. Koná se na 
Masarykově náměstí v Hranicích, 
vstup zdarma.

Sobota 11. 5.

9:00–15:00 - Army Test Hranice – 
přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet 
fyzickou zdatnost profesionálních 
vojáků. Koná se na stadionu SK Hra-
nice, Žáčkova ulice, vstup zdarma.

10:00–19:00 - Otevírání lázeň-
ské sezóny – zábavný den s bo-
hatým kulturním programem pro 
celou rodinu. Koná se v  areálu 
Lázní Teplice nad Bečvou, vstup 
zdarma.

Pondělí 13. 5.

12:00–14:00 - Konzultace se 
senátorkou Jitkou Seitlovou – 
schůzku je třeba si předem do-
mluvit na tel. 736 491 225 nebo 
e-mailu asistentka@seitlova.cz. 
Koná se v  přípravné místnosti 
obřadní síně, 1. patro zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
schůzka je zdarma.

14:00–18:00 - Den otevřených 
dveří ZUŠ Hranice – zároveň 
bude probíhat i zápis do hudeb-
ního, tanečního a  výtvarného 
oboru. Koná se v hlavní budově 
Základní umělecké školy v Hra-
nicích, Školní náměstí 35, vstup 
zdarma.

Úterý  14. 5.

14:00–18:00 - Den otevřených 
dveří ZUŠ Hranice – zároveň 
bude probíhat i zápis do hudební-
ho, tanečního a výtvarného oboru. 
Koná se v hlavní budově Základní 
umělecké školy v Hranicích, Školní 
náměstí 35, vstup zdarma.

15:00 - Senior kavárna nejen 
pro seniory – tentokrát posezení 
s písničkou. Koná se v místnosti 
Osadního výboru v Drahotuších.

19:00 - František Nedvěd a Tie 
Break– koncert folkového hu-
debníka s kapelou. Koná se v so-
kolovně v Hranicích, Tyršova 880. 
Vstupné v předprodeji od 270 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479. 

Středa 15. 5.

14:00–18:00 - Den otevřených 
dveří ZUŠ Hranice – zároveň 
bude probíhat i zápis do hudeb-
ního, tanečního a  výtvarného 
oboru. Koná se v hlavní budově 
Základní umělecké školy v Hra-
nicích, Školní náměstí 35, vstup 
zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jiří 
Slíva: Jazz pro oči – koná se 
v  Galerii Severní křídlo zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstup zdarma.

19:00 - Evropské jazzové dny 
2019: Michal Žáček a Mário Še-
parovič – koncert vynikajícího 
saxofonisty a skvělého zpěváka. 
Koná se v Zámeckém klubu v Hra-
nicích, Pernštejnské nám. 1, vstup-
né v předprodeji 100 Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej je v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 16. 5.

19:00 - Evropské jazzové dny 
2019: Alexander Khristianov 
Trio, Martin Jůzl a  Elena So-
nenshine – koncert vynikajících 
jazzových hudebníků. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v  předprodeji 100  Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pátek 17. 5.

19:00 - Evropské jazzové dny 
2019: Formace Jazz Q a Daniela 
Dina Siedlaczek – koncert. Koná 
se v  Zámeckém klubu v  Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup-
né v předprodeji 100 Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 18. 5.

19:00 - Swingová tančírna - ve-
čer pro příznivce swingu. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám.1, vstupné 
v  předprodeji 100  Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej je v Turistic-
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bluesového zpěváka a kytaris-
ty, synovce Erica Claptona. Koná 
se v  Zámeckém klubu v  Hra-
nicích, Pernštejnské nám.  1, 
vstupné v předprodeji 190 Kč, 
na místě 250 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v  Hranicích, tel. 
581 607 479.

kasárny generála Zahálky, boč-
ní vchod od supermarketu Billa, 
vstup zdarma.

18:00–19:00 - Koncert žesťo-
vého kvintetu Vojenské hud-
by Olomouc – koncert v rámci 
Noci kostelů. Koná se v kapli sv. 
Barbory v  Hranicích, kasárny 
generála Zahálky, boční vchod 
od supermarketu Billa, vstup 
zdarma.

19:00-21:20 - Noc kostelů 
v Drahotuších – vítání zvonu, 
příběhy k  pohlazení, ostrůvek 
snů, večerní koncert filmové 
a  populární hudby. Koná se 
v  Drahotuších - Husův sbor, 
vstup zdarma.

Sobota 25. 5.

9:00–19:00 - Žijeme Hranice 
– festival o  aktivním, zdravém 
a spokojeném životě na Hranic-
ku. Koná se v prostorách centra 
Karnola v Hranicích, Třída ČSA 
211.

11:30 - Motomše 2019 – tra-
diční mše svatá pro motocykly, 
veterány a jejich řidiče se závě-
rečnou spanilou jízdou. Koná se 
na Masarykově náměstí a v kos-
tele Stětí sv. Jana Křtitele v Hra-
nicích, vstup zdarma.

17:00 - Rockové Hranice 2019 
– na rockovém festivalu vystoupí 
Limetal, Doga, Komunál a další. 
Koná se v Divadle Stará střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné 290 Kč. Předprodej je 
v restauraci Stará střelnice, tel. 
581 602 187, v knihkupectví Ezop, 
tel. 581 602 547 nebo v  sítích  
Ticketstream.

Pondělí 27. 5.

18:00 - Americké jaro: Štěpán 
Filípek a  Katelyn Bouska –  
koncertní vystoupení americké 
klavíristky a  všestranného vio-
loncellisty. Koná se v  Koncert-
ním sále v Hranicích, Zámecká 
118. Vstupné mimo předplatné 
250 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479. 

Pátek 31. 5.

14:00 - Kácení máje – koná se 
na prostranství za Domovem se-
niorů v Hranicích, Jungmannova 
1805, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vý-
stava dětských prací – koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juri-
kova 16, vstup zdarma.

18:30 - Jarní koncert Hranic-
kého dětského pěveckého 
sboru – koná se v  Galerii Sy-
nagoga v Hranicích, Janáčkova 
728, vstup zdarma.

20:00 - Will Johns Trio – kon-
cert vynikajícího britského 

PROGRAM

kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

19:30 - Úplňkový OM Chanting 
– skupinová technika, využíva-
jící transformační sílu ÓM, aby 
aktivovala sebeharmonizující 
potenciál účastníků a  očistila 
okolní prostředí. Koná se v Ma-
sážním studiu Petry Janáskové 
v  Hranicích, Masarykovo nám. 
96, příspěvek 50 Kč, registrace 
na mailu j.bach@email.cz.

20:30 - TOK – další edice elek-
tronického hudebního zážitku. 
Koná se v prostorách centra Kar-
nola v Hranicích, Třída ČSA 211.

Neděle 19. 5.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

10:00 - Hranický Open Cup 
2019 – otevřená jarní část sou-
těže v aerobiku a zumbě. Koná 
se ve sportovním centru Naparia 
v Hranicích, Smetanovo nábřeží 
2180, vstupné 50 Kč. Bližší infor-
mace a přihlášky na info@dba-
production.cz.

Pondělí 20. 5.

10:00–15:00 - Seminář ke kot-
líkovým dotacím Olomoucké-
ho kraje – koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma.

Čtvrtek 23. 5.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Fe-
nomén hasičství – koná se ve 
výstavní síni Staré radnice v Hra-
nicích, Radniční 1, vstup zdarma.

18:00 - Koncert Leonard Bern-
stein – koncert ZUŠ Hranice. 
Koná se v Divadle Stará střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstup zdarma.

19:00 - Na film do Karnoly – 
projekce psychologického thri-
lleru „Všichni to vědí“, jenž zahájil 
filmový festival v Cannes. Koná 
se v  prostorách centra Karno-
la v  Hranicích, Třída ČSA 211, 
vstupné 80 Kč.

Pátek 24. 5.

17:00 - Hranická muzejní noc – 
otevření muzeí a galerií s dopro-
vodnými programy. Koná se ve 
vybraných muzeích a galeriích 
v Hranicích, vstup zdarma.

17:00–18:00 - Povídání o kapli 
sv. Barbory – povídání o kapli 
a vojenských kaplanech. Koná se 
v kapli sv. Barbory v Hranicích, 

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE 
V NEDĚLI 5. KVĚTNA 2019

POŘÁDÁTE 
ZAJÍMAVOU AKCI?

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

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřských škol, 
zřizovaných městem 
Hranice na školní rok 
2019/2020 se uskuteční 
ve čtvrtek 2. května od 
8 do 16 hodin a v pátek 
3. května od 8 do 12 ho-
din. 
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9. 5.–25. 5. 2019 - Móda a odí-
vání. Výstava žáků a absolventů 
výtvarného oboru ZUŠ Hranice 
inspirovaná světem módy. Uvi-
díte realistické výtvarné studie 
v kresbě a malbě. Součástí ver-
nisáže bude malá módní pře-
hlídka autorských modelů, které 
uvidíte ve čtvrtek 9.  května 
v 17 hodin.

31. 5.–22. 6. 2019 - Výstava dětských prací. Tradiční výstava prací 
dětí z Hranicka. Vernisáž se uskuteční v pátek 31. května v 17 hodin.

VÝSTAVY

Kam na výstavy v Hranicích
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno:  út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno:  út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Teplice nad Bečvou 47, 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  8:00–14:00, 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 
předchozí domluvě).

Do 9. 6. 2019 - Viktor Hulík: 
Geometrica. Díla slovenského 
malíře, grafika, sochaře obsa-
hují většinou základní geome-
trické prvky. Na jednotlivé díly 
maluje či nalepuje plochu obra-
zu, roztahuje a mění kompozici 
díla. Používání této techniky je 
pro Viktora Hulíka charakteri-
stické. 

Do 5. 5. 2019 - Ať žije fotbal! 
Výstava ke sto letům organi-
zovaného fotbalu představuje 
návštěvníkům historii fotbalu 
v Hranicích. Expozice oslovuje 
nejen příznivce fotbalu, na své 
si přijdou také zájemci o hranic-
kou historii. K vidění jsou ligo-
vé dresy, kopačky hranických 
odchovanců nebo historický 
míč.

1. 5.–30. 6. 2019 - Miroslava 
Pastušková: Reálná krása pří-
rody. Výtvarnice ostravského 
původu se začala malováním za-
bývat až v důchodovém věku. Je 
členkou skupiny malířek a malířů 
Ateliéru Mlejn v Ostravě-Přívo-
ze, kde maluje pod vedením Edy 
Riedla. 

Galerie Synagoga

Stará radnice

Lázeňský dům Moravan

Galerie Severní křídlo zámku

Galerie M+M

Do 5. 5. 2019 - Milan Sanetřík: 
Imaginace. Výstava hranického 
umělce k jeho životnímu jubileu. 
Autor se ve svých dílech vědomě 
vyhýbá ustáleným uměleckým 
směrům, převážně se soustředí 
na abstrakt s  nápaditými pří-
rodními motivy, kde nachází 
svobodu a  volnost své tvorby. 
Některé jeho práce zabíhají do 
surrealismu.

23. 5.–1. 9. 2019 - Fenomén ha-
sičství. Výstava představí historii 
hasičských sborů na Hranicku. 
K vidění budou hasičské přístro-
je, výstroj, historické fotografie, 
sbírka hasičských autíček. Ná-
vštěvníci se dozvědí o největších 
požárech na Hranicku a spoustu 
dalších zajímavostí. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 23. května 
v 17 hodin.

15. 5.–7. 6. 2019 - Jiří Slíva: 
Jazz pro oči. Výtvarník, ilus-
trátor, humorista a  básník Jiří 
Slíva představí své grafické 
práce plné humoru na výstavě 
Jazz pro oči. Vernisáž grafik s té-
matem jazzu a vína odstartuje 
letošní ročník Evropských jazzo-
vých dnů v Hranicích. Koná se za 
přítomnosti autora ve středu 
15. května od 17 hodin. 

13. 6.–4. 8. 2019 - Jiří Sopko: 
Dílo. Obrazy malíře a  ilustráto-
ra jsou založeny na barvě. Jiří 
Sopko svými kresbami vyzdobil 
například humoristický román 
Rozmarné léto od Vladislava 
Vančury nebo pohádkový román 
pro děti Podivuhodná cesta Nilse 
Holgerssona Švédskem a mnoho 
dalších. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 13. června v 17 hodin.

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 Turistic-
kém informačním centru na zámku.

Hranice na mušce. Stálá expozice 
zbraní ze sbírek hranického mu-
zea představuje unikátní kousky.
Model historického jádra Hra-
nic. Autorem modelu, který za-
chycuje Hranice před 270 lety, 
je Stanislav Miloš. Ve výstavních 
prostorách jsou také výstavní 
panely s  informacemi o vývoji 
a historii hranického zámku.

Muzeum na zámku

Program akcí najdete na webu kultura-hranice.cz
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Tento autobus vozil malý dechový orchestr národního podniku Sigma Hranice 
,,Pobečvanka‘‘.

Parkoviště pod školou na Struhlovsku. Dnes v těchto místech stojí parkoviště 
u Bily. Snímek je z května roku 1994.

Masarykovo náměstí. S parkováním nebyl problém. Masarykovo náměstí. Auta lze spočítat na prstech jedné ruky.

Parkoviště na Třídě 1. máje krátce po výstavbě nových panelových domů.

Teplická třída. Žádné kolony…

V Radniční ulici se jezdilo oběma směry.

Doprava v Hranicích

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Jak vypadala doprava v Hranicích v nedávné minu-
losti? Jaká auta brázdila ulice ve městě? Přinášíme opět 

snímky ze sbírek hranického muzea.
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Velmi těžkou práci 
měla hodnotící ko-
mise, která vybírala 
nejlepší sportovce 
z Hranic za rok 2018.  
Úspěchů bylo hodně 
a  je velmi těžké v  různých 
sportovních odvětvích posuzo-
vat, který je významnější více či 
méně. Proto se také při hodno-
cení kategorie dospělých komise 
rozhodla mimořádně vyčlenit ka-
tegorii „Masters“ (veteráni) a udě-
lit ještě tři ceny navíc. A kdo tedy 
patřil loni v Hranicích k těm nej-
lepším reprezentantům města?

V Olympijských sportech 
v nejmladší kategorii do 15 let 
se prosazovali judisté, házenká-
ři, fotbalisté a zástupci vodních 
sportů. Mezi jednotlivci zvítězila 
Jana Tomečková z oddílu Judo 
Hranice před kanoistou Antho-
ny Kocmanem z Klubu vodních 
sportů a třetí byl také kanoista 
Daniel Nagy z Klubu rychlostní 
kanoistiky Slovan Hranice, všich-
ni mistři republiky.

V kategorii družstvech zví-
tězilo družstvo starších žáků 
házenkářů Cementu Hranice 
před fotbalisty - mladšími žáky 
SK Hranice a judisty - mladšími 
žáky Juda Hranice.

Také kategorie 16 až 19 let se 
mohla pochlubit mimořádnými 
výsledky hranických nadějí, a to 
i na mezinárodní úrovni.  Vrcho-
lem v této kategorii byly dvě stří-
brné medaile Martina Bezděka 

z  Juda Železo Hranice 
(jednotlivci a  druž-
stva) z Mezinárodní 
olympiády mládeže 
v Buenos Aires. Jeho 

oddílová kolegyně Šar-
lota Olšáková zase získala 

na mistrovství republiky v  růz-
ných věkových kategoriích me-
daile všech tří kovů - od bronzu 
až po zlato. Třetí - basketbalistka 
Eliška Lysáková  - se dokázala pro-
sadit svými výjimečnými výkony 
v rámci týmu TJ Sigma Hranice.

Mezi družstvy uspělo druž-
stvo dorostenců Juda Železo 
Hranice před družstvem mladší-
ho dorostu házené - TJ Cement 
Hranice a  bronzovou příčku 
odsadili fotbalisté SK Hranice – 
starší dorost.

Nejtěžší pozici měla poro-
ta v  kategorii nad 20 let, pro-
tože hraničtí sportovci byli 
vloni mimořádně úspěšní i  ve 
veteránských soutěžích. Proto 
se rozhodla vyčlenit veteránské 
kategorie zvlášť. Mezi jednotlivci 
tak zvítězil „železný“ judista, mi-
str republiky Tomáš Beran před 
běžcem Vojtěchem Podjuklem 
z atletického oddílu SK Hranice, 
který byl druhý na mistrovství re-
publiky do 22 let na 3 000 metrů 
překážek. Třetí byl Jan Košárek 
z  tradičně úspěšného oddílu 
BMX Hranice, který získal třetí 
místo na mistrovství republiky.

Mezi veterány byl nejúspěš-
nější kanoista Tomáš Smýkal, 

který si, kromě zisku domácího 
titulu, dovezl stříbro z mistrovství 
Evropy masters, před Tomášem 
Ličmanem z Juda Železo Hranice, 
který získal domácí titul , a také 
mistryní republiky, atletkou Ivou 
Podjuklovou, která dokazuje, že 
„řemeslo se nemusí dědit pouze 
z otce na syna“. Celkově pak kate-
gorii nad 20 let ovládli Tomášové 
se dvěma prvními a jedním dru-
hým místem.

Mezi družstvy zvítězili há-
zenkáři TJ Cement Hranice před 
družstvem mužů Juda Železo 
Hranice a  atlety - družstvem 
mužů SK Hranice.

Hraničtí sportovci jsou velmi 
úspěšní i v neolympijských spor-
tech. Zde si loňský vítěz a druhý 

vyměnili pořadí, zatímco vloni 
předčil plachtař z  Aeroklubu 
Hranice Petr Krejčiřík syna Radka, 
letos zvítězil Radek před Petrem 
– tedy mistr ČR před mistrem 
Slovenska. Třetí místo obhájila 
Markéta Klevarová (DDM Hrani-
ce), mistryně republiky juniorů 
v kategorii agility a třetí na mist-
rovství Evropy juniorů.

V družstvech dlouhodo-
bě kralují mažoretky Panenky 
z  DDM Hranice, mistryně re-
publiky i mistryně Evropy, které 
ohájily titul před svými mladšími 
následovnicemi Minipanenkami.

Všem oceněným i těm, kteří zů-
stali těsně pod stupni vítězů, pře-
jeme do dalšího období hodně, 
nejen sportovních úspěchů.  (bak)

SPORT
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Hostem večera byl bývalý fotbalista a trenér Petr Uličný, který za Hranice také 
hrával. Foto: Petr Bakovský

Předávání cen oživila bronzová v neolympijských sportech Markéta Klevarová 
(agility), která na pódium vzala i své čtyřnohé svěřence.

Sportovec roku 2018:  
pro množství úspěchů nestačily kategorie

Sportovec roku 2018

Vstup
zdarma

www.ltnb.cz

Sobota 11. 5. 2019  areál lázní

Lázně Teplice nad Bečvou zvou na

Program na kolonádě:
n 10:00 – 12:00 Klapeto Morava
n 12:00 – 13:00 Radim Černý
n 13:00 – 14:00 Gentlemen´s Club
n 14:30 – 18:30 KC Band

Pódium na louce:
n Moderuje Petr Novák
n 13:00 Slavnostní zahájení sezóny
n 13:15 – 14:30 Filip Zangi & Purpur
n 15:00 – 16:00 November 2nd

n 16:15 Vyhlášení vítězů soutěže
n 16:30 – 17:30 Sebastian
n 17:30 – 19:00 LH Western

Doprovodné akce
kyvadlová doprava zdarma

INZERCE


