
HRANICE ZAČÍNAJÍ PŘIPRAVOVAT OBCHVAT
Přípravu severovýchodního 

obchvatu města „posvětilo“ na 
svém zářijovém jednání zastu-
pitelstvo města. Obchvat by měl 
propojit silnici II/440 (Potštátská 
ulice) se silnicí I/47 (Bělotínská 
ulice). Svedl by tak dopravu 
z  průmyslových zón na seve-
ru, severovýchodě a  východě 
města a propojil je s dálnicí D1 
a silnicí I/47. Zastupitelé schvá-
lili přidání 1,5  milionu korun 

z městského rozpočtu k dosud 
vyčleněné částce 500 tisíc korun 
na přípravu územní studie ob-
chvatu, včetně technicko-eko-
nomické studie. Tyto podklady 
jsou nezbytné pro další přípravu 
stavby. 

V současné chvíli není mož-
né na stavbu obchvatu čerpat 
dotace, protože není v  sezna-
mu „Prioritní regionální sítě“ 
a  v  územním plánu je seve-

rovýchodní obchvat zahrnut 
jako místní komunikace. Tyto 
dotační prostředky lze čerpat 
jen na silnici II. třídy. Město 
proto zaslalo Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje požadavek 
a odůvodnění stavby obchva-
tu v  Hranicích a  ten podal na 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
žádost o začlenění hranického 
obchvatu do seznamu „Prioritní 
regionální sítě“. 

Současně musí být prove-
dena změna územního plánu, 
měnící obchvat z  místní ko-
munikace, na silnici II. třídy. 
Podmínkou územního plánu je 
zpracování územní studie, měs-
to potřebuje také technicko-
-ekonomickou studii obchvatu, 
která by sloužila jako podklad 
pro další stupně projektové do-
kumentace.  
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Slavnou éru hranického boxu připomíná výstava na Staré radnici v Hranicích. Vernisáže se zúčastnil Alois Bělocký, jedna z legend (na snímku vpravo). Jeho portrét 
z období slávy hranického boxu je na plakátech i pozvánkách (na snímku vlevo).  Více na straně 8. Foto: archiv muzea, Jiří Necid
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Nová obecně závazná vy-
hláška města Hranic stanovuje, 
jak to od 1. října bude s regula-
cí nočního klidu v době konání 
různých kulturních akcí. 

Vyhláška, kterou na svém zá-
řijovém jednání schválili zastu-
pitelé, reaguje na změny zákonů 
a vymezuje výjimečné případy, 
při nichž je doba nočního klidu 
zkrácena.

Nočním klidem se rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny ranní. 
Zastupitelé se usnesli na někte-
rých výjimkách. Od 1. května 
do 30. září začíná doba nočního 
klidu až od 24. hodiny, a to o pát-
cích, sobotách a ve dnech, po 
kterých následuje státem uzna-
ný den pracovního klidu. Toto 
zkrácení se ale týká pouze hu-
debních akcí a kulturních pod-
niků, konaných ve venkovním 
prostoru, na základě rozhodnutí 
Rady města Hranic. Rozhodnutí 
musí být vydáno před konáním 
této produkce. 

Vyhláška ale zároveň uvádí 
některé konkrétní tradiční hu-
dební akce a kulturní podniky, 
pro které také platí začátek 

nočního klidu až o půlnoci. Jde 
o  Rockové Hranice, Rock Drey 
Fest, Hranickou scénu a promítá-
ní v letním kině v červnu každou 
sobotu a  v  měsících červenec 
a srpen každou středu, čtvrtek 
a pátek.

Další tři akce mají začátek 
nočního klidu posunut až na 
2. hodinu ranní. Jde o Silvestr – 

noc z 31. prosince na 1. ledna, 
a dále o Anenskou pouť v Dra-
hotuších a  Letiště Festival (Air 
Force Production).

Informace o konkrétním ter-
mínu konání uvedených akcí 
(kromě Silvestra) bude zveřejně-
na městským úřadem na úřední 
desce minimálně pět dnů před 
datem konání. 

Touto vyhláškou (OZV 
č.  2/2016) se zároveň ruší ně-
které starší vyhlášky. Jde o OZV 
č.  2/2004 o  omezujících opat-
řeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 
a  další dvě obecně závazné 
vyhlášky, které ji měnily a  do-
plňovaly - OZV č. 3/2008 a OZV 
č. 1/2016.  (bak)

V neděli a  o svátcích se 
ve městě Hranicích a  míst-
ních částech Velká, Středolesí 
a Uhřínov výrazně omezí pro-
voz sekaček, motorových pil, 
cirkulárek nebo křovinořezů. 
Vyplývá to z  nové obecně zá-
vazné vyhlášky č. 3/2016, kte-
rou zastupitelé přijali ve čtvrtek 

8. září, a která nabývá účinnosti
1. října. 

Podle této vyhlášky je každý 
povinen zdržet se o  nedělích 
a  státem uznaných svátcích 
veškerých činností spojených 
s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk, například 
sekaček na trávu, cirkulárek, 

motorových pil, křovinořezů 
a podobně, a to v době od 6 ho-
din ráno (konec nočního klidu) 
do 9 hodin dopoledne a poté 
od 12 do 22 hodin. Poté opět 
nastupuje noční klid. 

V praxi to znamená, že přímo 
ve městě a dalších třech míst-
ních částech můžete v  neděli 

a o svátcích sekat či řezat pou-
ze tři hodiny dopoledne. Další 
místní části zatím tuto regulaci 
nechtějí zavést, představitelé 
osadních výborů však nevylu-
čují, že v  budoucnu požádají 
zastupitelstvo města, aby i  je 
do vyhlášky zahrnulo.  

(bak)

ZPRAVODAJSTVÍ

MĚSTO BUDE OD ŘÍJNA REGULOVAT HLUK

NOVÁ VYHLÁŠKA STANOVUJE, 
JAK TO BUDE S NOČNÍM KLIDEM

Večerní a noční koncerty mohou být zdrojem stížností na hluk. Ilustrační foto: Jiří Necid

Dokončení ze strany 1

Potřeba obchvatu vyplývá 
ze současné dopravní situace 
ve městě. Hranice mají na svém 
území průmyslové zóny, které 
nejsou napojeny na státní a kraj-
skou silniční síť a tak nadměrně 
zatěžují obytné části města hlu-
kem a prachem. 

Přetížené jsou zejména silni-
ce II/440 (ul. Potštátská), silnice 
III/44027 (ul. Nádražní), křižo-
vatka U  Slávie a  ulice Tovární 
a Nová. Kvůli chybějícím komu-
nikacím v severní části města je 
nadměrně zatížena rovněž sil-
nice I/47, která musí přenášet 
dopravu přicházející ze severu 
(od dálnice D1) do průmys-
lových zón. Do toho je nutné 
připočíst také vlakové a  auto-

busové nádraží, které dopravu 
v této lokalitě nezanedbatelně 
zahušťují. A například zhoršení 
průjezdu autobusů v  doprav-
ních špičkách snižuje účinnost 
hromadné dopravy. Lidé pak 
raději dávají přednost autům, 
která ale kvůli svému většímu 
množství zákonitě vytvářejí dal-
ší problémy.

Severní obchvat Hranic by ze-
fektivnil napojení na silniční síť 
hned u několika lokalit. V severo-
východní části města, přístupné 
z ulice Tovární, sídlí v průmyslo-
vé zóně bývalého areálu Sigma 
několik společností, v  kterých 
nyní pracuje dohromady kolem 
2 500 zaměstnanců. 

Ulice Tovární také zpřístup-
ňuje areál bývalých kasáren 

Jaslo, která se nyní připravují na 
přeměnu v průmyslovou zónu. 
Po obsazení všech dnes nevyu-
žitých ploch se rozsah výrobních 
či skladovacích ploch v této loka-
litě téměř zdvojnásobí. Již dnes 
zde plánuje své aktivity řada 
fi rem, například Krok, autodo-
prava Švarc, Repesio, SSI Schäfer, 
nebo Andere a vznikne zde další 
tisícovka pracovních míst.

Ve východní části města, 
v  okolí Bělotínské ulice, chybí 
adekvátní dopravní napojení 
společnosti Cetris s 250 zaměst-
nanci (v současnosti je přístup 
ze sídliště Nová) a  také je zde 
plánována nová průmyslová 
zóna Východ, mezi areálem 
společnosti Cement Hranice 
a  takzvaným Cementářským 

sídlištěm, kde může pracovat 
okolo 500 zaměstnanců.

Třetí průmyslová zóna, čás-
tečně navržená a  částečně již 
zastavěná se nachází v severní 
části města, při Potštátské ulici. 
Její rozvojová část je na vytvoření 
přístupové komunikace závislá. 

Ve třech zmíněných zónách 
dnes pracuje asi 2 700 zaměst-
nanců, po obsazení rozvojových 
ploch jich bude okolo 4 000. Cel-
kový počet vozidel (osobních 
a  nákladních) pohybujících se 
v  této oblasti pak bude určitě 
přesahovat intenzitu 5 000 vo-
zidel za den. 

Délka severovýchodního ob-
chvatu činí zhruba 2,6 km a před-
pokládané náklady činí okolo 
400 milionů korun.  (bak)

HRANICE ZAČÍNAJÍ PŘIPRAVOVAT OBCHVAT
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OBLAST LIKVIDACE ODPADŮ ČEKAJÍ ZMĚNY
Velkých změn se dočká 

v nejbližších letech oblast li-
kvidace odpadů a  je třeba, 
aby na ně bylo město Hranice 
připraveno. Podle novelizo-
vaného zákona o  odpadech 
185/2001 Sb., platného od 
1.  ledna 2015, jsou obce po-
vinny zajistit celoroční třídění 
komunálního odpadu a to ze-
jména těchto položek – kovy, 
plasty, papír, sklo a také biolo-
gicky rozložitelný komunální 
odpad (BRKO). 

Od roku 2024 (tedy do 8 let) 
bude zakázáno tyto recyklova-
telné a využitelné položky uklá-
dat na veřejné skládky. Uvedený 
zákon byl doplněn prováděcím 
právním předpisem, který přes-
ný seznam položek stanovil, a to 
Vyhláškou č. 381/2001 Sb., kde 
je uveden Katalog odpadů.

Stát tedy defi noval svoji vůli 
zabránit dalšímu ukládání odpa-
dů na skládky a učinil řadu opat-
ření, která mají pomoci situaci 
řešit.  Do 30. června 2016 musely 
všechny kraje zpracovat své plá-
ny odpadového hospodářství.  
Olomoucký kraj vykazuje vznik 
komunálního odpadu na osobu 
ve výši přibližně 400 kg za rok.  
Celková roční tonáž, vyproduko-
vaná v Olomouckém  kraji, tedy 
činí zhruba 260 tisíc tun komu-
nálního odpadu.   

Zásadním požadavkem pak 
je, aby do roku 2020 bylo v recy-
klačních procesech zpracováno 
a vráceno zpět k využití nejmé-
ně 50 procent předepsaných 
recyklovatelných položek. (Dle 
zásad oběhové ekonomiky.)

Kompostování, 
kontejnery

Obec je ze zákona původ-
cem komunálního odpadu, kte-
rý vzniká na jejím území. Musí 
hledat cesty k zamezení vzniku 
odpadů, což je dnes velmi pro-
blematické. Zároveň se obec 
současně stává vlastníkem od-
padu v  okamžiku, kdy občan 
tento odpad odložil na místě 
k  tomu určeném.  Nastupuje 
proces odpad roztřídit a podle 
zákona také zpracovat. 

Třídění začíná na sběrných ve-
řejných místech. Patří sem napří-
klad domácí kompostování všech 
biologicky rozložitelných složek. 
Barevné kontejnery – hnízda pro 
sběr a třídění odpadu a další vyu-
žití.  A dále sběrné dvory.  

Zde bude v budoucnu vzni-
kat první ekonomický problém.  
Svezený odpad buď sami vytří-
díme s cílem část položek pro-
dat a na to potřebujeme vlastní 
třídící linku. Nebo odpad předá-
me jiným certifi kovaným subjek-
tům, aby jej za nás zlikvidovaly. 
A to samozřejmě za úplatu, kde 
budeme platit za dopravu, třídě-
ní i  likvidaci. Na vysvětlenou je 
nutné ještě dodat, že komunální 
odpad můžeme rozdělit na recy-
klovatelnou část, na část energe-
ticky využitelnou, na biologicky 
rozložitelnou a na nevyužitelný 
zbytek. 

Třídění doma 
a spalovny 

Optimálním řešením, zdá se, 
je v této chvíli začít maximálně 
třídit v  domácnostech. Oddě-
lovat důsledně recyklovatelné 
položky jako sklo, plasty, papír 
a  kovy a  s  těmito položkami 
obchodovat. Dále zlepšovat 
procesy biologického rozkladu 
v  moderních kompostérech, 
nebo společně svážet tento ma-
teriál do průmyslové kompostár-
ny oblasti. Zůstatek, kterému se 
říká SKO (směsný komunální od-
pad) je nutné energeticky využít.  

Dle odborníků na ekonomic-
ké propočty nemá cenu tento 
zbytek dále třídit. Z   SKO by se 
vybraly poslední energetické 
složky a celý zbytek by pak neby-
lo možno energeticky likvidovat. 
Energeticky likvidovat znamená 
spalovat. Ochránci životního pro-
středí, a většina lidí všeobecně, 
nechtějí budování například kraj-
ských spaloven a tak je nutné vy-
budovat moderní kontejnerová 
překladiště, kde bude SKO uložen 
do technicky připravených kon-
tejnerů a odvezen z naší oblasti 
například do Brna.  

Spalovna Brno má technolo-
gii spalování, kde jsou emise až 
třikrát nižší než například v ce-
mentárně Hranice. Budoucnost 
tedy není spalování tohoto typu, 
které i my v Hranicích pociťuje-
me. Naopak přichází doba, kdy 
také cementárna bude muset 
hledat jiné cesty.  

Třídění zabrání 
zdražování 

Ministerstvo životního pro-
středí naopak dotuje techno-
logie pro recyklace a navrácení 
výše jmenovaných položek zpět 
k využití.  Je tedy logické, že tyto 
zpracovatelské subjekty budou 
vznikat a  bylo by proti zájmu, 
v procesu likvidace odpadu, jim 
v práci bránit. Naše město Hra-
nice se zapojilo do společného 
projektu v  Olomouckém kraji, 
společnost Ekoltes celý proces 
připravuje a Vás občany si dovo-
lím požádat o maximální třídění.  
Jenom naše společná práce za-
mezí výraznému zdražování po-
platku za svoz a likvidaci odpadu. 
Již nyní město tuto činnost dotuje 
a v budoucnu to bude nutné řešit. 

Jiří Kudláček, 

starosta města Hranic

Starosta města Hranic Jiří Kudláček. Foto: archiv starosty města

Zveme na zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvr-

tek 6. října od 16. hodiny v zasedací síni Městského úřadu 
v  Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání 
zastupitelstva naleznete na webových stránkách města 
(www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku 
a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města 
je veřejné a jste na něj srdečně zváni. (bak)

INZERCE
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Legiovlak na závěr druhého 
roku svého putování po České 
republice zamíří do Olomouc-
kého kraje. Navštíví Hranice, 
Olomouc, Prostějov a Přerov. 

Legiovlak s již 13 zrekonstru-
ovanými vagony, představu-
jícími život a  boj legionářů na 
Transsibiřské magistrále během 
první světové války, přijede do 
železniční stanice Hranice na 
Moravě v pondělí 3. října.

Legiovlak, projekt Česko-
slovenské obce legionářské, 
připomíná 100. výročí boje čes-
koslovenských legií za samostat-
ný stát. Souprava historických 
vagonů, která vznikla za podpory 
Ministerstva obrany České repub-
liky a mnoha dalších institucí, pro-
jede do roku 2020 celou Českou 
republiku a zavítala už i krátce na 
Slovensko. 

V současnosti se Legiovlak 
skládá z 13 zrekonstruovaných 
vagonů, jakými se desetitisíce 
legionářů přepravovaly napříč 
Ruskem po Transsibiřské ma-
gistrále v  letech 1918 až 1920. 
Průjezd kolem světa domů do 
Československa si legionáři čas-
to museli vynutit tvrdým bojem 
s bolševiky a vlastní krví.

Historické vagony Legiovla-

ku jsou zrekonstruovány tak, aby 
věrně odpovídaly dobovým reá-
liím a návštěvníkům co nejblíže 
přiblížily podrobnosti z legionář-
ského života a jejich boje. Sou-
pravy legionářských vlaků byly 
totiž kasárnami na kolejích a le-
gionáři se museli postarat o vše 
sami a ještě v pohybu.

Expozice Legiovlaku bude 
přístupná zdarma každý všední 
den od 8 do 16 hodin a o víken-
du od 9 do 16 hodin. Komen-
tované prohlídky s průvodcem 
pro veřejnost bez objednávky 
začínají každý den od 13. hodi-
ny a opakují se v pravidelných 
hodinových intervalech. V Hra-
nicích bude stát Legiovlak do 
10. října.  (red)

Zcela netradičním způso-
bem se mohou zájemci učit 
angličtinu nebo se v ní zdoko-
nalovat pod vedením anglicky 
mluvícího lektora se smyslem 
pro humor, sršícího energií. 
Lekce budou od října probíhat 
každé úterý v příjemném pro-
středí Zámeckého klubu.

Lektor netradičních, zábavných 
kurzů Bobby Bonyoha Lurchimba 
žije v Hranicích už osm let a mnozí 
jej znají jako hudebníka, mohou 
ho vidět na pódiích, kde hrává 
na bubny. A na bubny se mohou 
možná těšit i návštěvníci kurzů 
angličtiny. Bobby se sice živí jako 
počítačový expert, ale s výukou 
angličtiny všech věkových kate-
gorií má dlouholeté zkušenosti. 
Učí například děti na některých 
základních školách v Hranicích 
a okolí, ale i vojáky v Hranicích 
a v Lipníku nad Bečvou.

K jeho zálibám patří fotbal, 
africká hudba, africká kultura, 
ale také box. „Donedávna jsem 
nevěděl, že Hranice se proslavi-
ly boxem. Dozvěděl jsem se to 
díky výstavě o boxu, která tady 
je. Chystám se na ni i s bratrem, 
který k nám přijede do Hranic na 
návštěvu,“ řekl Bobby.

V Hranicích se mu líbí. „Mám 

rád malá města. Hranice jsou 
krásné, klidné a čisté město, moc 
se mi tady líbí,“ dodal. I když po-
chází z Konga, jeho domovem 
jsou právě Hranice, kde žije 
s manželkou a dcerou.  

Lekce angličtiny s Bobbym 
budou probíhat každé úterý od 
16 hodin v Zámeckém klubu. 
Na první angličtinu se mohou 
zájemci vypravit 4. října, kdy na 
přetřes přijdou témata - jak se 
představit, ale také rodina a jíd-
lo. Vstupné je 20 korun na jednu 
lekci. Vzhledem k omezené kapa-
citě je možné si místa rezervovat 
v Turistickém informačním cen-
tru v přízemí hranického zámku.

„Se mnou nebude mít nikdo 
z angličtiny strach,“ vzkazuje zá-
jemcům lektor a showman Bobby 
Bonyoha Lurchimba. (red)

AKTUÁLNĚ

Na setkání v Zámeckém klubu se těší 
Bobby Bonyoha Lurchimba. 
Foto: Naďa Jandová

Legiovlak při jízdě u Jilemnice. 
Foto: Petr Holub

MAUZOLEUM SE OPĚT OTEVŘE VEŘEJNOSTI

VÝSTAVA NA KOLEJÍCH: 
LEGIOVLAK V HRANICÍCH

„Se mnou nebude mít 
nikdo z angličtiny strach“

Den architektury: bude komentovaná procházka

Unikátní hranické mauzo-
leum na městském hřbitově 
se otevře v nejbližší době ve-
řejnosti dvakrát, a to 28. října 
a 11. listopadu.

Poprvé se otevře u příležitosti 
98. výročí Dne vzniku samostat-
ného Československého státu, 
a  to v  pátek 28. října od 9 do 
16 hodin.   

Podruhé se otevře 11. listopa-
du na Den válečných veteránů, 
který je symbolickou připomín-

kou krvavých bojů 1. světové 
války. Právě 11. listopadu bylo 
podepsáno příměří, které 1. svě-
tovou válku ukončilo.

Hranické mauzoleum je ar-
chitektonicky velmi zajímavý 
a  v  České republice ojedinělý 
projekt. Vzniklo v návaznosti na 
situaci v době 1. světové války, 
kdy na jejím začátku, v roce 1914, 
byla v Hranicích zřízena vojen-
ská nemocnice. Východní fronta 
v tehdejší Haliči totiž probíhala 

relativně blízko.  Již v roce 1914 
byl za městským hřbitovem zří-
zen také vojenský hřbitov pro vo-
jáky, kteří v nemocnici zemřeli. 
K uctění jejich památky zde byl 
v srpnu 1915 odhalen památník 
se sochou lva, jako symbol sta-
tečnosti. Svůj věčný odpočinek 
našlo v okolí sochy na 1550 vo-
jáků mnoha národností.

Když byl vojenský hřbitov 
roku 1937 připojen k městské-
mu hřbitovu, byly ostatky vojáků 

přesunuty do nově vybudované-
ho mauzolea, na nějž byla socha 
lva přemístěna. Působivý projekt 
mauzolea vytvořil major Ladislav 
Procházka, stavební práce pro-
vedla technická rota 34. pěšího 
pluku střelce Jana Čapka. Mate-
riál poskytlo město Hranice. Za 
socialismu mauzoleum postup-
ně chátralo, takže byla nutná 
celková rekonstrukce. K té došlo 
za přispění Ministerstva obrany 
ČR v letech 2006 až 2007.  (bak)

Moderní architekturou v his-
torickém centru se v  neděli 
2. října v rámci Dne architektury 
pochlubí Hranice. 

Připojí se tak k  šedesátce 
měst a obcí v České republice, 
které se do akcí v rámci Světo-
vého Dne architektury zapojí. 
Pořadatelé pozvou zájemce na 
zapomenutá místa, architek-
tonické skvosty od středověku 
přes 19. století, funkcionalismus, 
brutalismus až po současnost, 

originální rekonstrukce, unikátní 
urbanistické celky, stavby ohro-
žené, zatracované i obdivované.

V Hranicích se využije toho, 
že tu stojí několik prvorepubli-
kových domů, které i v roce 2016 
přispívají ke kvalitě městského 
prostředí a jsou stále vzorem pro 
vstup soudobé architektury do 
historického centra. Procházku 
komentářem doprovodí archi-
tekt Marek Kuchta. Sraz bude 
v neděli 2. října v 15 hodin na 

Školním náměstí před domem 
č. p. 38.

Den architektury vznikl s cí-
lem otevřít tento obor laické ve-
řejnosti v širších souvislostech. 
Organizátoři chtějí zajímavým 
způsobem poukázat na prolí-
nání současné i historické archi-
tektury. Den architektury láká na 
komentované prohlídky, cyklo-
vyjížďky, workshopy, přednášky, 
besedy a  diskuze, happeningy 
i videoprojekce. Vstup na téměř 

sto padesát akcí v celé republice 
je zdarma a nabízí mimořádnou 
příležitost proniknout do tajů 
jedinečných staveb či historie 
míst, mnohdy veřejnosti nepří-
stupných.

Pro letošní ročník si pořada-
telé vybrali motto „Méně je více“ 
– dávají přednost kvalitě před 
kvantitou při výběru objektů, té-
mat i lektorů. Podrobné informa-
ce k programu jsou k dispozici na 
www.denarchitektury.cz. (bak)



OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

Starosta města Hranic podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
oznamuje: 

 
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční 

dne 07. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
                                                                                        a dne 08. října 2016 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební  
místnosti. 

 
          Jiří Kudláček 
                starosta 

V Hranicích dne 12. září 2016     



6

Akciová společnost Ekoltes 
Hranice obdržela dodávku no-
vých kontejnerů na separovaný 
odpad. Celkem 96 kontejnerů 
dorazilo na konci srpna. Kontej-
nery poslouží hlavně k obnově 
sběrné sítě. 

Nové kontejnery na plast, pa-
pír a sklo jsou celobarevné, jsou 
lehké a mají objem 1100 litrů. 
Díky novým kontejnerům může 

Ekoltes vyřadit podstatnou část 
dosluhujících plechových kon-
tejnerů. 

Postupně budou úplně vyřa-
zeny oranžové plechové kontej-
nery se spodním výsypem, které 
slouží ke sběru kompozitních 
obalů, takzvaných tetrapaků.  
Nově se budou tetrapaky od-
kládat do žlutých kontejnerů 
společně s  plasty. Jde přede-

vším o ekonomické rozhodnu-
tí. Kontejnery na tetrapak jsou 
u konce své životnosti a navíc se 
tetrapaku sváží poměrně malé 
množství. V poměru k plastům 
je kompozitních obalů přibližně 
1 : 20. V roce 2015 bylo v Hrani-
cích vytříděno 8,4 tun tetrapa-
ku, což by pak ve směsi s plasty 
dělalo jen necelých 4,5 procent. 
K dotřídění směsi dojde na tří-
dící lince, kam se obsah žlutých 
kontejnerů odváží. Lze předpo-
kládat, že se třídění kompozit-
ních obalů zvýší. Doposud šlo 
tetrapak uložit v necelé polovině 
kontejnerových hnízd. Naproti 
tomu žlutý kontejner je v kaž-
dém hnízdě minimálně jeden.  

V souvislosti s novými kontej-
nery upozorňuje Ekoltes na van-
dalismus páchaný na barevných 
kontejnerech. Stěží lze nalézt 
kontejner, který není popsaný, 

pomalovaný či jinak „zkrášlený“. 
Kontejnery nejsou výlepové 
plochy. Pokud potřebuje kon-
tejner opravit, přenechte to 
profesionálům. Sami kontejnery 
nemontujte ani nedemontujte. 
Kontejnery svévolně nepřemis-
ťujte. Mají svá určená stanoviš-
tě, aby byly přístupné jak lidem, 
tak svozové technice. Například 
kontejner svržený do koryta 
vodního toku není přístupný 
nikomu. 

Zajímá Vás třídění a  chce-
te vědět víc? Podívejte se na 
stránky společnosti EKO-KOM: 
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz,
www.samosebou.cz. 

Tříděním komunálního odpa-
du přispějete k tomu, aby byly 
Hranice krásné a čisté.

Bc. Alžběta Krajčovičová,

referent odpadového 

hospodářství Ekoltes Hranice

EKOLTES

ORANŽOVÁ UŽ JE OUT!

 Nový kontejner na plasty a nápojové kartony. Foto: Ekoltes Svévolně přemístěný kontejner do Veličky – fotografi e z ledna 2016. Foto: Ekoltes

Pravidelný sběr nebezpečného 
odpadu z domácností proběhne 
v sobotu 15. října v hranických 
místních částech Slavíč, Draho-
tuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, 
Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány 
výhradně: sklo a keramika zne-
čištěné škodlivinami, olejové 
fi ltry, olověné akumulátory, su-
ché baterie, monočlánky, zářivky 
a ostatní odpad obsahující rtuť, 
obaly a  nádoby ze železných 
a  neželezných kovů se zbytky 
škodlivin, pesticidy, odpadní 
oleje motorové a  převodové, 
ředidla, staré nátěrové hmoty, 
kosmetické přípravky s prošlou 

záruční lhůtou, obaly a nádoby 
z plastů se zbytky škodlivin, pne-
umatiky z osobních automobi-
lů, textilní materiál znečištěný, 
vyřazené chemikálie, obaly od 
sprejů, rádia, televize, monitory, 
ledničky a jiné elektrospotřebiče.

Odbor správy majetku Měst-
ského úřadu Hranice upozorňu-
je, že Ekoltes Hranice odebírá 
odpady od obyvatel přímo do 
sběrných vozidel. V případě, že 
občan bude odkládat odpad na 
sběrné místo před zahájením 
sběru nebo po jeho ukončení, 
může dostat pokutu až 50 ti-
síc korun, kvůli založení černé 
skládky.  (bak)

PROBĚHNE SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Přistaví kontejnery 
pro odpad ze zahrádek

Město Hranice přistaví velkoobjemové kontejnery pro uložení 
odpadů ze zahrádek v zástavbě rodinných domů v Hranicích 
a v místních částech, a to v sobotu 1., 8., 15. a 22. října. Vždy 
se bude jednat o různé lokality. 

Přesný harmonogram lokalit a časů, kdy budou kontejnery 
přistavené je na www.mesto-hranice.cz. Kontejnery jsou učeny 
pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné roz-
řezat na menší kousky. Na ukládání bude dohlížet pracovník 
společnosti Ekoltes. Komu časový harmonogram nevyhovuje, 
můžete biologický odpad odevzdat ve sběrném dvoře na Zbo-
rovské ulici 606.  (bak)

Náhradní svoz odpadu
Akciová společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany, že 

v době státního svátku v pátek 28. října proběhne náhradní svoz 
komunálního odpadu o den dříve, tedy ve čtvrtek 27. října. V pá-
tek 28. října bude také uzavřený sběrný dvůr a skládka Jelení 
kopec.  (red)

Časový harmonogram 
sběru nebezpečného odpadu dne 15. října

SBĚRNÉ MÍSTO příjezd odjezd

Slavíč – u školy 8:00 8:20

Rybáře – u mostu 8:30 8:45

Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25

Středolesí – u obchodu 9:30 9:40

Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25

Drahotuše – na Náměstí Osvobození 10:30 11:00

Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské 11:05 11:25

Velká – u hospody 11:40 12:00

Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20

Velká – most 12:30 12:50

Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

Nepřišel Vám do schránky Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
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Hranická Plovárna letos slaví 
desetileté výročí svého vzniku. 
K této příležitosti se její vedení, 
společnost Ekoltes, rozhodlo 
uspořádat veřejnou oslavu. 

Místní aquapark tak v neděli 
16. října sníží cenu vstupného 
na polovinu a nabídne bazény 
plné nafukovacích atrakcí a další 
zábavy. Jak se Plovárna za deset 
let své existence proměnila a na 
co láká návštěvníky?

Před otevřením součas-
né Plovárny v  říjnu roku 2006 
stály na ploše vedle stadionu 
SK Hranice jen venkovní bazé-
ny. Bývalé letní koupaliště ze 
sedmdesátých let tvořily dva 
25 a 50 metrů dlouhé bazény, 
které doplňovalo dětské brou-
zdaliště. To už však rozvíjejícímu 

se městu nestačilo, a tak vedle 
fotbalových trávníků vyrostla 
Plovárna.

Výstavbou byla pověřena 
společnost Ekoltes Hranice, 
která si pro tento účel vzala 
bankovní úvěr na osmdesát mi-
lionů korun. V průběhu let ale 
bylo třeba do zařízení dále in-
vestovat a tak se celý areál stá-
le vylepšoval. Od slavnostního 
otevření se v bazénech Plovárny 
koupalo přes jeden a půl milio-
nu návštěvníků.

Aquapark Plovárnu pravidel-
ně navštěvují mateřské, základní 
a střední školy z Hranic a okolí. 
Místních bazénů využívá také 
hranický Klub seniorů, Klub dia-
betiků, Charita, Klub vojenských 
důchodců a senioři z Cementár-

ny. Vedle Plavecké školy Lumíra 
Zátopka zde funguje také aqua 
aerobik a  plavecký kroužek 

Domu dětí a mládeže Hranice, 
který každoročně pořádá pla-
veckou štafetu škol.   (vh)

VÝROČÍ

HRANICKÁ PLOVÁRNA SLAVÍ DESET LET 

Slavnostní otevření Plovárny v roce 2006. Foto: archiv Plovárny Hranice

INZERCE

Celou neděli 16. října bude vstupné na hranickou Plovárnu 
o polovinu nižší. V 15 hodin začne tříhodinový zábavný program, 
vstupné je 25 korun za hodinu pro všechny věkové kategorie. 
„Bazény zaplní nafukovací atrakce a překážková dráha, prázdné 
nezůstane ani dětské brouzdaliště. Mikrofonu se chopí komik 
a  imitátor Milan Nepustil, kterého doplní taneční vystoupení 
dětí z DDM Hranice. Mediálním partnerem akce je televizní 
zpravodajství TV Mach,“ uvedla vedoucí Plovárny Iva Macurová. 

(vh), foto: archiv Plovárny Hranice

2006 Otevření Plovárny, navázání spolupráce s Plaveckou školou 
Lumíra Zátopka.

2007 Zavedení nabídky masáží v areálu budovy, přestavba ak-
rylátové parní kabiny na zděnou mozaikovou.

2008 Stavba protipovodňového opatření, které má zabránit 
zatopení podzemí areálu odpadní vodou. Dvoumiliono-
vou investici zaplatila akciová společnost Ekoltes Hranice. 
V patře budovy vzniká nové fi tness centrum.

2009 Rekonstrukce padesátimetrového bazénu v areálu letního 
koupaliště. Nově je také zrekonstruované průtočné dětské 
brouzdaliště a upraveno beach volejbalové hřiště.

2010 Dne 17. května zasáhla Plovárnu povodeň, která napá-
chala pětimilionovou škodu. Náklady uhradila pojišťovna. 
Proběhla přestavba restaurace na prostory pro koupání 
kojenců a batolat. Uskutečnila se rekonstrukce budovy 
šaten a sociálního zázemí v areálu letního koupaliště.

2011  Oprava vodovodní přípojky pitné vody pro Plovárnu za 
100 tisíc korun.

2012 Hloubkové čištění vrtu pro hlavní přívod vody Plovárny.
2013 Postavena je nová jedenáctimetrová dvouskluzavka v areá-

lu letního koupaliště, jejíž stavbu v ceně přesahující 750 ti-
síc korun zaplatilo město Hranice. Dále došlo k výměně 
mřížek kolem všech bazénů v hodnotě přesahující 100 tisíc 
korun, pořízeny byly nové židle ve vstupní hale.

2014 Proběhla nákladná údržba venkovních dřevěných nosní-
ků střechy a došlo k výměně deseti oběhových čerpadel 
chlorace.

2015 Uskutečnila se oprava a zvětšení prostor fi nské sauny za 
130 tisíc korun a také výměna osvětlení za úsporné LED 
žárovky v hodnotě 90 tisíc korun.

2016 Vyměněna byla svítidla v bazénové a vstupní hale za více 
než 400 tisíc korun, vylepšen byl vstupní systém, a to za 
půl milionu korun.

Oslavy 10. výročí otevření Plovárny:
levnější vstupné a bohatý program

Historie hranické Plovárny
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Nejvýznamnějším návštěvníkem výstavy Slavná éra hranického boxu byla žijící 
legenda pan Alois Bělocký, který byl v reprezentačním mužstvu na olympiádu. Jeho 
cestu na olympiádu nakonec zhatilo politické rozhodnutí.

Začátek září patřil vernisážím. První se uskutečnila ve středu 7. září v Galerii severní kříd-
lo zámku, kde byla zahájena výstava s názvem Tři ze Mlejna. Obrazy autorů Edy Riedla, 
Jindry Komára a Šárky Hamšíkové budou v prostorách zámku k vidění do 14. října. 

V pátek 9. září odstartovala vernisáží výstava v muzeu na Staré radnici. Prostory Go-
tického sálu a jeho předsálí zaplnilo umělecké sklo a grafi ka Evy Vlasákové. Výstavu 
s názvem Sklo / hra & potěšení je možné navštívit do 13. listopadu. Foto: 2 x Jiří Necid

Na vernisáž výstavy o boxu zavítala zhruba stovka návštěvní-
ků, mezi nimi i rodiny a potomci slavných boxerů. Díky pomoci 
lidí, kteří měli ve svých domácnostech zajímavé historické 
fotografi e, dokumenty, knihy, ocenění, plakety a další, může 
výstava připomenout slavné časy hranického boxu, který byl 
prvním sportem ve městě, jenž se dostal do nejvyšší soutěže. 

Takto nějak vypadala plakátovací plocha v časech, kdy hranický box zažíval ob-
dobí slávy. Na výstavě jsou k vidění unikátní plakáty na zápasy hranických borců 
se soupeři z celé Evropy. Ti se sjížděli do Hranic, kde se hlavně v sokolovně konaly 
mezinárodní zápasy.

Pro zájemce muzeum připravilo na 5. října od 16 hodin komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy 
Vítem Kunovským a také na 17. října od 17 hodin povídání Milana Heina, který zavzpomíná na svůj 
vztah k hranickému boxu, ale především na svého otce Waltra Heina, který místní box podporoval. 
Foto: 4 x Jiří Necid

Děkujeme všem, kteří nám na výstavu o boxu zapůjčili 
předměty, fotografi e a dokumenty, poskytli vzpomínky na slavné 
boxery, cenné rady a náměty:  Petr Münster, Lubomír Kubica, Marta 
Skarlandtová, Milan Hein, Antonín Švancara, Milan Králik, Libuše 
Krchová, Lenka Vališová, Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček, 
Jaroslav Markovič, Filip Konečný, Alois Bělocký, Dana Čančíková, 
Miroslav Voldán, Jaroslav Kunovský st., Radka Kunovská, Dům dětí 
a mládeže Hranice. Všem děkujeme. Za tým hranického muzea 

a galerie děkuje Vít Kunovský, kurátor výstavy

Vánoční výstava
Obracíme se na naše příznivce a obyvatele Hranic s prosbou 

o pomoc při přípravě vánoční výstavy na téma hračky. Uvítáme, 
když na výstavu zapůjčíte historické hračky, a to co nejstarší, 
maximálně z konce osmdesátých let. Dále uvítáme fotogra-
fi e pořízené do roku 1990 u vánočních stromků a pohlednice 
s  tématem hraček. Obracet se můžete na kurátorku muzea 
Dagmar Holcovou, tel.:  755 854 497 nebo 581 601 390, e-mail: 
muzeum@hranet.cz nebo osobně na Staré radnici u průvodce 
– vstup z Radniční ulice, a to do 13.  listopadu..

Za hranické muzeum a galerii děkuje za spolupráci

Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice

NA VÝSTAVU O BOXU PŘIŠLA LEGENDA TOHOTO SPORTU 

DALŠÍ NOVÉ VÝSTAVY V HRANICÍCH?

Fotografi e a informace o akcích 
můžete najít na facebookových 

stránkách Městského muzea 
a galerie v Hranicích. 
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Hranický historik Jiří J. K. Ne-
beský vydává druhý díl knihy fo-
tografi í Moje milé Hranice před 
lety. Publikace je plná snímků 
města z šedesátých až osmdesá-
tých let minulého století. Nabízí 
tak pohledy do starých ulic, na 
tehdy nově vybudovaná sídliš-
tě nebo na dnes už neexistující 
budovy. Jak náročné bylo svaz-
ky s  více než sedmi stovkami 
fotografií shromáždit a  která 
z nich je autorovu srdci nejblíž? 
Na tyto a další otázky jsme se 
zeptali Jiřího J. K. Nebeského.

Jak se stalo, že jste se začal 
věnovat historii?

Dalo by se říct, že je to dětská 
vášeň. Původně jsem chtěl být 
přírodovědcem, ale pak jsem 
zjistil, že existuje něco jako his-
torie, ve které jde o lidi, a to mě 
nadchlo. Od mala mě totiž fasci-
novaly výtvory člověka.

Kdy jste svou pozornost 
přesunul na Hranice?

O Hranice se soustředěněji 
zajímám od roku 1999. Do té 
doby jsem studoval místní šlech-
tické rody, jejich rodokmeny 
a znaky. Na město obecně jsem 
se zaměřil až při sepisování kni-
hy Příběh lágru, která pojednává 
o hranickém internačním tábo-
ru pro Němce po druhé světové 
válce. V té době jsem začal hlou-
běji pronikat do místních reálií.

Stal se z vás hranický his-
torik, kolik titulů už máte na 
kontě?

Pokud jde o  fotografi e, tak 
čtyři. S  Příběhem lágru je to 
tedy pět knih a řada odborných 
článků. Na spoustě místních pu-
blikací také spolupracuji.

Kde čerpáte informace?
Z literatury, převážně z toho, 

co vyšlo tiskem. A z archivního 
výzkumu. Fotografi e jsem posbí-
ral ze soukromých a  institucio-
nálních sbírek. Z  Komenského 
muzea v Přerově, ze Zemského 
archivu v  Opavě a  hranického 
depozitáře. 

Co bylo na tvorbě knihy 
nejnáročnější?

Jedna fáze je shánění foto-
grafií z  nejrůznějších zdrojů, 
druhá pak výběr těch nejzajíma-
vějších kousků, neboť materiálů 
je opravdu hodně. Poslední částí 
je kompozice celé knihy a psaní 
popisků. To je asi nejnáročnější, 
protože člověk tuší, odkud foto-
grafi e pochází, ale musí přesně 
ukotvit zachycené budovy. Hle-
dat v mapách, ideálně jít na mís-
to. A to jsou měsíce práce.

Je o takové knihy v našem 
městě zájem?

Popravdě, prvního dílu jsem 
natiskl tisíc kusů a říkal jsem si, 
že by se to mělo prodat. Ale ne-
prodalo. Takže teď udělám vý-
tisků polovinu a uvidím, jak to 
dopadne. V posledních letech 
je těch knih opravdu mnoho a i 
já sám mám problém je shro-
máždit v knihovně. Proto bude 
v  této silné konkurenci těžké 
obstát.

Proč by si lidé měli knihu 
„Moje milé Hranice před lety 
2“ koupit a kde ji najdou?

Kniha je určená všem, kteří si 
rádi zavzpomínají, jak vypada-
ly Hranice v době jejich dětství 
a mládí. Najdou ji v knihkupec-
tví Ezop na Horním podloubí 
a  v  informačním centru na 
zámku.

Která fotografi e je pro vás 
osobně nejcennější?

Když bych měl ze všech těch 
fotek vybrat jednu, bude to foto-
grafi e hranického náměstí z roku 
1960, kdy už je plocha před kos-
telem vydlážděná a  opatřená 
záhony, ale ještě na ní nestojí 
sigmácká kachličkovaná kašna.

Které proměny Hranic je 
vám nejvíce líto?

Z těch domů, které zmizely, 
mě nejvíce zaujala takzvaná 
Stará pošta na Třídě Českoslo-

venské armády. Byl to takový 
vznosný dům s  velmi dekora-
tivní fasádou. Myslím, že ho byla 
škoda.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna?

Příští rok bych rád udělal 
menší knížku o archeologických 
vykopávkách, které v Hranicích 
provádí mnoho let Stanislav 
Miloš. Měl by to být takový širší 
komentář k jeho modelu histo-
rických Hranic.

Veronika Hlavinková

ROZHOVOR

Historik Jiří J. K. Nebeský vydává druhý díl knihy fotografi í Moje milé Hranice před 
lety. Foto: Veronika Hlavinková

KNIHA „MOJE MILÉ HRANICE PŘED LETY“ MÁ POKRAČOVÁNÍ

Jako sportovní lékař poznal s fotbalisty Sigmy, 
ale i s dálkovými plavci nebo tenisty celou 
republiku. Jako praktický lékař se naopak 
denně potkává s běžnými problémy obyčejných 
lidí. Své zkušenosti nyní nabízí do služeb 
Olomouckého kraje. „Když se bavím se svými 
pacienty, tak prakticky netuší, co vlastně 
hejtman dělá. Ale vnímají ho jako jeden ze 
symbolů kraje. Proto je tak důležité, aby kraj 
reprezentoval člověk, kterého neprovázejí 
skandály, který umí naslouchat problémům 
občanů a má recept na jejich řešení. Kraj je 
složitý  organismus a pečovat o něj náročný 
úkol, stejně jako v medicíně,“ říká šedesátiletý 
kandidát na hejtmana za hnutí ANO, 
lékař OTO KOŠTA.

Jaká je vaše „hejtmanská“ vize?
Od lidí, kteří za mnou každý den chodí do 
ordinace, vím, že je nezajímá velká politika, 

ale chtějí pro své rodiny zajistit dobrý život. 
Aby měli kde pracovat, dostávali za to slušnou 
mzdu a aby se v práci cítili dobře a užitečně. 
Aby se o ně někdo postaral, když to v nemoci 
nebo ve stáří nezvládnou sami. Aby jejich děti 
chodily do dobrých škol a měly zajímavou 
náplň pro volný čas. A hlavně – aby se cítili 
bezpečně, protože v atmosféře strachu si nic 
z toho neužijí.

Co náš kraj nejvíce trápí?
Zadluženost kraje je druhá nejvyšší v repub-
lice, čtyři miliardy korun, to je ostuda! S tím 
souvisí velmi špatný stav krajských silnic II. 
a III. třídy, zanedbané technické školství a ne-
dostatečná podpora cestovního ruchu. Mnohé 
jde zlepšit také v krajském zdravotnictví, 
včetně péče o seniory. Když budou mít naši 
občané zdravotní problém, kraj se o ně musí 
umět postarat. Protože pokud nebudeme 

zdraví, tak nemá cenu se bavit o žádných 
dalších věcech.
 
Jak jste již zmínil, prioritní je pro vás také 
otázka bezpečnosti. Není to ale úkol spíše 
pro vládu?
Dnešní nepřehledná situace ve světě se 
dotýká každého z nás a kraj se musí postarat 
o bezpečnost svých občanů, to za nás 
neudělá žádný ministr vnitra. Jsem velmi 
opatrný k migrační politice, jak ji prosazují 
některé státy EU. Neumím si představit, že by 
na území Olomouckého kraje vzniklo nějaké 
uprchlické centrum, a pokud ano, tak jen 
s výslovným souhlasem kraje a dané obce. 
A co je důležité: bezpečnostní a záchranné 
složky musí dostat od kraje větší podporu. 
Od policistů přes vojáky, hasiče a záchranáře. 
Protože když se něco semele, tak právě na ně 
se budeme spoléhat.

Lékař Oto Košta, kandidát na hejtmana za hnutí ANO:
Se Sigmou jsem projel celou republiku, ale na náš kraj nedám dopustit

INZERCE
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Tradiční Den kultury na zám-
ku zaplní zámeckou dvoranu 
v sobotu 22. října od 17 hodin. 

Kulturní podvečer zahájí vy-
stoupení černotínskohluzovského 
tanečního souboru Česká bese-
da. Vystoupí soubor Rozmarýnek 
a  cimbálová muzika Okybača. 
Akcí bude provázet moderátor 
Petr Novák.

Na programu bude také křest 
knih za přítomnosti starosty 

a místostarosty města. Autorem 
prvních dvou děl je Tomáš Po-
spěch, který vytvořil reprezenta-
tivní knihy o Hranicích a místním 
mauzoleu. Své dvě knihy ten den 
pokřtí také spisovatelka Jarosla-
va Černá. Proběhne také předá-
ní certifi kátů novým držitelům 
značky MORAVSKÁ BRÁNA re-
gionální produkt. Vstup na akci 
je zdarma.

(vh)

KULTURA

Den kultury na zámku: 
v duchu cimbálovky a vína Na tradiční českou po-

hádku „Sůl nad zlato“ se 
mohou těšit děti i dospě-
lí. V  sobotu 5. listopadu 
v  15 hodin se uskuteční 
v Koncertním sále v Zámec-
ké ulici divadelní představe-
ní podle pohádky Boženy 
Němcové.

Tento námět si vzala do 
rukou prozaička, drama-
tička a autorka televizních 
scénářů Božena Šimková, kte-
rá se rozhodla přiblížit příběh 
dnešním dětem a polidštila po-
někud strnulé postavy klasické 
pohádky a oblékla je do kabá-
tů normálních lidí s  dobrými 
i  špatnými vlastnostmi, které 
potkáváme i dnes. Pohádkovou 
atmosféru dotvářejí písničky, 
které přinášejí do děje odleh-
čení i  legraci. V  české premié-

ře ji uvádí divadelní agentura 
Praha.

Vstupné na divadelní předsta-
vení je 50 korun v předprodeji, 
80 korun na místě. Předprodej 
bude probíhat od 10. října v Tu-
ristickém informačním centru 
ve dvoraně zámku na Pernštejn-
ském náměstí. 

(mš), Ilustrační foto: 
Divadelní agentura Praha

Bude pohádka Sůl nad zlato 

Kapela Cimrmanovo torzo čas-
to vystupuje také jako Jethro Tull 
revival. Její členy k sobě svedla lás-
ka k big beatu. Repertoár skupiny 
proto zahrnuje skladby ve škále 
od blues až po hard rock slavných 
skupin 60. a 70. let, jejich úpravy 
Cimrmanových hitů se v dnešní 
přetechnizované době stávají 

evergreeny. Kapela vystoupí v Zá-
meckém klubu v pátek 14. října 
ve 20 hodin. Tato lipenská skupina, 
jejímiž dalšími názvy byl například 
Krakatit, Medúza nebo Ornament, 
byla na konci minulého století 
velmi populární. Letos hraje svoji 
poslední sezónu, ve které navštíví 
i hranický Zámecký klub. (vh)

Cimrmanovo torzo zahraje v klubu

Jan Sahara a Blanka Šrůmo-
vá, hudební legendy devadesá-
tých let, spojili své síly a vracejí 
se na česká pódia v netradič-
ním duetu. 

Při svém úspěšném tour Něžná 
noc se zastaví i v Hranicích, aby 
zahráli staré známé hity z  dob 
Tiché Dohody i  žhavé novinky. 
Své umění předvedou ve čtvrtek 
20. října v 19 hodin v Zámeckém 
klubu. Vstupenky jsou k  dostá-
ní v předprodeji v  informačním 
centru na zámku za 180 korun, 
na místě budou o 40 korun dražší.

Blanka Šrůmová je zpěvačka 
a textařka, která svou hudební 

kariéru odstartovala ve skupině 
Balet. Po roce 1989 začala spo-
lupracovat s  Danem Šustrem, 
který ji propojil s kapelou Tichá 
Dohoda. V  té době vydala svá 
nejslavnější alba, jedním z mno-
ha jejích hitů je například píseň 
Marioneta.

Textař a hudebník Jan Sahara 
Hedl se pohyboval ve skupinách 
Precedens a Duševní hrob. Na 
svém kontě má několik singlo-
vých alb, z nichž největší úspěch 
sklidila Matka zebra. Je autorem 
několika chytlavých hitů, jeho 
Tisíc jmen i Dívka a noc se hrají 
dodnes.  (vh)

Šrůmová a Hedl
představí Něžnou noc

Jiří Černý bude rockovat
Významný český hudební kritik Jiří Černý poctí ve středu 19. říj-

na Zámecký klub svou návštěvou a v 19 hodin se v autorském kon-
taktním pořadu Rockování rozpovídá o hudbě, politice a zajímavých 
lidech. Jedinečné vyprávění prolnou písně na přání a odpovědi na 
dotazy. Vstupné bude na místě za 100 korun, lístky v předprodeji 
v informačním centru na zámku jsou o dvacetikorunu levnější.  (vh)

Do Hranic míří legenda The Primitives Group
The Primitives Group byla česká psychedelic rocková skupina, jež 

v šedesátých letech probudila tuzemský underground. Letos kapela 
znovu ožila a vyjela na turné, při kterém se zastaví i v Hranicích. 
Návrat hudební legendy zažije Zámecký klub v neděli 30. října od 
19 hodin. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v informačním 
centru na zámku za 200 korun, na místě budou za 250 korun.  (vh)

Atraktivní koncerty: ještě lze zakoupit výhodné předplatné 
Letošní Kruh přátel hudby 

nabízí rekordní počet koncertů, 
a to celkem deset. I když už se 
první koncert uskutečnil kon-
cem září, zájemci si ještě mohou 
předplatné zakoupit, jeho cena 
je stále o polovinu levnější než 
vstupné na jednotlivé koncer-
ty. Předplatné stojí 700 korun, 
případně 600  korun pro seni-
ory a studenty. Pro děti do 12 
let v doprovodu dospělého je 
vstup zdarma.

Předplatné na koncerty Kru-
hu přátel hudby lze zakoupit na 
nejbližším koncertu ve středu 
2. listopadu v  Koncertním 
sále nebo po telefonické do-
mluvě na tel. čísle 731 910 267 
v  kanceláři Městských kultur-
ních zařízení, na Zámecké ulici 
118. Podrobný přehled koncer-

tů si můžete vyzvednout v turi-
stickém informačním centru na 
zámku nebo najdete na webo-

vých stránkách mkz-hranice.cz. 
Výše přinášíme přehled koncer-
tů letošní sezony s uvedením 

ceny vstupného za jednotlivá 
představení mimo předplatné. 
 (mš, red)

V Koncertním sále proběhnou tyto koncerty, začátek koncertu vždy v 18:00:

Kdy Interpret Nástrojové složení
Cena mimo 
předplatné

Středa 2. 11. Bennewitzovo kvarteto smyčcové kvarteto 150,-
Pondělí 14. 11. M. Ambroš, Z. Ambrošová housle, klavír 100,-
Úterý 17. 1. Manželské kontrapunkty ( K. Fialová, P. Nouzovský) viola, violoncello 150,-
Středa 8. 2. Koncert španělské a jihoamerické hudby (L. Janeček) kytara 120,-
Čtvrtek 23. 3. Ivan a Lukáš Klánští klavír 200,-
Květen-červen
(bude upřesněno) Americké jaro 200,-

Další speciální koncerty v rámci předplatného:

Sobota 17. 12. Czech Virtuosi a Esther Yoo (USA / Korea)
housle, symfonický 
orchestr 180,-

Úterý 27. 12. Český fi lharmonický sbor Brno, Čeští komorní sólisté pěvecký sbor 250,-

Pátek 28. 4. Janáčkova fi lharmonie Ostrava (zájezd) symfonický orchestr Doprodej 
nebude
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Hlasujte pro hranický park

Bude lampionový průvod i ohňová show 

Hranické Sady Čs. legií se 
účastní soutěže o park deseti-
letí. O Cenu veřejnosti se uchází 
celkem 15 parků z celé repub-
liky.

Do soutěže mohli investoři či 
projektanti přihlásit díla, která 
byla v minulém desetiletí oce-
něna odbornou porotou v rámci 
soutěže Park roku. V  interneto-
vém hlasování o Cenu veřejnosti 
můžete ještě do 10. října 2016 
podpořit hranický park i  vy 
(www.parkdesetileti.cz). 

Sady Čs. legií jsou 
kulturní památkou, 
byly vybudovány 
podle projektu vý-
znamného architekta 
Františka Thomayera 
na začátku 20. století, 
včetně vodního ba-
zénku a fontány. Roku 
1923 zde byl odhalen 
pomník Jana Husa od 
Julia Pelikána. Park utrpěl při 
povodních 1997, ale již předtím 
postupně chátral. Celková revi-

talizace Sadů Čs. legií začala na 
konci roku 2011 a stála přibližně 
20 milionů korun.  (bak)

Osmadevadesáté výročí 
Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si obyva-
telé města připomenou v pátek 
28. října tradičním lampionovým 
průvodem. Ten bude vycházet 
v  17:30 hodin od Zámeckého 
hotelu, kde bude vyhrávat Velký 
dechový orchestr ZUŠ Hranice 
pod vedením Miroslava Smrčky. 

Průvod se pak vydá ke Staré 
radnici. Tam proběhne slavnostní 
kladení věnců k bustě T. G. Masa-
ryka. Své projevy a zdravice zde 
přednesou čestní hosté, zazní 

státní hymna. Poté se 
lampionový průvod 
přesune do letního 
kina, kde v  19  hodin 
vypukne ohňová show 
a  následovat bude 
promítání rodinného 
animovaného filmu 
Čapí dobrodružství. 
Vstup je zdarma. Na 
organizaci události se 
podílí město Hranice, 
Městská kulturní zařízení Hranice, 
Vojenská posádka Hranice, Čes-
koslovenská obec legionářská, 

Hranický oddíl rohovníků patřil mezi nejlepší v Evropě. Alois Bělocký (vlevo) mířil 
dokonce na olympiádu. Foto: rodinný archiv

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody 
v základní výbavě. Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového 
oleje, filtrů a zapalovacích svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

INZERCE

Hranický park je příjemné místo pro procházky 
i kulturní akce. Ilustrační foto: Jiří Necid

V letním kině vyvrcholí oslavy ohňovou show 
i promítáním fi lmu. Ilustrační foto: Jiří Necid

PSÍ KROUŽEK 
Pro velký zájem se letos 

otevírá více skupin kyno-
logického kroužku při ZŠ 
Šromotovo. Do kroužku se 
mohou hlásit žáci i z  jiných 
základních škol, kteří mají o 
kynologii zájem. Vlastní pej-
sek není podmínkou. Děti 
se v kroužku učí zábavnou 
formou základy ze světa ky-
nologie, o psích plemenech, 
psích sportech, řeči psího 
těla a další. V případě zájmu 
lze lektorky Magdalenu Důj-
kovou a Martinu Svozilovou 
kontaktovat na www.kyno-
logicky-krouzek.cz.  (vh)

Taneční škola 
Talent má kurzy 
i pro dospělé

S podzimem nepřichází 
pouze nový školní rok, ale 
také období tanečních kur-
zů, večírků a plesů. I v tomto 
roce připravuje Taneční ško-
la Talent pod vedením Petra 
a Lenky Münsterových něko-
lik kurzů. 

„Od poloviny září probí-
há výuka tance pro studen-
ty SLŠ Hranice, SZŠ Hranice 
a SPŠ a SZŠ Odry. V letošním 
roce se opět vracíme na ZŠ 
v Hustopečích nad Bečvou,“ 
upřesnil Petr Münster. Od 
9. října začíná oblíbený kurz 
pro dospělé v Hranicích, který 
je i tentokrát rozdělen na dvě 
úrovně. Jednotlivé lekce za-
čátečníků a pokročilých párů 
budou vždy v neděli v diva-
delním sále Staré střelnice.

„Naším cílem není pouze 
příprava absolventů kur-
zů na jednotlivé plesy, ale 
zejména rozšíření doved-
nosti a  povědomí o  tanci, 
který již od nepaměti patří 
k  zábavě a  všeobecnému 
vzdělání každého člověka,“ 
uvedl Petr Münster. Více in-
formací o kurzu pro dospělé 
a připravovaných akcích na 
www.tstalent.cz.  (pm) 

Foto: Taneční škola Talent

Český svaz bojovníků za svobodu 
a Vojenské sdružení rehabilitova-
ných.   (vh)
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Za pár dní začne další roč-
ník Týdne knihoven. Městská 
knihovna v  Hranicích přináší 
v týdnu od pondělí 3. října do 
soboty 8. října bohatý program 
namíchaný z osvědčených a ob-
líbených akcí a novinek. Na své 
si přijdou děti i dospělí. 

Burza knih

Týden knihoven odstartuje 
v Hranicích v pondělí 3. října vel-
ká burza vyřazených knih. „O tuto 
burzu je každoročně mezi čtenáři 
velký zájem, proto potrvá až do 
konce října. Za přívětivou cenu 
nabízíme vyřazené knihy, které 
naše knihovna již nepotřebuje, 
ale mohly by ještě posloužit. Jed-
ná se o beletrii, naučnou literatu-
ru, četbu pro děti i dospělé. Knihy 
jsou jen částečně opotřebované, 
nebo se jedná o duplicitní tituly,“ 
uvedla vedoucí knihovny Marie 
Jemelková. Seznam vyřazených 
knih je k dispozici na webových 
stránkách www.mek.hranet.cz. 
Burza knih probíhá přímo 
v knihovně v budově Staré rad-
nice na Masarykově náměstí.

Knižní bazar: doneste 
knihu, odneste si knihu

V týdnu knihoven pořádá hra-
nická knihovna také svůj první 
velký knižní bazar. Nevyhazujte 
své knihy do kontejneru, přines-
te je do knihovny. Umožníte tak 

sdílení těchto knih jiným zájem-
cům a milovníkům knih a sami si 
můžete vybrat a  odnést domů 
knihu, která zase zaujme vás. Vše 
zdarma. Do knihovny můžete při-
nášet knihy, které již doma mít 
nechcete nebo nepotřebujete, 
a to do deseti kusů. Na chodbě 
prvního patra před vstupem do 
oddělení knihovny budou pro 
tento účel připraveny stoly, kam 
můžete knihy odkládat a zároveň 
listovat a číst v knihách, které bu-
dou přinášet jiní. Může přijít ka-
ždý, i ten, kdo nepřinese nic, ale 
zato si může odnést „svou“ knihu 
domů a udělat radost sobě nebo 
jinému. Knižní bazar bude k dis-
pozici po celý knihovnický týden 
od pondělí 3. října do soboty 
8. října.

Knihovna 
pro celou rodinu

„Nabízíme také pro rodiny vý-
hodnou registraci v naší knihov-
ně. Pokud se v Týdnu knihoven, 
tedy od 3. do 8. října zaregistruje 
rodič v naší knihovně, může své 
dítko zaregistrovat zdarma v dět-
ském oddělení,“ uvedla k jedné 
z akcí vedoucí městské knihovny 
Marie Jemelková.

Všichni skládáme puzzle

Po celý týden mohou také 
děti skládat v knihovně puzzle. 
Mohou přicházet postupně a na 

obrázku pracovat, dokud ho ne-
dokončí. 

Budu knihovníkem?

Děti si také mohou v hranic-
ké knihovně vyzkoušet práci 
knihovníka a zjistit, co všechno 
obnáší. „Mohou stát za pultem 
a půjčovat knihy, vybírat knihy 
mladším čtenářům. Ke své práci 
budou mít také připravené kni-
hy, které budou moci orazítkovat, 
označit, obalit. Pokud děti chtějí, 
mohou si donést z domu své kni-
hy a obalit si je do fólie,“ popsala 
další aktivitu Marie Jemelková.

Císař v Hranicích

Příznivce regionální historie 
potěší povídání Jiřího Nebeského 
o návštěvách císaře v Hranicích. 

Přednáška s  názvem „František 
Josef I. a Hranice“ se uskuteční 
ve studovně knihovny ve stře-
du 5. října od 17 hodin. Malou 
ochutnávku přednášky přinášíme 
na straně 14. Vstupné na přednáš-
ku je 20 korun, děti a  studenti 
mají vstup zdarma.

Historie Moravské brány

Další zajímavá historicko-vlas-
tivědná přednáška se koná ve 
studovně městské knihovny ve 
čtvrtek 6. října od 18 hodin. S dě-
jinami regionu, s osobnostmi spja-
tými s Moravskou bránou, ale také 
s přírodními zajímavostmi sezná-
mí zájemce Milan Tempír. Vstupné 
na přednášku Historie Moravské 
brány je 20 korun, děti a studenti 
mají vstup zdarma.  (red)

TÝDEN KNIHOVEN: BUDE BURZA KNIH, 
BAZAR I SKLÁDÁNÍ PUZZLE

Děti si mohou v knihovně vyzkoušet práci knihovníka nebo skládat puzzle. 
Ilustrační foto: Marie Jemelková

INZERCE
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Připraveny byly nejrůznější hry, soutěže, či sportovní aktivity jako projížďka na koloběžce, motorovém člunu po řece Bečvě a poprvé také hra kroket. O zábavné 
vystoupení se postarala Míša Dolinová se svými Sněhánky. 

Program oživilo také několik koncertů. Vystoupila hranická skupina Jazz it?, vítězka Česko Slovenské Superstar Sabina Křováková a Tomáš Kočko & Orchestr. 
Foto: 7x Jiří Necid 

Konec prázdnin patřil dětem. Již popáté se v Sadech Čs. legií konala v neděli 28. srpna oblíbená akce Konec prázdnin v parku, tentokrát s názvem Prázdninování. 
Děti se tak mohly rozloučit s prázdninami bohatým programem. Akci uspořádala Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s hranickým Domem dětí a mláde-
že a Studiem Bez Kliky.

V sobotu 3. září se v areálu letního kina uskutečnil tradiční festival s názvem Hranická scéna, kde se návštěvníkům představila většina hranických kapel. Celou akci 
zakončila svým vystoupením zpěvačka Anna K. Foto: 2x Jiří Necid

PRÁZDNINOVÁNÍ: DĚTI SE V PARKU LOUČILY S PRÁZDNINAMI

HRANICKÁ SCÉNA: VYSTOUPILY HRANICKÉ KAPELY A ANNA K.
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Rakouský císař a předposled-
ní český král a moravský markra-
bě František Josef I. (1830–1916) 
z habsbursko-lotrinské dynastie 
navštívil Hranice celkem třikrát. 

Poprvé 16. listopadu 1863. 
Třiatřicetiletý mocnář tehdy dora-
zil zvláštním vlakem v 8.30 hodin, 
na nádraží byl uvítán honorací, na 
náměstí jej za větrného a dešti-
vého počasí vítali občané, poté 
odjel do dělostřelecké akademie, 
kde se zúčastnil výuky a v 16 h 
odjel. Žáci akademie dostali ten 
den slavnostní pokrm – pečeni 
a žejdlík vína, zaměstnanci pak 
obdrželi pětidenní žold. Jistě pře-
kvapí, že podle dobového tisku: 
„Na náměstí čekal veliký dav lidu, 
ale že žáden císaře pána neznal, 
čekali tiše i když byl okolo už projel.“ 

S podobiznou svého panov-
níka se lidé sice setkávali na min-
cích a už v prosinci 1853 hranický 
starosta František Genser vysta-
vil pro veřejnost císařovu bustu, 
kterou koupil ve Vídni, ale znalost 
císařovy podoby přesto nebyla 
všeobecná. Teprve později začal 
být panovníkův portrét umisťo-
ván ve školních třídách a na ve-
řejných místech.

Druhá císařova návštěva 
Hranic se odehrála za krásného 

letního dne, 10. června 1880, 
celé město bylo vyzdobeno pa-
novníkovými portréty a  květi-
novými dekoracemi včetně šesti 
slavobrán. Vlak dorazil z Přerova 
v 8 hodin, po krátkém uvítání na 
nádraží projížděl mocnář na voze 
městem, kde jej zdravily davy lidí, 
údajně bylo v ulicích 20 tisíc dych-
tivých diváků. 

Císař nejprve navštívil farní 
kostel, při krátké, v češtině vedené 
rozmluvě s farářem prohlásil: „Veli-
ce se mně ve vašem kostele líbí.“ Pak 
následovala návštěva vojenských 
ústavů. Ve 13.45 dorazil císař na 
Starou střelnici, dvakrát vystřelil 
na terč (jednou se trefi l), obda-
roval Střelecký spolek stříbrným 
pohárem a  odjel do gymnázia. 
Poté udílel audience, následovala 
hostina u velitele vojenské vyšší 
reálky, krátký odpočinek, při němž 
vladař vypil černou kávu a vykou-
řil cigaretu. V 16.30 padesátiletý 
monarcha z Hranic odjel.

Naposledy navštívil František 
Josef I. Hranice 28. června 1906. 
Jednalo se pouze o čtvrthodino-
vou zastávku na nádraží. Do Hra-
nic dorazil vlak za slunečného 
dne v 9.59 hodin. Na uvítání hra-
nickým starostou Františkem Šro-
motou reagoval císař v češtině: 
„Lituji upřímně, že nemohu zde déle 
se zdržeti a také město vaše navští-
viti. Vyslovené mi pocity oddanosti 
naplňují mne uspokojením. Děkuji 
vám za loajální přivítání.“ Poté mu 
byli představeni členové místní 
honorace a šestasedmdesátiletý 
císař pozdravil hranické spolky ro-
zestavěné na nástupišti. „Za zvuků 
císařské hymny opustil dvorní vlak 
nádraží a císař stoje v okně, děkoval 
vojenským pozdravem za nekoneč-
né, bouřlivé ovace, ve kteréž obe-
censtvo znovu a znovu propukalo.“

Císařovu osobnost v Hranicích 
nejvýrazněji připomínaly dva 
pomníky. První byl odhalen na 
Školním náměstí k 50. výročí jeho 

panování (26. června 1898). Mra-
morový císař v řádovém oděvu ry-
tířů Zlatého rouna byl na žulovém 
podstavci umístěn do roku 1918. 
Po převratu byla socha odstraněna 
a v 70. letech 20. století ji zachrá-
nil akad. malíř Ladislav Vlodek 
a umístil ji v areálu Staré střelnice. 
Obdobnou sochu od stejného 
vídeňského umělce (Emanuela 
Pendla) najdeme i v Přerově v la-
pidáriu Muzea Komenského.

Druhý pomník Františka Jose-
fa I. byl odhalen 18. srpna 1916, 
v den jeho osmdesátých šestých 
narozenin v areálu vojenských re-
zervních nemocnic, kde se léčili 
ranění z  východní fronty první 
světové války. Socha stála zhruba 
v místech dnešní základní školy 
na Struhlovsku a představovala 
nahrbeného starého muže ve vo-
jenském kabátě. Tři měsíce po od-
halení hranické sochy císař zemřel 
a v roce 1918 se tato socha ztratila 
neznámo kam.    Jiří J. K. Nebeský

HISTORIE

Císařský pomník z roku 1916. 
Reprofoto pohlednice ze sbírek muzea 
a galerie v Hranicích

Stříbrný pohár věnovaný císařem hra-
nickému Střeleckému spolku ze sbírky 
hranického muzea. Zajímavostí je, že 
před návštěvou císaře se počet členů 
Střeleckého spolku několikanásobně 
zvýšil. Foto: Vít Kunovský 

Císařský pomník z roku 1898. Reprofoto pohlednice ze sbírky Milana Králika 

Slavobrána k uvítání císaře v roce 
1880, Třída ČSA. Reprofoto pohlednice 
ze sbírek muzea a galerie v Hranicích

FRANTIŠEK JOSEF I. 
A JEHO NÁVŠTĚVY V HRANICÍCH

ORCHESTRION
Jeden z  posledních hrajících 

orchestrionů v  České republice 
je ve sbírkách hranického muzea 
a v současné době je k vidění ve 
vestibulu Základní umělecké ško-
ly v Hranicích na Školním náměstí. 
Tam si také mohli zájemci poslech-
nout hudbu, kterou produkuje tato 
technická vymoženost z přelomu 
19. a 20. století. O odborný výklad 
a ukázky se v sobotu 10. září při 
Dnech evropského dědictví po-
starala učitelka ZUŠ Kateřina Ko-
blihová. Hranický orchestrion byl 
zakoupen do sbírek muzea v 70. le-
tech minulého století. Původně stál 
v hospodě U Urbanů ve Velké. Or-
chestrion vyrobila fi rma Klepetář 
na přelomu 19. a 20. století a hrál 
na desetihaléřové mince, na výběr 
bylo celkem 8 písniček. 

Mázhaus se
po letech otevřel

Nádhernou malířskou výzdobu 
mázhausu v domě č. 29 v Radniční 
ulici v Hranicích mohli návštěvní-
ci po letech zase spatřit v sobotu 
10. září, kdy se v Hranicích konaly 
Dny evropského dědictví. Tento 
dům je z historického a kulturního 
hlediska velmi zajímavý a  velmi 
hodnotný. Zajímavostí je, že v tomto 
domě bydlel také malíř Hranic Jan 
Pinkava. Mázhausy – tedy vstupní 
velké síně vznikaly od 13.  století, 
protože tehdy začali měšťané byd-
let v patře a přízemí bylo vyčleněné 
řemeslu, kterému se věnovaly.

Foto: Jiří Necid

Foto: Jiří Necid
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Letošní Dny evropského dě-
dictví s  sebou přinesly mnohé 
novinky. K tradičně zpřístupně-
ným památkám a  oblíbenému 
výstupu na věž Staré radnice 
přibyly komentované prohlídky 
a zajímavé programy. 

Velkou novinkou byla veřejná 
snídaně na Masarykově náměstí, 
které se zúčastnilo na sedm desí-
tek lidí. Opodál hráli učitelé a žáci 
umělecké školy na veřejné piano 
a pracovnice Domu dětí a mládeže 
Hranice tvořily s dětmi skleněnou 
bižuterii a malovaly na sklo. 

Návštěvníci se mohli po letech 
podívat do mázhausu v  dolním 
podloubí, který dříve sloužil jako 
bohatě zdobená vstupní místnost 
měšťanského domu. Hned naproti 
je čekal na Staré radnici sklářský 
ateliér, kde si zájemci pod odbor-
ným dohledem sklářského mistra 
vyzkoušeli brousit sklo. 

Další novinkou byla ukázka 
historického a stále hrajícího or-
chestrionu v ZUŠ Hranice. Komen-
tované prohlídky se poprvé dočkal 
i  areál Staré střelnice, po jehož 
zhlédnutí si návštěvníci vyslechli 
povídání o císaři Františku Josefu 
I. od Jiřího Nebeského. 

Celý den se konaly koncerty 
a taneční vystoupení v Synagoze 
a na Staré radnici. Program Dnů 
evropského dědictví 2016 tak obo-
hatilo Duo Kieslowski, Vokalamita, 
Melody Tandem, Hranický dětský 
pěvecký sbor nebo stepaři Sester 
Hlavinkových.   (vh)

OHLÉDNUTÍ

Dny evropského dědictví oživily hranické náměstí. Lidé si mohli u prostřeného sto-
lu vychutnat společnou snídani. Foto: Petra Uvírová/ Přerovský a hranický deník

Děti vytvářely na náměstí pod vedením pracovnic Domu dětí a mládeže v Hrani-
cích skleněnou bižuterii a malovaly na sklo. Foto: Jiří Necid

Prostor galerie Synagoga oživilo několik vystoupení, například koncert Dua 
Kieslowski (na snímku), vystoupení stepařské skupiny Sestry Hlavinkovy nebo 
Hranický dětský pěvecký sbor. Foto: Jiří Necid

Obrovský zájem byl o komentovanou prohlídku Staré střelnice s Karlou Vlasáko-
vou. Konaly se nakonec dvě a dohromady přišlo 138 lidí. Foto: Petr Bakovský

Také na nádvoří Staré radnice zněla hudba. Vystoupila hranická skupina Voka-
lamita (na snímku) nebo Melody Tandem. Foto: Jiří Necid

Příjemnou atmosféru na náměstí dotvářela hudba. Na piano hráli učitelé a žáci 
Základní umělecké školy Hranice. Foto: Jiří Necid

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NABÍDLY ŘADU NOVINEK

ANKETA
Co zajímavého jste na 

Dnech evropského dědic-
tví zažili?
Barbora Pechová, 36 let, 
sociální pracovnice, Hranice

Přestože 
se mi ráno 
n e c h t ě l o , 
synové mě 
n a k o n e c 
přemluvili 
a vytáhli na 
v e ř e j n o u 
snídani. Teď jsem moc ráda, 
že jsme šli, protože to byl vel-
mi příjemný zážitek. Ty kytky, 
hrající klavír a krásné počasí 
tady na náměstí vykouzlili 
atmosféru jako ve fi lmu.

Olga Pospěchová, 66 let, 
důchodkyně, Hranice

V y z k o u -
šela jsem 
si broušení 
skla a  mu-
sím říct, že to 
byla krásná 
zkušenost . 
Ačkoliv to vy-
padá náročně a nejsem na tak 
jemnou práci zvyklá, technika 
se mi zalíbila. Mám podobné 
věci ráda, na jaře jsem byla 
zase na vrtání kraslic. Takže 
takové činnosti vítám a ráda 
se k nim připojím.  (vh)
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Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz 
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích.

Do 14. 10. 2016 - Eda Riedl, Jindra Komár & Šárka Hamší-
ková: Tři ze Mlejna. Výstava obrazů ostravských výtvarníků.  

21. 10. – 21. 11. 2016 - Milan Lamovec, Arpad Šalamon & Franjo Funkelj: #870. 
Výstava slovinských výtvarníků z partnerského města Slovenske Konjice. Výstava 
navazuje na loňskou výstavu našich výtvarníků ve Slovinsku. Vernisáž se uskuteční 
v pátek 21. října v 17 hodin.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).

Do 2. 10. 2016 - Barvy života. Tradiční výstava tvorby 
seniorů z hranického regionu. 

6. 10. – 27. 10. 2016 - Blankytné lanýže aneb Jak si jsme. Povšechná tvorba 
Diany Štainerové, Karly Kubíkové a kolektivu autorů. Výstava představí díla mladých 
hranických autorů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: po dohodě s pracovnicemi Turistického informačního centra, tel. 581 607 479.

Do 30. 10. 2016 - Josef Heřman Agapit Gallaš vlast-
ními slovy. Výstava k 260. výročí narození významné 
a všestranné hranické osobnosti.

Stálá expozice s modelem historického jádra města 
Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, 
jehož autorem je Stanislav Miloš.

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

Do 13. 11. 2016 - Eduard Ovčáček: Šifry & citace. Výstava uměleckých děl českého 
básníka, grafi ka, sochaře, malíře a fotografa. 

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 

Do 13. 11. 2016 - SKLO / HRA & POTĚŠENÍ. Výstava obrazů 
a uměleckého skla Evy Vlasákové, která získala řadu domácích 
i zahraničních ocenění. Značnou část její výtvarné činnosti 
představují barevné kresby, koláže, grafi ky a umělecké sklo. 

Do 20. 11. 2016 - Slavná éra hranického boxu. Výstava připomíná historii boxu na 
Hranicku, a to nejen období, kdy byl hranický box na výsluní a byl nejúspěšnějším 
sportem ve městě i v republice.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz
Otevřeno: říjen út–ne 9:00–16:00.

Do 30. 10. 2016 - Pozor, sklo! Výstava prací studentů Střední umělecko-
průmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí v podzemních prostorách 
Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Železniční stanice Hranice na Moravě
Otevřeno: po-pá 8:00-16:00, so-ne 9:00–16:00.

3. 10.  – 10. 10. 2016 - Legiovlak. Výstava na kolejích, ko-
mentované prohlídky denně ve 13:00, 14:00, 15:00 hodin. 
Více na straně 4. 

MUZEA A GALERIE PROGRAM   
Neděle 2. 10.

8:00 - Do lesa s mykologem – 
podzimní výšlap Klubu zdraví. 
Přihlášky v prodejně zdravé vý-
živy ABC Vitalita v Radniční ulici. 
Bližší informace na www.hranice-
-klubyzdravi.cz.

15:00 - Hranice, moderní ar-
chitektura v historickém cen-
tru – procházka s komentářem 
architekta Marka Kuchty. Sraz 
zájemců na Školním náměstí 
38 v Hranicích. Zdarma. Více na 
straně 4.

Pondělí 3. 10.

9:00 - Hrajeme, zpíváme, tvoříme 
a cvičíme s dětmi – zábavné do-
poledne pro maminky s dětmi do 
tří let. Koná se v mateřském Centru 
U Kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 328, 
Hranice. Vstupné 60 Kč.

10:00 - Legiovlak – slavnostní 
představení legionářského vla-
ku. Vlak bude umístěn do 10. 10. 
na vlakovém nádraží Hranice na 
Moravě. Komentované prohlídky 
s průvodcem pro veřejnost bez 
objednávky začínají každý den 
od 13. hodiny a opakují se v pravi-
delných hodinových intervalech. 
Možnost objednání škol na exkur-
zi s komentovanou prohlídkou 
přes e-mail skoly@legiovlak.cz, 
nebo na tel. 734 315 642, vstup 
zdarma. Více na straně 4. 

16:00 - Kurz quillingu pro do-
spělé – seznámení s quillingem, 
vyzkoušení základních technik. 
Koná se v  mateřském Centru 
U Kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 328, 
Hranice. Poplatek 110 Kč (v ceně 
je vedení kurzu, zapůjčení pomů-
cek a materiál).

Úterý 4. 10.

8:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentova-
né prohlídky s  průvodcem pro 
veřejnost bez objednávky za-
čínají každý den od 13. hodiny 
a opakují se v pravidelných ho-
dinových intervalech. Možnost 
objednání škol na exkurzi s ko-
mentovanou prohlídkou přes 
e-mail skoly@legiovlak.cz, nebo 
na tel. 734 315 642, vstup zdarma. 
Více na straně 4.

9:00 - Výzva na souboj s  vá-
hou – přednáška, analýza stav-
by těla a  jídelníček nejen pro 
maminky, ale i  děti. Koná se 
v mateřském Centru U Kocoura 
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice. 
Je nutno se přihlásit předem na 
tel. 728 445 073, poplatek 100 Kč.

17:00 - Nábor do lezecké ško-
ličky pro děti od 6 do 12 let – 
koná se v rámci Dne otevřených 
dveří. Rezervace je nutná na tel. 
737 977 917. Koná se v BSS Clubu 
v Drahotuších, vstup zdarma.
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sit. Koná se na faře v Hranicích, 
Školní náměstí 38, Hranice. 
Bližší informace a  přihlášky na 
www.hranice.dcpr.cz.

18:00 - Historie Moravské brány 
– přednáška Mgr. Milana Tempíra 
o historickém dění našeho užší-
ho i  širšího regionu v  kontextu 
historie českých zemí. Koná se ve 
studovně městské knihovny, Ma-
sarykovo nám. 71, Hranice, vstup-
né 20 Kč, děti a studenti zdarma.

19:00 - Ivo Jahelka & Miroslav 
Paleček – dvojkoncert známých 
českých písničkářů. Koná se 
v  Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné 200 Kč, na místě 250 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Pátek 7. 10.

8:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentované 
prohlídky s průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají kaž-
dý den od 13. hodiny a opakují se 
v pravidelných hodinových inter-
valech. Možnost objednání škol 
na exkurzi s komentovanou pro-
hlídkou přes e-mail skoly@legio-
vlak.cz, nebo na tel. 734 315 642, 
vstup zdarma. Více na straně 4.

19:00 - Midi lidi – koncert čes-
ké electro undergroundové hu-
dební skupiny v  čele s  Petrem 
Markem. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, vstupné 150 Kč, 200 Kč 
na místě. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, tel. 581 602 187 a knih-
kupectví Ezop, Masarykovo nám. 
96, Hranice, tel. 581 602 547.

Sobota 8. 10.

6:00–13:00 - Auto–moto–vete-
rán burza – podzimní burza vše-
ho, co se týká motorismu. Koná se 
na letišti v Drahotuších, info tel. 
603 325 003.

9:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentované 
prohlídky s průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají kaž-
dý den od 13. hodiny a opakují se 
v pravidelných hodinových inter-
valech. Možnost objednání škol 
na exkurzi s komentovanou pro-
hlídkou přes e-mail skoly@legio-
vlak.cz, nebo na tel. 734 315 642, 
vstup zdarma. Více na straně 4.

13:00–17:00 - Drakiáda – tra-
diční přehlídka létajících draků. 
Koná se na letišti v Drahotuších, 
vstup zdarma.

Neděle 9. 10.

9:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentované 
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16:00 - Angličtina pro všechny 
– první neformální kurz angličti-
ny pro zájemce, ať už začáteční-
ky nebo pokročilé. Kurzy budou 
probíhat každé úterý v 16 ho-
din. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, vstupné je 20 Kč.

Středa 5. 10.

8:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentované 
prohlídky s průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají kaž-
dý den od 13. hodiny a opakují se 
v pravidelných hodinových inter-
valech. Možnost objednání škol 
na exkurzi s komentovanou pro-
hlídkou přes e-mail skoly@legio-
vlak.cz, nebo na tel. 734 315 642, 
vstup zdarma. Více na straně 4.

9:55 - Dveře dokořán – den ote-
vřených dveří Domova seniorů, 
doplněný bohatým kulturním 
a vzdělávacím pořadem. Koná se 
v Domově seniorů, Jungmanno-
va 1805, Hranice, vstup zdarma.

16:00 - Komentovaná prohlíd-
ka výstavy „Slavná éra hranic-
kého boxu“ – výstavou provede 
kurátor Vít Kunovský. Koná se ve 
Staré radnici, Radniční 1, Hranice, 
vstup zdarma.

17:00 - František Josef I. a Hra-
nice – přednáška Jiřího J. K. Ne-
beského o návštěvách císaře v 
Hranicích. Koná se ve studovně 
městské knihovny, Masarykovo 
nám. 71, Hranice, vstupné je 20 
Kč, děti a studenti zdarma.

18:00 - Jablko jako superpotra-
vina – přednáška Klubu zdraví 
Hranice. Koná se v domě s pečo-
vatelskou službou, Tovačovského 
2000, Hranice. Vstup zdarma.

Čtvrtek 6. 10.

8:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentované 
prohlídky s průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají kaž-
dý den od 13. hodiny a opakují se 
v pravidelných hodinových inter-
valech. Možnost objednání škol 
na exkurzi s komentovanou pro-
hlídkou přes e-mail skoly@legio-
vlak.cz, nebo na tel. 734 315 642, 
vstup zdarma. Více na straně 4.

17:00 - Vernisáž k výstavě Blan-
kytné lanýže aneb Jak si jsme 
– povšechná tvorba Diany Štaine-
rové, Karly Kubíkové a kolektivu 
autorů. Koná se v Galerii M+M, Ju-
rikova 16, Hranice, vstup zdarma. 

17:30 - „Klíč ke zdravým vzta-
hům s  dětmi“ – druhá lekce 
čtyřdílného kurzu s  poradcem 
v oblasti rodiny a manželských 
vztahů Ing. Pavlem Mečkovským 
M. A.. Kurz je určen pro stálou 
skupinu rodičů 8 až 12 osob a je 
třeba se na něj předem přihlá-

prohlídky s průvodcem pro veřej-
nost bez objednávky začínají kaž-
dý den od 13. hodiny a opakují se 
v pravidelných hodinových inter-
valech. Možnost objednání škol 
na exkurzi s komentovanou pro-
hlídkou přes e-mail skoly@legio-
vlak.cz, nebo na tel. 734 315 642, 
vstup zdarma. Více na straně 4.

Pondělí 10. 10.

8:00–16:00 - Legiovlak – legio-
nářský vlak na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě. Komentova-
né prohlídky s  průvodcem pro 
veřejnost bez objednávky za-
čínají každý den od 13. hodiny 
a opakují se v pravidelných ho-
dinových intervalech. Možnost 
objednání škol na exkurzi s ko-
mentovanou prohlídkou přes 
e-mail skoly@legiovlak.cz, nebo 
na tel. 734 315 642, vstup zdarma. 
Více na straně 4.

16:00 - Kurz quillingu pro 
dospělé – vytvoření šperků. 
Seznámení s quillingem, vyzkou-
šení základních technik. Koná se 
v mateřském Centru U Kocoura 
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice. 
Poplatek 110  Kč (v ceně je ve-
dení kurzu, zapůjčení pomůcek 
a materiál).

Úterý 11. 10.

16:00 - Angličtina pro všechny 
– druhý neformální kurz angličti-
ny pro zájemce, ať už začáteční-
ky nebo pokročilé. Kurzy budou 
probíhat každé úterý v 16 ho-
din. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, vstupné je 20 Kč.

Středa 12. 10.

19:00 - Příběh jednoho hradu 
– divadelní představení s Ivanem 
Vyskočilem v hlavní roli. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, vstup-
né 320 Kč. Předprodej restaura-
ce Stará střelnice, Sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187 
a knihkupectví Ezop, Masarykovo 
nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.

Čtvrtek 13. 10.

17:30 - „Klíč ke zdravým vzta-
hům s  dětmi“ – třetí lekce 
čtyřdílného kurzu s  poradcem 
v oblasti rodiny a manželských 
vztahů Ing.  Pavlem Mečkov-
ským M. A.. Kurz je určen pro 
stálou skupinu rodičů 8 až 12 
osob a je třeba se na něj předem 
přihlásit. Koná se na faře v Hrani-
cích, Školní náměstí 38, Hranice. 

Bližší informace a  přihlášky na 
www.hranice.dcpr.cz.

Pátek 14. 10.

9:00–18:00 - Farmářský trh re-
gionu Hranicko – tradiční pod-
zimní trh s potravinami a výrobky 
od místních zemědělců. Pro ná-
vštěvníky je zajištěno občerstvení 
a kryté posezení s živým vystou-
pením Hudecké muziky Franty 
Kopeckého v  době od 11  do 
15  hodin. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

20:00 - Cimrmanovo torzo 
– koncert legendární formace 
vystupující také jako Jethro Tull 
revival. Koná se v Zámeckém klu-
bu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 581 
607 479. Vstupné 100 Kč, na místě 
130 Kč, www.mkz-hranice.cz.

Sobota 15. 10.

10:00 - Memoriál Olgy Petrov-
ské – hranický maraton v rych-
lostní kanoistice na tratích od 
2 km do 21 km. Koná se na řece 
Bečvě v Hranicích.

Neděle 16. 10.

15:00–18:00 - Oslavy 10. výro-
čí otevření hranické Plovárny 
– zábavný program s vodními atr-
akcemi, akci bude uvádět komik 
a imitátor Milan Nepustil, vstup-
né poloviční a od 15 hodin 25 Kč 
za hodinu pro všechny věkové 
kategorie. Koná se na Plovárně 
Hranice, Žáčková ul. 2042, Hra-
nice. Více na straně 7.

Pondělí 17. 10.

16:00 - Pletení z  papírového 
pedigu – výroba srdíčka. Koná se 
v mateřském Centru U Kocoura 
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice. 
Poplatek 110  Kč (v ceně je ve-
dení kurzu, zapůjčení pomůcek 
a materiál).

17:00 - Přednáška Milana Hei-
na v rámci výstavy „Slavná éra 
hranického boxu“ – zajímavé 
vyprávění Milana Heina o životě 
svého otce a jeho vztahu k hra-
nickému boxu. Koná se ve Staré 
radnici, Radniční 1, Hranice, vstup 
zdarma.

Úterý 18. 10.

16:00 - Angličtina pro všechny 
– třetí neformální kurz angličtiny 
pro zájemce, ať už začátečníky 
nebo pokročilé. Kurzy budou 
probíhat každé úterý v 16 ho-
din. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, vstupné je 20 Kč.

Středa 19. 10.

19:00 - Rockování s Jiřím Čer-
ným – povídání jednoho z nej-
respektovanějších hudebních 
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Tradiční podzimní farmářský 
trh se uskuteční v pátek 14. října 
od 9 do 18 hodin na Masarykově 
náměstí v Hranicích. Na trhu bu-
dou ke koupi výrobky od místních 
zemědělců. K dostání budou do-
mácí sýry, tvaroh, maso, uzeniny, 
zabijačkové pochoutky, ryby, vče-
lí produkty, tvarůžkové speciality, 
koření, víno, medovina, byliny, si-
rupy a čaje, ale také výrobky z ke-

ramiky, dřeva, skla, kůže, textilu 
a nejrůznější dekorace. Občers-
tvení bude ve velkokapacitním 
stanu s krytým posezením, k po-
hodě přispěje od 11 do 15 hodin 
vystoupení Hudecké muziky 
Franty Kopeckého. Trh pořádá 
Městský úřad Hranice – odbor 
Obecní živnostenský úřad. Akce 
se koná za fi nanční spoluúčasti 
Olomouckého kraje.  (b)

Opět bude farmářský trh

INZERCE

Kompletní přehled akcí 
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz

Pořadatelé akcí mohou 
pozvánky na své akce 

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

hranicky.zpravodaj@hranet.cz

Změna programu vyhrazena.

publicistů o hudbě, politice a za-
jímavých lidech. Koná se v  Zá-
meckém klubu, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné 80 Kč, na místě 100 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Čtvrtek 20. 10.

17:30 - „Klíč ke zdravým vzta-
hům s dětmi“ – poslední lekce 
čtyřdílného kurzu s  poradcem 
v oblasti rodiny a manželských 
vztahů Ing. Pavlem Mečkovským 
M. A.. Kurz je určen pro stálou 
skupinu rodičů 8–12 osob a  je 
třeba se na něj předem přihlá-
sit. Koná se na faře v Hranicích, 
Školní náměstí 38, Hranice. 
Bližší informace a  přihlášky 
www.hranice.dcpr.cz.

20:00 - Blanka Šrůmová a Jan Sa-
hara Hedl: Něžná noc – netradič-
ní duet hudebních legend 90. let. 
Koná se v Zámeckém klubu, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné 180 Kč, na místě 220 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Pátek 21. 10. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: Mi-
lan Lamovec, Arpad Šalamon 
& Franjo Funkelj: #870 – výstava 
slovinských výtvarníků z partner-
ského města Slovenske Konjice. 
Koná se v Galerii severní křídlo 
zámku, Pernštejnské nám. 1, Hra-
-nice, vstup zdarma.

18:00 - Endymio – ojedinělá 
jednoaktová barokní opera na 
barokní libreto v podání souboru 
Senza Vocci pod vedením Ludmi-
ly Hruškové a souboru Tupá šídla. 
Dirigovat bude Miroslav Smrčka. 
Koná se ve dvoraně hranického 
zámku, Pernštejnské nám. 1, Hra-
nice, vstupné dobrovolné.

Sobota 22. 10.

9:00–22:00 - Seminář decho-
vých orchestrů – workshopy 
se zkušenými lektory v budově 
ZUŠ Hranice, od 16 hodin kon-

cert jednotlivých zúčastněných 
dechových orchestrů v Sokolov-
ně, Tyršova 1, Hranice.

17:00–20:00 - Den kultury na 
zámku – tradiční oslavy otevření 
zámku po rekonstrukci s progra-
mem. Více na straně 10. Koná se 
ve dvoraně hranického zámku, 
vstup zdarma.

Úterý 25. 10.

9:00–16:00 - Papírový ateliér – 
výtvarné dílny, kde si zájemci mo-
hou vyrobit ruční papír a dozvědí 
se spoustu zajímavostí o výrobě 
papíru. S sebou si mohou vzít za-
jímavé lístky rostlin, které lze do 
papíru zakomponovat. Koná se 
ve Staré radnici, Radniční 1, Hra-
nice. Poplatek na materiál 20 Kč.

10:00 - Spotřebitelské prak-
tikum – seminář pro seniory 
o právech a povinnostech souvi-
sejících se spotřebitelským prá-
vem (předváděcí akce, podomní 
prodeje) v rámci projektu „Neot-
vírejte“. Koná se v klubovně Klubu 
seniorů, Na Náspech 57, Hranice, 
vstup zdarma.

16:00 - Angličtina pro všechny 
– čtvrtý neformální kurz angličti-
ny pro zájemce, ať už začáteční-
ky nebo pokročilé. Kurzy budou 
probíhat každé úterý v 16 ho-
din. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, vstupné je 20 Kč.

19:00 - Jana Kirschner – koncert 
populární slovenské zpěvačky 
v rámci turné Takmer Sólo 2016. 
Koná se v Divadle Stará střelnice, 
vstupné 590 Kč. Předprodej re-
staurace Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, tel. 581 602 187 
a knihkupectví Ezop, Masarykovo 
nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.

Čtvrtek 27. 10.

20:00 - Škwor s hostem Co-
cotte Minute – koncert nu 
metalové/hard rockové kapely. 
Koná se v  Sokolovně, Tyršo-
va 1, Hranice, vstupné 320  Kč, 
předprodej v  síti Ticketstream, 
www.ticketstream.cz.

Pátek 28. 10.

8:00 - Bramborový den – tra-
diční ochutnávka různých odrůd 
brambor a výrobků z nich. Koná 
se v areálu Zemědělského druž-
stva Partutovice, vstup zdarma.

9:00–16:00 - Zpřístupnění 
mauzolea – zpřístupnění mau-
zolea obětem světové války při 
příležitosti oslav 98. výročí Dne 
vzniku samostatného českoslo-

venského státu na Městském 
hřbitově v Hranicích, vstup zdar-
ma. Více na straně 4.

17:30 - 98. výročí Dne vzniku sa-
mostatného československého 
státu – tradiční oslavy státního 
svátku s promítáním fi lmu v let-
ním kině. Více na straně 11. Koná 
se v Hranicích, vstup zdarma. 

Sobota 29. 10.

8:30 - Hranice běhají – 4. ročník 
oblíbeného běžeckého závodu 
pro širokou veřejnost. Koná se 
v Sadech Čs. legií (městský park), 
Hranice. Více na straně 20.

Neděle 30. 10.

19:00 - Primitives Group – kon-
cert české psychedelic rockové 
kapely. Koná se v Zámeckém klu-
bu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém infor-

mačním centru Hranice, tel. 581 
607 479. Vstupné 200 Kč, na místě 
250 Kč, www.mkz-hranice.cz.

Připravujeme na listopad
Čtvrtek 17. 11.

19:00 - Mínus 123 minut – kon-
cert. Koná se v  Divadle Stará 
střelnice, vstupné 200 Kč, 250 Kč 
na místě. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, tel. 581 602 187 a knih-
kupectví Ezop, Masarykovo nám. 
96, Hranice, tel. 581 602 547.
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Hranický kanoista Tomáš 
Smýkal si v září dojel na mistrov-
ství světa pro bronz. V kategorii 
veteránů ujel devatenáctikilo-
metrový maraton v německém 
Brandenburgu v  čase hodina 
a jednapadesát minut. I přes ná-
ročné povětrnostní podmínky 
tak ve světové konkurenci uspěl 
a na vítěze mu chyběly pouhé 
čtyři minuty.

Na srpnové nominaci v Par-
dubicích dojel Tomáš Smýkal 
druhý. Na maraton v kategorii 
od 35 do 39 let začal trénovat 
teprve loňský podzim. „Nastolil 
jsem si tvrdý trénink a za posled-
ní měsíce ujel kilometry a kilo-
metry na Bečvě. Zároveň jsem 
absolvoval řadu přípravných 
závodů,“ popsal Tomáš Smýkal. 
Přesto uznává, že nebyl na ná-
ročné podmínky na německém 
jezeře dostatečně připravený. 
„Ačkoliv bylo slunečno, potkal 
nás velmi silný vítr. Museli jsme 
proto bojovat s velkými vlnami, 
na které nejsem zvyklý,“ vysvětlil 
sportovec. 

Český maratonský tým vete-
ránů si ze světového mistrovství 

odvezl celkem sedm medailí. 
Když si tu svou na stupních ví-
tězů přebíral Tomáš Smýkal, ne-
mohl uvěřit, že se jeho životní 
sen opravdu vyplnil. „Byl to neza-
pomenutelný zážitek. Cítil jsem 
vzájemný respekt od soupeřů 
i radost cizích fanoušků. Nejvíce 
musím poděkovat svým sponzo-
rům a nejbližším přátelům, bez 
jejichž podpory bych se tam ni-
kdy nedostal,“ sdělil své pocity 
maratonec.

Smýkal však se závoděním 
rozhodně nekončí. Jen do konce 
roku ho čekají další tři maratony, 
jeden z nich bude dokonce na 
hranické Bečvě, a  to v  sobotu 
15.  října. „V příštím roce mist-
rovství světa i Evropy určitě vy-
nechám. Obě se konají na jiných 
kontinentech, což je fi nančně 
dosti náročná záležitost. Chtěl 
bych ale zkusit mistrovství svě-
ta na krátké tratě v Dačicích, kde 
bude vysoká konkurence. Mara-
ton si zopakuju na mistrovství 
republiky,“ plánuje úspěšný ka-
noista. Přiznává, že by se v dal-
ších letech na svět ještě podívat 
chtěl.  (vh)

KANOISTA SMÝKAL JE TŘETÍ NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Tomáš Smýkal se stříbrnou medailí z nominace na mistrovství světa v rychlostní 
kanoistice. Foto: Jiří Necid

Letos se hrál již druhý ročník 
velmi oblíbené hranické teniso-
vé soutěže družstev – Club te-
nnis Hranice –Team Cup 2016.

Soutěž si našla své příznivce 
a právem má své místo ve stálém 
kalendáři hranických tenistů. 

Celkem 6 družstev si to roz-
dávalo vždy v neděli na skvěle 
připravených dvorcích Tondach 
Hranice, každý s  každým. Po 
odehrání základní části se hrálo 
play off . Hraje se systémem singl, 
singl, debl, singl, singl. 

Nejlepší hranické družstvo 
pro rok 2016 je Club tennis 

Hranice - A, které obhájilo loň-
ské prvenství. Jak v  základní 
části tak i play off  nenašlo pře-
možitele a  putovní pohár jim 
právem patří. Soupiska Gajdoš 
Vladislav, Chrobák Radovan, 
Nehyba Martin, Doležal Mar-
cel, Malík Jiří, Rudolfová Pavla, 
Hradil Jaroslav. 

Krásné a  nečekané druhé 
místo získali Panteři. Třetí příč-
ka patří Club tennis Hranice - B. 
Čtvrté místo Club tennis Hranice 
- C, páté místo Beer team a šesté 
místo zbylo na Krok Hranice. 

(CTH)

CLUB TENNIS HRANICE - A 
OBHÁJIL TITUL

Vítězné družstvo. Foto: CLUB TENNIS HRANICE

Zájmy Hranic na kraji 
ohlídá Juračka

Olomoucký kraj dlouhodobě trápí 
celostátně nadprůměrná nezaměstna-
nost a  celostátně podprůměrné platy. 
Změnit tento nelichotivý stav je hlavní 
prioritou TOP 09 v nadcházejících kraj-
ských volbách. 

„Chceme přinést změnu. Chceme, 
aby se v  našem kraji žilo dobře, aby se 
vyplatilo pracovat a  ne zůstávat doma 
a pobírat dávky. A chceme, aby se rovno-
měrně rozvíjel celý náš kraj,“ říká k tomu 
kandidátka na  hejtmanku Jitka Chalán-
ková, která se do širšího povědomí zapsala neúnavným bojem za právě 
českých dětí v Norsku.

Zájmy Hranic chce z pátého místa na kandidátce TOP 09 hájit jejich 
bývalý dlouholetý starosta Vladimír Juračka. „Jako Hranice a naše okolí 
sice ležíme na kraji kraje, to však nesmí znamenat, že budeme opomíjenou 
periferií. V krajském zastupitelstvu musíme být slyšet a musíme nesmlou-
vavě hájit naše zájmy,“ apeluje Juračka. 

Ten spolu s TOP 09 věří, že prosperitu a s ní spojený růst platů při-
nesou technologické inovace a modernizace podniků. „Chceme pomáhat 
firmám a podporovat jejich spolupráci s vysokými i  středními školami. 
Výsledkem musí být absolventi, kteří v našem kraji snadno naleznou dob-
ře placenou práci,“ přibližuje plány TOP 09 Juračka. 

Opomíjet nechce TOP 09 ani celoživotní vzdělávání, které by mělo 
umožňovat, aby lidé mohli i ve vyšším věku snadněji dosáhnout na lépe 
placenou práci. „Spolu s tím si chceme posvítit na zbytečnou byrokracii 
a korupci. Konkrétně chceme zavést transparentní systém zadávání veřej-
ných zakázek, správy majetku a rozdělování dotací,“ uzavírá Chalánková.

INZERCE
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HRANICKÝ MODELÁŘ MÁ BRONZ 
Z MISTROVSTVÍ EVROPY

Bronz z modelářského Mist-
rovství Evropy F1E 2016 přivezl 
hranický letecký modelář Voj-
těch Zima.

Hraničan tuto medaili získal 
spolu se svými kolegy z českého 
reprezentačního družstva - Fran-
tiškem Doupovcem z Brna a Jaro-
mírem Orlem z Kunovic.  Jaromír 
Orel si kromě toho v rumunské 
Turdě vybojoval i bronzovou me-
daili v soutěži jednotlivců.

Mistrovství se konalo v  Ru-
munsku v  termínu od 20. do 
24. července. Ve družstvech zvítě-
zili Poláci. Druzí byli Slováci, těsně 
před družstvem České republi-
ky. V soutěži jednotlivců spadlo 
vítězství „do klína“ Frantiszku 
Kanczokowi z  Polska, 2. místo 
vybojoval Heinz Bleuer za Švý-
carska a na 3. místo se posunul 
Jaroslav Orel. Vojtěch Zima nako-
nec obsadil 12. místo a František 
Doupovec 14. místo. 

Jak se v bezmotorovém lé-
tání soutěží?

Soutěže leteckých modelářů 
v bezmotorovém létání probíha-
jí na pět časově omezených kol. 
V každém kole se stanoví letové 

maximum – tedy že letoun po 
vypuštění ze stanoviště na kopci 
musí uletět dvě až pět minut (po-
dle povětrnostních podmínek). 
Každý modelář, jehož model to 
zvládne, získává 100 procent.  Po-
kud letí model kratší dobu, zís-
kává jeho majitel úměrně méně 
procent. Po pěti kolech se získaná 
procenta sečtou a vítězí ten, kdo 
dosáhl nejvyššího součtu. Mo-
dely této kategorie jsou větroně 
o rozpětí křídel 1500 až 2800 mm 
opatřené automatickým řízením 
z tyčového permanentního mag-
netu. 

Jak to probíhalo?
V prvním kole s  maximem 

4 minuty letí Jaroslav Orel i Fran-
tišek Doupovec maximum. Na 
Vojtěcha Zimu zbývá jen po-
sledních 5 minut kola. Okamžitě 
startuje, ale po chvilce se změnil 
směr bočního větru a model při-
stává na obávaném protisvahu za 
pouhých 133 sekund.

Ve druhém kole všichni zapsali 
čtyřminutová maxima. I ve třetím 
kole zapisují Jaroslav Orel a Voj-
těch Zima maxima, jen František 
Doupovec ztrácí tři sekundy po 

zmizení jeho modelu za nejvzdá-
lenějším bočním horizontem. 

O náročnosti létání v  tomto 
terénu svědčí skutečnost, že po 
třetím kole figuruje průběžně 
na 1. místě se třemi maximy jen 
Jaroslav Orel. Na druhém místě 
je František Doupovec se ztrátou 
nepatrných 3 sekund. Družstvo 
České republiky je průběžně těs-
ně druhé za Poláky. 

Ve 4. kole vítr často mění 
směr, ze závodů se stává loterie. 
Maximum v tomto kole z našich 
letí jen Vojtěch Zima a pořadí se 
po tomto kole promíchalo. Naše 
družstvo kleslo na bronzovou 
pozici za Slováky.  

V 5. kole loterie letů pokra-
čovala. Pořádnou dávku smůly 
a následný ranec štěstí zažil Ja-
roslav Orel, který nakonec odletěl 
maximum.  František Doupo-
vec s  lehkým modelem letí jen 
133 sekund. Vojtěch Zima letí 
210 sekund. I tak jsou dvě bron-
zové medaile, které si česká re-
prezentace dovezla, parádním 
úspěchem, na kterém se výrazně 
podílel i hranický člen družstva 
Vojtěch Zima.  (vz, red)
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Hranice běhají 
Akce rozhýbe park

Hranice běhají 2016 je 
v pořadí čtvrtý ročník závo-
du, jehož hlavním cílem je 
rozhýbat občany města a užít 
si radost z běhu. 

Běžecký závod se usku-
teční ve čtvrtek 29. října 
v  hranickém parku. První 
běžci se na start postaví v de-
vět hodin. Závodníci budou 
rozdělení do čtrnácti katego-
rií podle věku a pohlaví. Ženy 
poběží na vzdálenost tří ki-
lometrů, muži musí uběh-
nout kilometrů pět. Pro děti 
je připravena dráha v délce 
50 až 700 metrů a zábavný 
doprovodný program. Vítěze 
čekají medaile a hodnotné 
ceny od partnerů závodu. 
Kompletní propozice a  vý-
hodnou registraci najdete 
na www.HraniceBehaji.cz.
Pořadatelem akce je nezisko-
vá organizace Zdravé Hrani-
ce a Fitness Plovárna.  (vh)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je v pátek 14. října 2016.  


