
Výstava betlémů

Vernisáž tradiční Výstavy 
betlémů a vánočních tradic 
se uskuteční v Galerii M+M 
v pátek 24. listopadu v 17 ho-
din.

Vánoční jarmark
Vánoční jarmark v  Hra-

nicích se uskuteční od 1. do 
16. prosince. Rozsvěcení 
stromu proběhne v pátek 
1. prosince v 17 hodin. Na 
pódiu vystoupí zpěvačka 
Leona Machálková a zazpívá 
i s hranickým sborem Can-
tabile. Vánoční strom letos 
rozsvítí andělé na chůdách 
svými lucerničkami a s vá-
nočním programem vy-
stoupí i skupina Neřeš. Další 
programové dny budou tra-
dičně v různém duchu. 

Bohatý program 
přinášíme na stranách 8 a 9
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Hranický zpravodaj

Elektrobusy předány, vyrazily do ulic

Bezpečnostní situace v Hranicích je stabilní
Přes některé fámy a pověsti 

je bezpečnostní situace v Hrani-
cích stabilní a v poslední době 
nedošlo k jejímu zhoršení. Uka-
zují to analýzy jak státní, tak 
i městské policie, podle kterých 
dochází spíše k zlepšování jed-
notlivých ukazatelů.

V Hranicích se objevily na-
příklad falešné zprávy o  pře-
padávání žen. Nic takového 
se nepotvrdilo. „Státní policie 
garantuje, že nic takového tady 
neprobíhá. Za rok 2017 byly na-
hlášeny pouze dva problémy, kdy 
se žena s manželem doma nepo-
hodli a nahlásili to,“ uvedl k tomu 
starosta města Jiří Kudláček.

Největší problém tak letos 
v  létě trochu paradoxně způ-
soboval zákaz kouření v restau-
racích. Kuřáci totiž chodí před 
hospody, vybavují se tam, často hospody, vybavují se tam, často hospody

hlučně, a ruší tak noční klid. Dělá 
to problémy hlavně na sídlištích 
Struhlovsko a  Hromůvka, na 
Tř. 1. máje nebo na Masarykově 
náměstí.

Jedním z  důvodů, proč se 
falešné zprávy v Hranicích ob-
jevují, je zvýšený počet cizinců, 
pracujících v hranických firmách. 
„Tuto situaci se snažíme mít zma-
povanou. Podle cizinecké policie 
i našich údajů je v současnosti 
v Hranicích zaměstnáno přibliž-
ně 300 cizinců ve 26 podnicích. 
Tito lidé jsou ubytováni různě, 
po bytech, v ubytovnách, další 
ubytovny se připravují,“ vysvětlil 
starosta Jiří Kudláček.  

Momentálně je v  Hranicích 
nezaměstnanost velmi nízká, 
proto místní firmy shání pra-
covníky z  jiných zemí, zejména 
z Ukrajiny a Rumunska. Zatímco 

tak naši lidé jezdí pracovat za 
hranice, k nám jezdí lidé z těch-
to zemí. Problémem je, že tito 
lidé nemají kromě práce žádný 
integrační program, a  tak není 
s těmito skupinami žádné spoje-
ní. Takže oni odpracují svoji pra-
covní dobu, a když nezůstanou 
na ubytovně, jdou do hospod 
a vrací se mezi desátou a druhou 
hodinou ranní, což působí rušivě.

Podklady městské policie 
však ukazují, že problémy s ci-
zinci v nočních hodinách nejsou 
příliš časté. Například v červenci 
přijali strážníci městské policie 
celkem 45 oznámení ohledně  
rušení nočního klidu. Z  toho 
v 19 případech strážníci proti-
právní jednání na místě nezjistili, 
24 případů strážníci projednali 
na místě a pouze ve dvou přípa-
dech se jednalo o rušení noční-

ho klidu ze strany cizích státních 
příslušníků.

V srpnu strážníci prověřovali 
36 oznámení o rušení nočního 
klidu. V 15 případech nebylo toto 
jednání prokázáno, ve 20 přípa-
dech strážníci záležitost vyřídili 
na místě a v 1 případě se jednalo 
o rušení nočního klidu ze strany 
cizích státních příslušníků.

Ve dvou případech strážníci 
projednávali záležitost ohledně  
fyzického napadení cizích stát-
ních příslušníků. Jednou se „ne-
dohodli“ mezi sebou a  jednou 
vyprovokoval střetnutí český 
občan.

Město přesto tuto situaci 
nechce podcenit, a proto oslo-
vilo podnikatele, majitele firem 
i jejich managementy a snaží se 
zlepšit spolupráci a získat napo-
jení na tyto skupiny.   (bak)

Šestice nových elektrobusů byla ve čtvrtek 19. října předána do užívání hranické městské hromadné dopravy. Hranice 
se tak staly prvním městem v zemi, které u městské hromadné dopravy kompletně přešlo na elektropohon. Ani jinde 
v Evropě ale dosud neexistuje systém MHD, který by byl kompletně obsluhován vozidly na elektrický pohon. To z Hranic 
dělá první město s plně elektrifikovanou MHD v Evropě.  Pokračování na straně 5
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Dobrovolnou brigádu si v so-
botu 30.  září udělalo 13  rom-
ských dětí, které se pustily do 
úklidu podél řeky Bečvy. Děti 
prošly úsek od mostu proti prou-
du až k učilišti a nasbíraly 7 pytlů 
odpadků. Za odměnu pak druhý 
den vyrazily do ZOO v Olomouci. 
Některé z nich byly v ZOO popr-
vé v životě.

Celou akci organizovali hra-
ničtí asistenti prevence krimi-
nality Městské policie Hranice 
se svými kolegy. Finančně na 
ni přispěla společnost Ekoltes 
Hranice a.s. a  PP autocentrum 
Hranice s.r.o., za což jim patří 
dík.  Letošní akce navázala na 
úspěšnou loňskou aktivitu, kdy 
romské děti uklízely chodníky 
u rybníku Kuchyňka.  (bak)

Město Hranice poskytne fi-
nanční podporu lidem, kteří si 
zažádají o podporu z „kotlíkové 
dotace“ z Olomouckého kraje. 
Město podpoří žadatele dalšími 
7 % celkové částky, podíl fyzické 
osoby se tak výrazně sníží. Pro 
větší počet a úspěšnost žádostí 
také město ve spolupráci s Hra-
nickou rozvojovou agenturou 
zřídilo informační místo ke kraj-
ským kotlíkovým dotacím.

Příjem žádostí je plánován 
do 30. 11. 2017 do 12:00 hodin. 
Další informace naleznete na 
webových stránkách Olomouc-
kého kraje na adrese: www.kr-
-olomoucky.cz/kotlikovedotace. 
 (bak)

Zástupci Hranic jednali v Hlohovci

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Zástupci města Hranic se již 
tradičně zúčastnili Michalské-
ho jarmoku v  našem druhém 
nejstarším partnerském městě 

Hlohovci. Starosta Hranic Jiří 
Kudláček a  místostarosta Ivo 
Lesák projednali s  vedením 
města v čele s primátorem Mi-

roslavem Kollárem a se zástupci 
slovinského partnerského měs-
ta Slovenske Konjice, vedenými 
županem Miranem Gorinšekem, 

další vzájemnou spolupráci. Na 
samotném Michalském jarmo-
ku pak vystoupila také hranická 
skupina ABBA Revival.  (bak)

Zahájení jarmoku. Zleva Miran Gorinšek, Jiří Kudláček a Miroslav Kollár.
Foto: Jarmila Vrtalová

Hranická skupina Abba Revival vystoupila v Hlohovci. Foto: Jarmila Vrtalová

Sbírání odpadků u Bečvy. Foto: Petr Bakovský

Informační semináře k  dotačnímu programu Kotlíkové dotace v  Olomouckém 
kraji II probíhaly v Hranicích od konce září a v průběhu října v Zámeckém klubu. 
Foto: Petr Bakovský

Odbor bude 
uzavřen

Odbor stavební úřad, ži-
votního prostředí a dopravy 
Městského úřadu Hranice 
oznamuje, že bude v úterý 
21. listopadu z provozních 
důvodů uzavřen. Děkujeme 
za pochopení.  (bak)

Náhradní  
svoz odpadu

Akciová společnost Ekoltes 
Hranice upozorňuje občany, 
že v  době státního svátku 
v  pátek 17. listopadu ne-
proběhne svoz komunální-
ho odpadu. Náhradní svoz 
se uskuteční předchozí den, 
tedy ve čtvrtek 16. listopa-
du. Rovněž v  době svátku 
bude uzavřený sběrný dvůr  
i skládka.  (red)

Kaplička má 
opravenou střechu

Opravenou střechu má 
kaple ve Valšovicích. Oprava 
stála 129 tisíc korun a částkou 
50 tisíc byla spolufinancová-
na z příspěvku Olomouckého 
kraje. Střecha kaple byla ve 
špatném technickém stavu, 
dovnitř zatékala voda. Nyní 
má novou krytinu, vyměněné 
poškozené části krovu, oka-
py a svody. Plechová krytina 
věže a stříšky nad vstupem 
byla natřena.   (bak)

Romské děti uklízely u Bečvy

Město podporuje krajské kotlíkové dotace
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Hranický Klub seniorů se ne-
omezuje jen na místní aktivity, 
ale své zájmy směřuje i  mimo 
Hranice. Jedná se například 
o  zájezdy cyklobusem na cyk-
lostezku Bečva, do Litovelského 
Pomoraví a Nových Mlýnů nebo 
do Budišova nad Budišovkou 
s návratem přes Kružberk, Vítkov 
a Odry do Hranic. Klub seniorů 
uspořádal také turistický výlet 
na šumavskou Kvildu. Na tyto 

akce se podařilo získat příspě-
vek Olomouckého kraje ve výši 
20 tisíc korun.

Olomoucký kraj také podpořil 
projekt ozdravných a rehabilitač-
ních aktivit Klubu seniorů v Os-
travici, a  to 30 tisíci korunami. 
Součástí rekondičního pobytu 
byla horská turistika, rekondiční 
plavání v bazénu nebo zdravotní 
cvičení.

Díky pestré nabídce kultur-
ních, sportovních, vzdělávacích 
a  společenských aktivit měl 
v  loňském roce hranický Klub 
seniorů téměř 600 členů.  (bak)

Sbírka na dětskou onko-
logii Brno proběhne letos od 
16. listopadu do 16. prosince. 
Dobrovolný příspěvek lze vlo-
žit do zapečetěných pokladni-
ček, které budou v Turistickém 
informačním centru na zámku, 
na Plovárně Hranice, v  lékárně 
U Zlatého lva, v městské knihov-
ně, ve firmě Krok a v květinářství 
Burešová. 

„Srdečně všechny zvu na zá-
věrečný koncert, který se koná 
16. prosince od 15 hodin v Kul-
turním domě v Loukově. Tam se 
opět dozvíte, kolik letos popu-

tuje peněz na dětskou onkolo-
gii Brno a co se pořídilo dětem 
z  loňské sbírky,“ uvedla organi-
zátorka sbírky Pavlína Blahová 
z Loukova.

Sbírka na dětskou onkolo-
gii v Brně proběhla v Hranicích 
i vloni a vynesla 10 tisíc korun, 
z toho celá třetina se vybrala ve 
firmě Krok. Celkem se vybralo 
vloni přes 160  tisíc korun. Za 
ně byly zakoupeny přístroje pro 
diagnostiku nádorových one-
mocnění. A na onkologickou  
léčbu malého Kuby Stříteského 
putovalo 40 tisíc korun. (bak)

Budova základní umělecké školy rozsvítila Školní náměstí

Panna Marie je zpět na náměstí 

Senioři neseděli doma Sbírka na dětskou onkologii

Hraničtí dobrovolní hasiči dostali defibrilátor

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Budova Základní umělecké 
školy Hranice získala zateplení 
a navíc vylepšila svůj vzhled.

Nový kabát budovy respek-
tuje charakter původního, his-
torického stavu domu a přitom 
je kultivovaný a souzní s náplní 
umělecké školy. Realizace pro-
bíhala podle návrhu architekta 
Lukáše Blažka, který citlivým 
způsobem navrhl opravu v kon-
textu s původním charakterem 
budovy.

Celkový dojem vylepšilo 
i odstranění vstupního přístav-
ku v  rohu budovy. V  rámci za-
teplování budovy došlo také 
k výměně oken a dveří. Snížení 
spotřeby energie budovy pod-
pořilo i zateplení stropů.

Práce na škole začaly 15. červ-
na a  většina prací proběhla 
o hlavních prázdninách tak, aby 
byla výuka minimálně narušena. 
Hodnota akce dosáhla 11 milio-
nů korun bez DPH. Tento projekt 
byl spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti 
v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí.  (bak)

Skončila odborná restaurace 
sochy Panny Marie Immaculata 
na Masarykově náměstí. Socha, 
sloup i zábradlí prošly důklad-
nou očistou a opravou. Vše bylo 
očištěno, zbaveno nánosů, zá-
bradlí  zbaveno rzi a nově na-
třeno černou barvou. Celá akce 
stála necelých 660 tisíc korun. 
Na rekonstrukci městu přispěl 
Olomoucký kraj částkou 200 ti-
síc korun. Poslední restaurování 
proběhlo v roce 1983.

Socha Panny Marie s rukami 
sepjatými k modlitbě nahradila 
v 18. století starší dřevěnou ma-
riánskou sochu. Posvěcena byla 

8. prosince 1729. Její zhotovení 
financoval hejtman hranického 
panství Josef Antonín Böhm.

Socha Immaculaty (Panny 
Marie počaté bez poskvrny pr-
votního hříchu) stála na zděném 
podstavci a teprve v roce 1839 
byla umístěna na sedmimetro-
vý tordovaný sloup s mohutnou 
hlavicí. Na postamentu jsou re-
liéfy znázorňující čtyři evange-
listy, kolem sochy je původní 
kovové zábradlí.  (bak)

Nový defibrilátor získala 
Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Hranice díky městu i Olo-
mouckému kraji.

Přístroj za téměř 50 tisíc ko-
run bude sloužit k  doplnění 
zásahového zdravotnického 
vybavení, k  poskytování první 

pomoci a předlékařské pomo-
ci. Částkou 25 tisíc korun na něj 
přispělo město a 24 tisíc přidal 
Olomoucký kraj.

Doplněním tohoto vybavení 
dojde ke zkvalitnění poskyto-
vané služby osobám v  nouzi. 
Zařízení bude rovněž využíváno 

k odborné přípravě hasičů. V sou-
časné době je standardem u jed-
notek zřízených městem Hranice 
provádět po každém taktickém 
cvičení přezkoušení všech hasi-
čů z poskytování první pomoci. 
Požadovaný typ defibrilátoru 
vydává jasné pokyny v českém 

jazyce k správnému postupu při 
oživování pacienta, a slouží tak 
k doplnění  možných postupů 
k záchraně člověka. (bak)

Opravy budovy ZUŠ Hranice proběhly podle návrhu architekta Lukáše Blažka. 
Foto: Petr Bakovský

Socha Immaculaty byla posvěcena před 
288 lety. Foto: Petr Bakovský

Zveme 
na zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva 
města Hranic se uskuteční ve 
čtvrtek 9. listopadu od 16 ho-
din na zámku v zasedací síni 
Městského úřadu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1. Program 
jednání naleznete na webo-
vých stránkách města (www.
mesto-hranice.cz), na úřed-
ní desce ve dvoraně zámku 
a na dalších obvyklých mís-
tech. Materiály k jednání jsou 
k  dispozici na webu města 
a v městské knihovně. Jednání 
zastupitelstva je veřejné a jste 
na něj srdečně zváni.  (bak)
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V galerii Severní křídlo zámku vystavovala své obrazy Jana Hostašová. Foto: 2x Jiří Necid

V pátek 13. října se uskutečnil v Galerii Synagoga Koncert přátelství. Foto: Jiří Necid Galerie Synagoga patří dílům výtvarníka Jiřího Vovse. Foto: Pavel Jakubka

Ohlédnutí za kulturními akcemi

Zemřel  
Armin Delong

Ve věku 92 let zemřel 
v Brně dne 5. října 2017 svě-
tově uznávaný vědec Armin 
Delong, který proslavil Čes-
ko elektronkovým mikrosko-
pem.

Narodil se 29. 1. 1925 v Bar-
tovicích u Ostravy. Příjmení má 
po francouzských předcích, 
ale jeho maminka pocházela 
z Hranic, kde také mladý De-
long vystudoval gymnázium, 
a  jak vzpomínal, strávil zde 
nejkrásnější roky svého života. 
V Hranicích bydlel s rodiči ve 
Svatoplukově ulici. Také svou 
ženu našel v Hranicích, sezná-
mil se s ní v knihovně.  

Po studiu na vysoké škole 
začal žít v Brně, ale do Hranic 
pravidelně jezdil a byl v kon-
taktu se svými spolužáky 
z gymnázia. Ti na něj vzpomí-
nali jako na upřímného, srdeč-
ného a  skromného člověka. 
A díky svému charisma se líbil 
všem spolužačkám.

Armin Delong získal spous-
tu ocenění. Například v  roce 
1953 získal za vynález elektro-
nového mikroskopu Řád práce, 
v roce 1958 zlatou medaili na 
Světové výstavě v Bruselu za 
stolní mikroskop, v roce 2005 
cenu Česká hlava.  (nad)

Hudebník, pedagog a  kul-
turní činovník Mgr.  Bronislav 
Ludmila a  Jaroslav Sedláček, 
který se angažoval jak v oblas-
ti rozvoje města, tak v oblasti 
sportu, jsou letošními držiteli 
Ceny města Hranic.

Rozhodlo o  tom zastupitel-
stvo města na svém jednání 
12. října. Slavnostní předání oce-
nění proběhne ve středu 15. lis-
topadu od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu Hranice.

Mgr. Bronislav Ludmila je 
dlouholetý organizátor kultur-
ních akcí v Hranicích, v 70. letech 
minulého století jako vedoucí 
Jednotného klubu pracujících, 
v  posledních letech například 
jako dramaturg Evropských 
jazzových dnů. Právě jeho zá-
sluhou se podařilo na začátku 
80. let za pomoci Jiřího Klime-
še znovu oživit sborový zpěv 
v Hranicích. Podporoval rozma-
nité výstavní projekty, vytvářel 
podmínky pro různá amatérská 
seskupení a kroužky.

Jako pedagog stál u založení 
střediska výchovné péče, které 
se zaměřuje především na zá-
vadové chování problémových 
dětí a mládeže. Jako výjimečný 
muzikant byl hráčem mnoha 
známých hudebních formací 
nejen v našem městě, ale v celé 

republice, například Buřinky Pet-
ra Dudeška, Jazz formace, spo-
lupráce s Ladislavem Kerndlem 
a další. Jako patriot se vždy snažil 
přivést do Hranic kvalitní hudeb-
níky. Svými aktivitami dlouho-
době reprezentuje a propaguje 
město Hranice jak v oblasti kul-
tury, tak i na celé řadě společen-
ských akcí.

Jaroslav Sedláček, který se 
letos dožil významného životní-
ho jubilea 80 let, byl od svého 
mládí aktivní v  rozvoji sportu 
a tělovýchovy v Hranicích. Nej-
dříve jako aktivní sportovec, 
poté jako dlouholetý předse-
da TJ Sigma Hranice, kterým je 
i  dnes. Postaral se o  výstavbu 
nových objektů TJ Sigma, ze-
jména prostor pro rekondiční 
pobyty mladých sportovců. Za-
jistil i opravu současného sídla TJ 
Sigma na Masarykově náměstí, 
které slouží nejen členům oddí-
lu, ale i dalším zájemcům.

Jako dřívější ředitel Lázní Tep-
lice nad Bečvou stál v čele velké 
modernizace sanatorií Bečva, 
Janáček a Moravan a vůbec roz-
voje těchto lázní.

Nejvýraznější podíl na roz-
voji našeho města zaznamenal 
po roce 2000, kdy stál v  čele 
významné výstavby bytů. Díky 
němu bylo vybudováno nové 
sídliště - ulice Jižní se 109 byty, 

dále nový bytový dům pod Ce-
mentářským sídlištěm na ulici 
Zborovská se 44 byty a další ob-
jekt na ulici Přátelství s 12 byty. 
Dosud je předsedou obou spo-
lečností, které vykonávají správu 
těchto domů. Byl třikrát zvolen 
do zastupitelstva města a dva-
náct let byl jeho platným čle-
nem.   Petr Bakovský

Bronislav Ludmila.

Jaroslav Sedláček. 
Foto: 2x Petr Bakovský

Cenu města letos získal B. Ludmila a J. Sedláček
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Vystoupily mažoretky Panenky, které čerstvě obhájily titul mistryň Evropy.

Pro porovnání - nejstarší zachovalý český pojízdný autobus a karosa z 80. let a šestice nejmodernějších strojů na druhé straně náměstí, ozdobených siluetami hranických 
dominant. Foto: 4x Jiří Necid

Nové elektrobusy pokřtil  hranický děkan Jiří Doležel a poté následovalo slavnostní 
přestřižení pásky.

Elektrobusy předány, vyrazily do hranických ulic

Vyhlášení výtvarné soutěže Doprava v roce 2050 v Hranicích
Výtvarná soutěž pro žáky 

a  studenty na téma Doprava 
v roce 2050 v Hranicích zazna-
menala velký zájem. Své krásné 
výtvory přineslo do Turistické-
ho informačního centra v Hra-
nicích 246 soutěžících. 

Nebylo tedy vůbec jedno-
duché z tak obrovského počtu 
výtvarných prací vybrat 23 ví-
tězných kreseb a maleb. Vítězné 
práce byly vystaveny a ceny pře-
dány ve čtvrtek 19. října na akci 

Den elektromobility na Masary-
kově náměstí v Hranicích. Kdo si 
ceny na místě nevyzvedl, může 
přijít s dokladem totožnosti (žá-
kovským průkazem, kartičkou 
VZP…) do turistického infor-
mačního centra na zámku ještě 
v průběhu listopadu. Cenou za 
první místo byly tablety, které 
věnovala do soutěže dopravní 
společnost 3ČSAD a získali ji: 
Simona Hegarová, Maxmili-
án Hejl, Michaela Horniková, 

Eliška Hradečná a Martin Kl-
vaňa. Odměnou za druhé místo 
byly mobilní telefony od akcio-
vé společnosti Československá 
obchodní banka – ČSOB, která 
zajišťuje odbavovací zařízení do 
elektrobusů. 

Vítězi druhé ceny byli: Eliška 
Bartschová, Adam Buzcinský, 
Jan Němý, Robin Pechánek, 
Natálie Pospíšilová, Valérie 
Vavříková, Vojtěch Vojtěšek 
a Zuzana Witoszová. Třetí cenou 

byly dárkové tašky s powerban-
kami, které do soutěže věnoval 
významný český výrobce auto-
busů, společnost SOR Libchavy. 
Tuto cenu získali: Helena Adám-
ková, Leona Berná, Zuzana 
Berná, Albert Cibiček, Blažena 
Jiříčková, Teodor Juráň, Jakub 
Kaniecki, Jan Kostka, Pavel 
Pinček a Tereza Potáčková. Ví-
tězům gratulujeme a všem účast-
níkům mnohokrát děkujeme za 
hojnou účast. (jk)

Dokončení ze strany 1
Slavnostního předání elek-

trobusů a předvedení hranic-
kým občanům se účastnila 
řada významných hostů, kromě 
starosty města Jiřího Kudláčka 
a místostarosty Ivo Lesáka, na-
příklad senátorka Jitka Seitlová, 
hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk, náměstek pri-
mátora Přerova Pavel Košutek, 
starosta Lipníka nad Bečvou Mi-
loslav Přikryl, za provozovatele 
MHD generální ředitel skupiny 
3ČSAD Tomáš Vavřík, za výrob-
ce generální ředitel společnosti 
SOR Libchavy Jaroslav Trnka a za 
ČSOB, která zajištuje bezkontakt-
ní placení jízdného, Jan Klepiš. 
Autobusy slavnostně pokřtil 

hranický farář a děkan pan Jiří 
Doležel.

Městské autobusy v Hra-
nicích by dohromady za rok 
dokázaly šestkrát objet celou ze-
měkouli – najedou totiž více než 
250 000 km. Jejich naftové mo-
tory tak představují podstatnou 
zátěž pro kvalitu ovzduší ve měs-
tě.  Nově je na devíti městských 
linkách proto nahradilo celkem 
šest elektrobusů v zeleno-bílých 
barvách. Produkce škodlivého 
oxidu uhličitého v ulicích se tím 
sníží o 200 tisíc tun ročně.

„Kompletní elektrifikace MHD 
je součástí našeho boje za lep-
ší životní prostředí v Hranicích. 
Nové elektrobusy produkují nu-
lové emise, takže se bude našim 

obyvatelům lépe dýchat. A také 
ubude hluku,“ řekl místostarosta 
města Ivo Lesák.

Elektrobusy výrobce SOR 
Libchavy, s kapacitou 26 míst 
k sezení a 43 míst ke stání, mají 
mimořádně tichý chod. Tak tichý, 
že budou muset vydávat uměle 
nějaký zvuk, aby je včas regis-
trovali chodci. Jejich dojezd je 
180 kilometrů, což je pro hra-
nické potřeby zcela dostatečné. 
Dobíjecí centrum pro autobusy 
bylo nově vybudováno v areá-
lu mateřské společnosti Cidem 
Hranice, kde se nachází i parko-
vací a odstavné plochy a zázemí 
pro řidiče. 

„Velkou výhodou zejména 
pro starší cestující, zdravotně 

postižené a maminky s dětmi 
je, že všechny nové elektrobu-
sy budou nízkopodlažní. Mladší 
generace ocení, že všechny jsou 
vybaveny wifi,“ dodal Ivo Lesák. 

Elektrobusy jsou také vyba-
veny odbavovacím systémem, 
umožňujícím rychlé a pohodlné 
odbavení cestujících prostřed-
nictvím bezkontaktní platební 
karty. Vozy jsou vybaveny ši-
rokoúhlými LED informačními 
panely, zobrazujícími cestují-
cím informace o jízdě v reálném 
čase. Samozřejmostí je vybavení 
vozidel akustickými asistenčními 
systémy pro slabozraké a nevi-
domé.  (bak) 

Více fotografií  
na www.mkz-hranice.cz
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Mažoretky Panenky z Domu 
dětí a mládeže v Hranicích se 
účastnily v holandském městě 
Almere Mistrovství Evropy ma-
žoretek 2017, které probíhalo 
od čtvrtka 5. října do neděle  
8. října

I při velké konkurenci mažore-
tek z celé Evropy získaly Panenky 
1. místo v disciplíně Traditional 
corps a mohou se pyšnit titulem 
Mistr Evropy 2017. Tímto umístě-
ním hranické mažoretky Panen-
ky obhájily vítězství z roku 2016 
v Anglii.

„Poděkování patří  jedné z ve-
doucích skupiny Janě Sámelové, 
hlavní trenérce Zuzaně Urban-
cové a jedné z maminek – Janě 
Zavadilové, které s dívkami do 
Holandska vyrazily a zajišťova-
ly dívkám veškerý servis. Dále 
skupina Panenek velmi děku-
je všem, kteří podpořili jejich 
účast na mistrovství - skvělým 
rodičům, štědrým sponzorům, 
Domu dětí a  mládeže Hranice 
a  městu Hranice,“ sdělila Jana 
Koutníková, která je jednou z ve-
doucích této skupiny. (red)

Seznámení hranické veřej-
nosti s obchvatem města Hra-
nic proběhlo v pondělí 25. září 
od 18  hodin v Zámeckém klu-
bu v Hranicích. Severovýchodní 
obchvat města o délce 2,2 ki-
lometru je největší stavební 
projekt města za poslední de-
setiletí.

Důvodem ke stavbě obchva-
tu je neustále stoupající hustota 
dopravy ve městě, zejména na 
páteřních komunikacích v cen-
tru – na Třídě 1. máje a Komen-
ského ulici a  také na Nádražní 

ulici.  Obchvat města je zásadní 
stavbou pro zklidnění dopravy 
v Hranicích a zlepšení životního 
prostředí. Řeší propojení silnic 
II/440 (směr Potštát) a I/47 (směr 
Bělotín) mimo obytné části měs-
ta a slouží k odklonění tranzitní 
a cílové dopravy mimo obytné 
zóny. Velmi důležité je, že Hra-
nice díky obchvatu získají alter-
nativní trasu příjezdu od dálnice. 
Obchvat také řeší zlepšení napo-
jení čtyř průmyslových zón, au-
tobusového a vlakového nádraží 
na silniční síť. (bak)

Panenky – Mistryně Evropy 2017. Foto: archiv mažoretek

Veřejnost se v Zámeckém klubu seznámila také s vizualizací trasy obchvatu.  
Foto: Petr Bakovský

Vítězné medaile. Foto: Dagmar Holcová

Mažoretky Panenky získaly titul mistryň Evropy 2017

V Zámeckém klubu byly představeny plány obchvatu města

Po celou dobu trvání výstavy „Rozkaz zněl jasně!“ si mohli ná-
vštěvníci vyrobit medaili. A kdo chtěl, mohl ji nechat na výstavě 
a soutěži o tři ceny, které do soutěže věnoval velkoobchod s kan-
celářským zbožím Astra Office. Celkem návštěvníci vytvořili téměř 
čtyři stovky medailí, mnozí si ale své metály odnesli na památku 
domů, v soutěži bylo dohromady 284 kousků. Vybrat z tohoto počtu 
nejkrásnější medaile nebylo pro odbornou komisi vůbec lehké. 
A kdo si může do muzea na Starou radnici přijít pro hodnotné 
ceny? První místo získává Jiří Božoň, 
druhé místo Apolena Martochová, 
třetí místo Martínek a Eliška Vaníč-
kovi. Výhercům gratulujeme. (red)

Známe výherce soutěže  
Vyrob si svou vlastní medaili!

Nové suvenýry se těší oblibě
Nová kolekce suve-

nýrů ve skandinávském 
stylu s  logem Městských 
kulturních zařízení Hrani-
ce se setkala s příjemným 
ohlasem turistů i místních 
obyvatel.

Set obsahuje kera-
mický hrníček, plastovou 
láhev na nápoje, pláštěn-
ku, poznámkový bloček, 
cestovní štamprlky v ko-
ženém pouzdře nebo 
krásné vinné sklenice se 
znakem Hranic od výrob-
ce Crystalex. Kolekci je 
možné zakoupit za příznivé ceny v Turistickém informačním cen-
tru v Hranicích. Můžete potěšit své blízké, pořídit první vánoční 
dárek nebo přivézt suvenýr z návštěvy města Hranice. (jk)

Nové upomínkové předměty zakoupí zájemci 
v Turistickém informačním centru na zámku. 
Foto: Lenka Dočkálková

Společenský klub Panenka - bývalý Kiwanis - chystá akce na pod-
poru svých projektů. Mezi stěžejní akce klubu patří panenky do ne-
mocnic, které umožňují lékařům lépe zjistit diagnózu nemocných 
dětí. Jedná se bílé hadrové panenky, které děti pomalují a ukazují na 
nich, co je bolí. Dalšími z projektů jsou Adopce na dálku a podpora 
mladých hranických umělců. I proto uspořádají členové klubu v pátek 
3. listopadu od 17 hodin v Synagoze podzimní koncert všech oddě-
lení pěveckého sboru Cantabile. V pátek 1. prosince od 18:30 hodin 
klub pořádá v evangelickém kostele na Šromotově náměstí Adventní 
koncert Hranického dětského pěveckého sboru a hostů.              (bak)

Klub Panenka zve na své akce
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Extrémní zimní sporty opět 
v Zámeckém klubu Panova flétna a cimbál

Listopadový program Zá-
meckého klubu opět láká 
publikum na koncerty a akce 
rozmanitých žánrů. 

Prvním koncertem bude pun-
kový nářez, který předvedou 
skupiny Totální nasazení, Dera-
tizéři a Vision Days. Na špičky 
české punkové scény se můžou 
diváci těšit v sobotu 4. listopadu. 
Neméně energickou show pak 

předvede v  úterý 7.  listopadu 
improvizační divadlo Olivy, které 
v minulosti v klubu sklidilo ob-
rovský úspěch. Tentokrát budou 
návštěvníci svědky zápasu v di-
vadelní improvizaci.

Neděle 12. listopadu bude 
patřit české undergroundové 
legendě, kapele The Plastic Pe-
ople of the Universe, která se po 
několika úspěšných koncertech 

opět vrací do Hranic, tentokrát 
obohacená o mladou krev.

Ve znamení legend se pone-
se i další koncert v Zámeckém 
klubu, kde v sobotu 18. listopa-
du vystoupí skupina Abraxas, 
která loni oslavila čtyřicet let 
své existence. Na koncertě ne-
budou chybět osvědčené hity 
Obyčejnej svět, Karel drogy ne-
bere a další, ale představí také 

písně z nového alba Klid!. Listo-
pad uzavře hranická stálice, ska 
úderka Gentlemen´s Club, která 
pravidelně suverénně zaplňuje 
klub k prasknutí. Se speciálním 
hostem, Ganja Bandem Ivana 
Štráfka, rozeskáčou publikum 
v pátek 24. listopadu. 

Další informace o  koncer-
tech naleznete v programu na 
stranách 12 a 13.  (mš)

KULTURA

Punk, improvizované divadlo i undergroundová legenda

Neděle 12. listopadu bude patřit české undergroundové legendě, kapele The Plastic 
People of the Universe. Foto: Facebook kapely

Na Panovu flétnu zahraje Lisolotte Rokytová. Foto: Agentura Presto

Hranická stálice, ska úderka Gentlemen´s Club, pravidelně zaplňuje Zámecký klub 
k prasknutí. Foto: Víťa Vrbka

Extrémní lyžování, zimní lezení, snowboarding a další zimní 
sporty ovládnou v pátek 10. listopadu Zámecký klub. Milovníci 
těchto extrémních zimních sportů se mohou těšit na tradiční 
přehlídku dokumentárních filmů s názvem Snow film fest, která 
se pravidelně těší velké oblibě. Pásmo bude rozděleno do dvou 
částí, první začne v 17:30 hodin a druhá ve 20 hodin. Letos budou 
uvedeny například filmy Obyčajní chlapci, Výstup na Link Sar nebo 
Ski for freedom. Vstupné je 50 korun na jeden blok.   (mš)

Koncertní program s  ná-
zvem „Stoletá elegance a  la 
carte“ předvedou manželé Li-
selotte a Jan Rokytovi ve stře-
du 15. listopadu od 18 hodin 
v Koncertním sále.

Netradiční spojení nástrojů, 
jako je Panova flétna a cimbál 
slibuje nevšední zážitek. Pro-
gram je situován do hudební 
historie evropských velkoměst 

prvních desetiletí 20. století, 
a  návštěvníky tak zavede na-
příklad do pařížských kaváren 
a salónů. Koncert se koná v rám-
ci předplatného Kruhu přátel 
hudby, jednotlivou vstupenku 
je možné zakoupit v předpro-
deji v Turistickém informačním 
centru na zámku nebo přímo na 
místě. Cena vstupenky mimo 
předplatné činí 200 korun.   (mš)

DOPORUČUJEME:

LISTOPAD V ZÁMECKÉM KLUBU

Domov seniorů děkuje
Domov seniorů Hranice děkuje paní Karle Vlasákové za dar 

v podobě vstupenek na koncert skupiny Hradišťan pořádaný v di-
vadle Stará střelnice. Našim seniorům se tato akce velice líbila 
a ocenili také velkou ochotu a vstřícnost personálu.

Mgr. Jana Suchá, Domov seniorů Hranice



1. 12. 
Rozsvěcení 

vánočního stromu

•  Zahájí stočlenný sbor 
Cantabile a Leona 
Machálková 

•  Proslov starosty, rozsvěcení 
stromu anděly na chůdách

•  Koncert Leony Machálkové

•  Koncert skupiny Neřeš 

•  Podvečer zpříjemní andělé na 
chůdách

2. 12. 
Taneční Vánoce

•  Olomoucký Dixieland Jazz 
Band

•  Vystoupení taneční skupiny 
Petra Műnstera            

•  Vystoupení stepařské 
skupiny Sester Hlavinkových 

3. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  Vystoupení dua Lithr

4. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  vystoupení RK Band 

5. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  vystoupení kapely Vocode

6. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•   koncert kapely Klapeto

7. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  vystoupení kapely Martin 

Láska Band

8. 12.  
Pohádkové Vánoce

•  Pohádka Drak, Jiří a věž – 
pohádka v podání obřích loutek

•  Jů a Hele - představení 
pražského divadla 

•  Ohňová show

•  Netradiční koncert houslového 
virtuosa Jiřího Erlebacha 

•  Vystoupení úspěšných 
mažoretkových skupin ve 
vánočním duchu   

10. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  Hudecká muzika 

Franty Kopeckého

11. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  vystoupení kapely Srdíčko

12. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•   vystoupení kapely Vocode

13. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  koncert skupiny H-band 

13. 12. 
Česko zpívá koledy

•  od 18:00 hodin - 
celorepubliková akce Deníku 

14. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•  koncert zpěváka a kytaristy 

Radima Černého

15. 12.  
Lidové Vánoce

•  Vystoupení folklórního 
souboru Rozmarýnek 

•  Vystoupení folklórního 
souboru při ZŠ Drahotuše

•  Vánoční koncert hudebního 
tělesa Tomáš Kočko & Orchestr 
(produkce inspirovaná morav-
skou tradiční hudbou, těleso 
ověnčené mnoha hudebními 
cenami)

16. 12.  
Moravské Vánoce

•  Cimbálová muzika Bača  

•  Černotínský taneční soubor  

•  Moravská Veselka  

Adventní zastavení s  literaturou 
a hudbou – umělecký přednes Josefa 
Somra a hudba starých mistrů v po-
dání cembalisty Jaroslava Tůmy se 
uskuteční 3. prosince od 18:30 hodin 
v Galerii Synagoga. Vstupné 170 Kč 
v předprodeji, 220 Kč na místě. 

5. 12.  
Mikuláš ve dvoraně

Mikulášská nadílka s Městskou po-
licií se koná 5. prosince od 16 hodin 
ve dvoraně zámku. 

Hodný čert ve dvoraně
Kdo má zájem může přijít v masce 
čerta a účastnit se tohoto projektu 
hranického starosty, jehož cílem je 
přispět k dobré náladě dětí i dospě-
lých v mikulášský den.

8. 12.  
Dětský vánoční  jarmark

Uskuteční se ve dvoraně zámku od 
13 do 17 hodin.

Vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi

Uskuteční se na travnaté ploše před 
zámkem od 16 hodin.

13. 12. 
Židovské Vánoce

V Galerii Synagoga se od 18:30 
hodin uskuteční beseda o původu 
židovského svátku chanuka. Bude i 
ochutnávka židovských jídel a pro-
gram pro děti. 

Vánoční trhy v Hranicích
1.– 16. prosince 2017

Nebude chybeť A krome toho:ˇ

Pravé kouzlo moravských Vánoc
Masarykovo náměstí
začátky programu vždy v 17 hodin

Více na www-mkz-hranice.cz

Setkávání u punče 

Betlém

Zvonička pro štěstí

Vánoční stromky v podloubí

Lunety na focení 
•  V průběhu odpoledne budou 

procházet andělé na chůdách

9. 12.  
Veselé Vánoce

•  Vánoční pásmo souboru 
Rozmarýnek

•  Punče, svařáky, bramboráky, pecáky a další pochoutky
•  Vánoční zboží
•  Folklorní soubory
•  Hudební vystoupení
•  Divadlo pro malé i velké
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Beseda: Na kole do zapadlých koutů Gruzie

Letošní Týden knihoven, 
který proběhl začátkem října, 
přilákal do hranické městské 
knihovny téměř 950 malých 
a velkých návštěvníků, což bylo 
asi o 300 více, než chodí týdně 
do knihovny.

Kromě obvyklého půjčování 
knih a  časopisů nejvíce lákala 
tradiční burza a bazar knih a také 
nová výstava unikátních starých 
tisků z Gallašovy knihovny a ze 
staré farní knihovny.

„S menší návštěvností se se-
tkaly večerní akce – autorské čte-
ní a přednáška. Deštivé a větrné 
počasí pravděpodobně mnohé 

odradilo. Návštěvníci se na au-
torském čtení setkali s humorem 
a  na přednášce se dozvěděli 
zajímavé informace o slavných 
literárních a  vojenských osob-
nostech, které v Hranicích stu-
dovaly na vojenské akademii,“ 
řekla vedoucí knihovny Marie 
Jemelková.

Počasí ale přálo sobotní pro-
cházce za poznáváním hranic-
kého baroka. Skupinu třiceti 
účastníků provázel historik Jiří 
Nebeský. Cesta vedla z náměs-
tí od kostela Stětí svatého Jana 
Křtitele přes drobné barokní pa-
mátky až ke Kostelíčku.

„Udělali jsme také radost ně-
kolika malým i velkým čtenářům. 
Každý den každý stý dospělý ná-
vštěvník a každý padesátý dět-
ský návštěvník knihovny získal 
poukaz na slevu pro registraci 
do knihovny,“ sdělila vedoucí 
knihovny.

Více než stovka malých žáč-
ků přišla na čtení s knihovnou. 
Společně si četli, ti nejmenší na-
slouchali při předčítání a prošli si 
celou knihovnu. S úžasem si pro-
hlíželi staré folianty na výstavce 
starých tisků.

„Nás knihovnice potěšily 
bezprostřední a milé vzkazy na 

papírových dlaních z  drobné 
happeningové akce Podej ruku 
své knihovně. Desítky vzkazů na 
dlaních nám vyzdobily dětské 
oddělení, kde jsme mohly číst 
slova přání a vzkazů od čtená-
řů,“ uvedla Marie Jemelková. 
Nejkouzelnější vzkazy byly od 
malých čtenářů: „Knihovna je 
super, mám ji ráda, moc mě baví 
napínavé knihy a samozřejmě 
paní knihovnice“, nebo „Pro 
nejlepší knihovnu na světě“, 
nebo také „Nejlepší knihovna 
ze všech a  taky jsou tu skvělé 
hodné paní“. Objevil se i vzkaz 
„I love you“. (mj)

Na dobrodružnou virtuální 
výpravu až do nejzapadlejších 
koutů Gruzie se můžete vypra-
vit společně s cyklocestovate-
lem Radomírem Čížkem. Besedu 
pořádá městská knihovna ve 
středu 22. listopadu od 18 ho-
din v Zámeckém klubu.

Šumperský cestovatel Rado-
mír Čížek odletěl v červenci 2017 
na měsíční výpravu na kole po 
Gruzii. Cílem jeho cesty, bě-
hem níž našlapal 2300 km, bylo 
zdolat její nejvyšší horská sedla 
a nahlédnout do každodenního 
života obyčejných lidí žijících 
v  této překrásné zemi. Během 
svého putování projížděl pod 

zasněženými pětitisícovkami, 
vyprahlými kaňony, pustou stepí 
a desítkami malebných vesniček, 
kde se mnohdy zastavil čas před 
sto lety. Každý den potkával de-
sítky milých a pohostinných lidí, 
kteří se s ním dávali do řeči, dělili 
o jídlo a dokazovali, že ani v pro-
stých životních podmínkách není 
důvod ztrácet úsměv na tváři. Vy-
právět  nebude pouze o krásách 
přírody a zajímavých setkáních, 
ale také o  tom, jak snadno se 
může výprava změnit v  noční 
můru a že i sebelepší plán trasy 
je k ničemu, když cestu narušuje 
nepřízeň osudu. Vstupné na akci 
je 50 korun.  (mj)

Poukaz na slevu pro registraci do 
knihovny udělal radost několika 
návštěvníkům.

Zvláště děti se zapojily do akce Podej 
ruku své knihovně a kreslily vzkazy na 
dlaních.

Cestovatel bude vyprávět i o tom, že sebelepší plán trasy je k ničemu, když cestu 
narušuje nepřízeň osudu. Foto: archiv Radomíra Čížka

Týden knihoven přilákal téměř tisíc návštěvníků

KNIHOVNA

Návštěvníci mohli obdivovat unikátní staré tisky ze sbírek hranického muzea.Více než stovka žáků z místních škol přišla na akci čtení s knihovnou.

Na procházku po stopách baroka vyrazilo téměř třicet návštěvníků. Foto: 5x archiv 
městské knihovny
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Za přítomnosti velvyslan-
ce Slovinské republiky pana 
J. E. Leona Marca byla ve středu 
11.  října slavnostně odhalena 
na budově kasáren generála 
Zahálky v  Hranicích pamětní 
deska Hermana Potočnika. Tento 
slovinský rodák v Hranicích v le-
tech 1907 až 1910 studoval Vyšší 
vojenskou reálku a je považován 
za průkopníka astronautiky a ra-
ketové techniky.

I osobnosti Hermana Po-
točnika byla věnována část vý-
stavy Rozkaz zněl jasně, která 
se uskutečnila na Staré radnici 
v Hranicích a mapovala historii 
hranických vojenských ústavů 
a akademie. Na slavnostní odha-
lení zapůjčilo hranické muzeum 
infopanely vztahující se k Herma-
nu Potočnikovi.

„Nevím, jestli Herman Potoč-
nik během své docházky na cí-
sařsko-královské Vyšší vojenské 
reálce již přemýšlel o letech do 
vesmíru. Roku 1929 však byla 

vydána jedinečná kniha - Pro-
blematika cestování vesmírem, 
ve které shrnul tehdejší znalosti 
o vesmíru. Se svými originální-
mi řešeními kniha představova-

la strategický plán pro putování 
člověka do vesmíru,“ přiblížil ve 
svém projevu Potočnikův celo-
světový přínos velvyslanec Leon 
Marc.  (lak)

MUZEUM

Slovinský velvyslanec odhalil v Hranicích pamětní desku

Muzeum na Staré radnici patří vlakům a železnici

Výstava Plnou parou vpřed zaplnila gotický sál Staré radnice. K vidění jsou dvě modelové železnice, spousta modelů 
vláčků, unikátní historické snímky i zajímavá, 170 let dlouhá historie hranické železnice.

Na vernisáži výstavy poutavě vyprávěl o historii železnice fanda do vlaků, celoživotní 
železničář a sběratel modelů vláčků – Miloš Maršálek (na snímku s fotoaparátem). 
Výstava bude k vidění do 28. ledna 2018.

Jen šest dní trvala výstava působivých snímků foto-
grafa železnice Miroslava Volka. Foto: 4x Jiří Necid

Návštěvníci se mohou zúčastnit tipovací soutěže. Tři z nich, kteří si správně tipnou, 
kolik je na výstavě modelů vláčků, dostanou každý po dvou vstupenkách na kul-
turní akci dle vlastního výběru, kterou pořádají Městská kulturní zařízení Hranice.

Slovinský velvyslanec Leon Marc odhalil s plukovníkem Pavlem Lipkou pamětní 
desku. Foto: 2x Ladislav Kabát

Velvyslanec Leon Marc měl při slavnost-
ním odhalení proslov. 
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148.  
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění  
nebo po předchozí domluvě).

24. 11. – 21. 12. 2017 - Výstava betlémů a vánočních tradic. Tradiční 
výstava s vánoční tématikou. Vernisáž se uskuteční v pátek 24. listopadu 
v 17 hodin.

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

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

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického 
muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se zápalnými me-
chanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené  
šavle, které nosívali vojáci a státní zaměstnanci.

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

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

Do 26. 11. 2017 - Jiří Voves: Vrstvy zapomnění. 
Autor se od roku 1977 věnuje výhradně volné malbě 
a grafice, příležitostně ilustracím, grafickým úpravám 
knih, scénografii a realizacím v architektuře. 

30. 11. 2017 – 21. 1. 2018 - Ladislav Daněk: Dílo. 
Výstava významného českého malíře, kreslíře, bibliografa, teoretika výtvarného 
umění a kurátora výstav původem z Přerova. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 
30. listopadu v 17 hodin.

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

Do 31. 12. 2017 - Antonín Ličman a Blanka Ličmanová: Od abstrakce 
k  realistické absurdnosti… Výstava obrazů hranických umělců před-

staví minulou i současnou tvorbu Antonína 
Ličmana, v  části výstavy jsou práce Blanky 
Ličmanové. 

Do 28. 1. 2018 - Plnou parou vpřed. Výsta-
va připomínající 170. výročí od příjezdu prvního vlaku do Hranic. Uvidíte 
modely vláčků, fotografie mapující historii hranického nádraží, viaduk-
tů, dobové jízdenky či exponáty vztahující se ke kouzelnému světu  
vláčků.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz 
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá  8:00–14:00, 
so–ne zavřeno.

22. 11. – 29. 12. 2017 - Výstava obrazů výtvarné skupiny Olomoučtí.  
Vernisáž se uskuteční ve středu 22. listopadu v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE
Středa 1. 11.

18:00 - Domácí chleba – před-
náška se soutěží o nejlepší domácí 
chléb. Koná se v Domě s pečova-
telskou službou, Tovačovského 
2000, Hranice. Více informací na 
www.hranice-klubyzdravi.cz.

19:00 - Návštěvní den u Milosla-
va Šimka – pásmo písniček, poví-
dek, scének a vyprávění. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, vstupné 400 Kč. 
Předprodej restaurace Stará střel-
nice, tel. 581 602 187, knihkupec-
tví Ezop (horní podloubí Hranice), 
tel. 581 602 547.

Pátek 3. 11.

17:00 - Podzimní koncert Can-
tabile – vystoupení tří oddělení 
sboru. Koná se v  Galerii Syna-
goga, Janáčkova 728, Hranice, 
vstupné dobrovolné.

18:00–20:30 - Strašidla v džun-
gli – večerní karneval strašidel-
ných bytostí pod taktovkou 
Klauna Prcka. Koná se v Hranické 
džungli, Tř. 1. máje 1783, Hrani-
ce. Vstupné je možné zakoupit 
v Hranické džungli v předprodeji 
za cenu 99 Kč dítě a 35 Kč dospělý.

Sobota 4. 11.

9:00 - Drakiáda – koná se na lou-
ce U Kostelíčka, vstup zdarma, in-
formace na www.hranice.dcpr.cz.

20:00 - Totální nasazení, Derati-
zéři, Vision Days – punk-rockový 
trojkoncert. Koná se v Zámeckém 
klubu (pod hradbami zámku), 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstupné v předprodeji 130 Kč, na 

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
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PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
místě 160 Kč. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479.  

Neděle 5. 11.

8:30 - Suchý slalom - závody bez 
lyží. Koná se ve Ski areálu Potštát, 
startovné za závodníka 50 Kč. Při-
hlášky a bližší informace skipots-
tat@skipotstat.cz, 603 587 333. 

19:00 - Vražda sexem – předsta-
vení Divadla bez portfeje z Nové-
ho Jičína v rámci pátého ročníku 
přehlídky ochotnických divadel-
ních souborů Pobečví 2017. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, vstupné 
100 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku, tel. 581 607 479.

Pondělí 6. 11.

17:30 - Nestíhám, nestačím – 
seminář pro ženy s Mgr.  Irenou 
Smékalovou. Koná se na faře, 
Školní náměstí 38, Hranice, vstup-
né 150 Kč.

Úterý 7. 11.

19:00 - Olivy vs. Olivy – zápas 
v  improvizaci oblíbené divadel-
ní skupiny z Olomouce. Koná se 
v Zámeckém klubu (pod hradba-
mi zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstupné v předprodeji 
90 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním centru 
na zámku, tel. 581 607 479.  

Středa 8. 11.

9:00 - Plnění úkolů karmické 
dospělosti – přednáška o nume-
rologii s Mgr. Petrskovskou. Na akci 
je třeba se předem přihlásit e-mai-
lem: petra@centrumumikese.cz.  
Koná se U  kocoura Mikeše, Tř. 
1. máje 328, Hranice, příspěvek 
130 Kč.

19:00 - Druhá strana naděje 
– promítání Filmového klubu 
Hranice. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, vstupné bude upřesněno.

Hranice, vstupné mimo před-
platné 200 Kč. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479.  

Čtvrtek 16. 11.

19:00 - Degustace vína s živou 
hudbou – řízená degustace vín 
s after party po ukončení progra-
mu. Koná se v Zámeckém klubu 
(pod hradbami zámku), Pern-
štejnské nám. 1, Hranice. Vstupné 
289 Kč, předprodej ve vinotéce 
U Šenků (vedle Penny Hranice), 
tel. 777 301 901.

Pátek 17. 11.

10:00 - Mistrovství České re-
publiky v  judu – soutěž mužů 
a  žen. Po slavnostním zahájení 
proběhne autogramiáda Luká-
še Krpálka, zlatého olympionika 
z Ria, a dalších judistických repre-
zentantů. Koná se ve sportovním 
centru Naparia, Smetanovo ná-
břeží, Hranice, vstup zdarma.

Sobota 18. 11.

20:00 - Abraxas – pražská kapela 
v čele se Slávkem Jandou. Uslyšíte 
nové skladby i osvědčené pecky. 
Koná se v Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné v před-
prodeji 150 Kč, na místě 180 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  

Středa 22. 11.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vý-
stava obrazů výtvarné skupiny 
Olomoučtí. – koná se v galerii Se-
verní křídlo zámku, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstup zdarma.

18:00 - Na kole do hor a  za-
padlých koutů Gruzie – beseda 
cyklocestovatele Radomíra Čížka.  
Koná se v Zámeckém klubu (pod 

hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 23. 11.

19:00 - Chlapec a hvězda – nový 
český hit muzikálové scény na-
psaný devatenáctiletým Matě-
jem Taušem. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, vstupné od 90 do 250 Kč. 
Předprodej CK Bonton Hranice, 
tel. 581 605 080.

Pátek 24. 11.

10:00–14:00 - Den s Moravskou 
bránou – burza certifikovaných 
výrobců s produkty z oblasti Mo-
ravské brány. Koná se ve dvoraně 
zámku, Pernštejnské nám. 1, Hra-
nice, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Výstava betlémů a vánočních 
tradic – koná se v Galerii M+M, Ju-
rikova 16, Hranice, vstup zdarma.

20:00 - Gentlemen´s club a Gan-
ja band Ivana Štráfka – koncert 
oblíbené hranické ska-úderky 
a jejich hosta. Koná se v Zámec-
kém klubu (pod hradbami zám-
ku), Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstupné v předprodeji 120 Kč, na 
místě 150 Kč. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479.  

20:00 - Ladislava Jančová a Mi-
chael Máša - koncert klavíru 
a kontrabasu. Koná se v Buddha 
Café, Masarykovo náměstí 93, 
Hranice, vstupné 190 Kč. Kapaci-
ta 35 míst, je třeba si rezervovat 
místo na tel. 739 018 866. 

Sobota 25. 11.

19:30 - Hubertská zábava 2017 
- tradiční ples Střední lesnické ško-
ly. Koná se v sokolovně, Tyršova 
880, Hranice. Vstupné 200 + 50 Kč 
za místenku, předprodej v sekre-
tariátů SLŠ, tel. 581 601 231.

Neděle 26. 11.

19:00 - Rodina je základ státu – 
komedie Divadla Palace z Prahy, 
koná se v Divadle Stará střelnice, 

Čtvrtek 9. 11.

18:00 - Podzimní koncert – 
vystoupení žáků hudebního 
oddělení ZUŠ Hranice. Koná se 
v koncertním sále MKZ, Zámecká 
118, Hranice, vstup zdarma.

Pátek 10. 11.

17:30 a  20:00 - Snow film 
fest 2017 – celovečerní pás-
mo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, 
snowboardingu, snow-kitingu 
a dalších zimních radovánkách. 
V prvním bloku se budou promí-
tat filmy Obyčajní chlapci, Dog 
power a  Ven(ca). Ve druhém 
bloku pak uvidíte Výstup na Link 
Sar, Pocit viny, Pohádku Johna 
Shockleeho a Ski for freedom. 
Koná se v Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné na mís-
tě 50 Kč za jeden blok.

Sobota 11. 11.

9:00–14:00 - Výroba osobního 
šperku Orgonitu – na akci je tře-
ba se předem přihlásit e-mailem: 
petra@centrumumikese.cz . Koná 
se U kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 
328, Hranice, příspěvek 600 Kč.

19:00 - Dokud nás milenky ne-
rozdělí – česká premiéra v podání 
Divadla Ventyl. Koná se v Sokolov-
ně, Tyršova 880, Hranice, vstupné 
100 Kč, na místě 150 Kč. Předpro-
deje v Hranicích jsou v Městské 
knihovně, v kavárně U mlsné koč-
ky a v nemocnici na centrálním 
příjmu. Představení není vhodné 
pro děti mladší 15 let.

Neděle 12. 11.

17:00 - (Ne)prodejné manžel-
ky – představení Divadla Devítka 
z Ostravy v rámci přehlídky ochot-
nických divadelních souborů Po-
bečví 2017. Koná se v  Divadle 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, vstupné 100 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku, tel. 581 607 479. 

19:00 - The Plastic People of the 
Universe – legendární „Plastici“ 
se opět vracejí do Hranic, tento-
krát v nové sestavě. Koná se v Zá-
meckém klubu (pod hradbami 
zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstupné v předprodeji 
240 Kč, na místě 290 Kč. Předpro-
dej v Turistickém informačním 
centru na zámku, tel. 581 607 479.  

Středa 15. 11.

18:00 - Kruh přátel hudby: Li-
selotte a Jan Rokytovi – koncert 
na Panovu flétnu a cimbál slibuje 
nevšední zážitek. Koná se v kon-
certním sále MKZ, Zámecká 118, 
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Sady Čs. legií 770, Hranice, vstupné
450  Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní podlou-
bí Hranice), tel. 581 602 547.

Úterý 28. 11.

19:15 - Adventní koncert sboru 
Harmonia – koná se v jídelně lá-
zeňského domu Janáček, Teplice 
nad Bečvou, vstupné 40 Kč.

Středa 29. 11.

19:00 - Everest – promítání Fil-
mového klubu Hranice. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, vstupné bude 
upřesněno.

Kompletní přehled akcí  
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz. 

Pořadatelé akcí  
mohou pozvánky na své  

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

Změna programu vyhrazena. 

INZERCE

Anketa: Hranický zpravodaj
Váš názor je pro nás důležitý, proto jsme se rozhodli uspořádat 

malou anketu na téma Hranický zpravodaj. Z účastníků ankety získají 
tři výherci volné lístky pro sebe a svého partnera na libovolné kulturní 
představení, pořádané Městskými kulturními zařízeními. Tyto lístky 
pak lze uplatnit do konce června 2018.

Odpovědi prosím bodujte od 1 do 5 podle míry spokojenosti
(5 je nejlepší)

Jak hodnotíte grafický vzhled měsíčníku?
Přináší měsíčník dostatečné množství informací z radnice?
Jak hodnotíte přehlednost měsíčníku?
Jak hodnotíte přehlednost programu akcí?

A tři otázky bez bodového hodnocení

Co v měsíčníku postrádáte? …………………………………………

……………………………………….…………………………………

……………………………………….…………………………………

Co se vám naopak zdá nadbytečné? …………………………………

…………………………………………………………………………

Stalo se vám, že některý měsíc jste Hranický zpravodaj nedostali do 

schránky? ………………………………………………………………

Anketu lze odevzdat do 30. 11. 2017 na sběrných místech ve dvoraně 
zámku, v Turistickém informačním centru na zámku, v galerii Synagozámku, v Turistickém informačním centru na zámku, v galerii Synagozámku -
ga nebo ve výstavní síni na Staré radnici.

Jméno a příjmení ……………………………………………………

Telefon ……………………… E-mail ………………………………

Čtvrtek 30. 11.

15:00 - Adventní tvoření – koná 15:00 - Adventní tvoření – koná 15:00 - Adventní tvoření
se na faře, Školní náměstí 38, Hra-
nice, vstupné podle materiálu od 
50 Kč.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Ladislav Daněk: Dílo. Koná se 
v  Galerii Synagoga, Janáčkova 
728, Hranice, vstup zdarma.

18:00 - Koncert žáků žesťového 
oddělení – vystoupení žáků huoddělení – vystoupení žáků huoddělení -
debního oddělení ZUŠ Hranice. 

 – vystoupení žáků hu
debního oddělení ZUŠ Hranice. 

 – vystoupení žáků hu

Koná se v koncertním sále MKZ, 
Zámecká 118, Hranice, vstup 
zdarma.

19:00 - Bratři Ebenové – koncert 
vynikajících hudebníků a  jejich 
kapely. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra
kapely. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra
kapely. Koná se v Divadle Stará 

-
nice, vstupné 380 Kč. Předprodej 
restaurace Stará střelnice, tel. 
581 602 187, knihkupectví Ezop 
(horní podloubí Hranice), tel. 581 
602 547.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Pátek 1. 12.

17:00 - Rozsvěcení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí 
– připravený je vánoční koncert 
Leony Machálkové, sboru Canta-
bile a skupiny Neřež. A na náměstí 
přijdou i andělé. Více na straně 8 
a 9.

18:30 - Adventní koncert Hra-
nického dětského pěveckého 
sboru – koná se v Evangelickém 
kostele, Šromotovo náměstí, Hra-
nice, vstupné dobrovolné.

Neděle 3. 12.

18:30 – Herec Josef Somr a cem-
balista Jaroslav Tůma – Ad-
ventní zastavení s  literaturou 
a hudbou. Koná se v Galerii Syna-
goga, Janáčkova 728. Předprodej 
v Turistickém informačním centru v Turistickém informačním centru v
na zámku. Vstupné 170 Kč v před-
prodeji, 220 Kč na místě.

Úterý 5. 12.

16:00–17:00 - Mikulášská na-
dílka s Městskou policií – koná 
se ve dvoraně zámku. Balíčky pro 
své děti, označené jménem a ad-
resou dětí, mohou rodiče nosit 
na služebnu městské policie do 
15:30 hodin. Informace na tel. 581 
828 101.

Nepřišel Vám do schránky  
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je v pátek 10. listopadu 2017. 
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Letos si připomínáme 130 let 
od vzniku hranického Sokola, 
který byl ve městě založen 
v roce 1887.

Koncem roku 1926 byli po-
žádáni členové Sokola, ale také 
finanční ústavy ve městě, město 
Hranice a další firmy o příspěvky 
nebo půjčky na stavbu nové so-
kolovny. Některé firmy byly po-
žádány o darování stavebního 
materiálu. Členům Sokola byla 
stanovena povinnost odpraco-
vat na stavbě 50 hodin. V této 
době měla hranická organizace 
Sokola už 375 členů.

Hned v  lednu v  roce 1927 
rozhoduje členská schůze, že se 
ještě v témže roce začne se stav-
bou sokolovny. A tak když v roce 
1927 Sokoli slavili 40. výročí své-
ho vzniku, položili 12. června 
1927 základní kámen sokolovny.  
Snahou bylo otevřít sokolovnu 
v roce 10. výročí státní samostat-
nosti. Stavba pokračovala rychle, 
a tak mohla být 12. srpna 1928 
sokolovna slavnostně otevřena.  

Slavnost při otevření  
sokolovny

Slavnostní program k otevře-
ní sokolovny začal už 7. srpna 
divadelním představením brat-
ří Mrštíků „Maryša.“ V předvečer 
otevření sokolovny dne 11. srp-
na byla uspořádána v sokolov-
ně I. sokolská akademie všech 
složek – žactva, dorostenek, do-
rostenců, mužů i žen.

Dne 12. srpna se ubíral vel-
ký průvod od měšťanské školy, 

kde do té doby Sokoli cvičili, 
až k sokolovně. Šlo v něm 370 
krojovaných osob a  250 lidí 
v občanském oděvu. Zástupce 
Družstva odevzdal starostovi 
Sokola novou budovu. Potom 
se konala slavnostní valná hro-
mada. Zněly projevy, přibíhaly 
štafety z jednot II. okrsku, které 
přinášely pozdravy.

Návštěvnost: 5000 diváků
Odpoledne vyšel ještě mo-

hutnější průvod z třídy 1. máje. 
Většina z 914 lidí byla v krojích.  
Na sokolském cvičišti se konalo 
veřejné cvičení s tímto progra-
mem: dorost prostná, doros-
tenky cvičily se stuhami, starší 
muži tyče, družstva nářadí, muži 
prostná, ženy s kužely. Vyvrcho-
lením bylo působivé vystoupení 
všech složek. Na veřejné cvičení 
se přišlo podívat 5000 lidí z měs-
ta a okolí. Slavnost byla ukonče-
na veselicí.

Sokoli se ale zadlužili
Náklady na stavbu činily na-

konec více, než byly odhady, 
a  to 1.535.214  Kč. Původní sál 
tělocvičny měl 364 metrů čtve-
rečních, jeviště 80 metrů čtve-
rečních.

Po výstavbě sokolovny, vzhle-
dem ke špatně odhadnutým ná-
kladům a finančním možnostem 
Sokola, zůstalo velké břemeno 
dluhů, a to 740.000 Kč. Dalších 
750.000 Kč dlužila jednota so-
kolská na kině a dalších budo-
vách. Proto hned od začátku 
pronajímali sokolovnu pro akce 
jiných pořadatelů a také doufali, 
že budou mít zisky z hostinské 
činnosti při všech svých progra-
mech. V  nové sokolovně byly 
obnoveny sokolské šibřinky, di-
vadelní odbor byl rozšířen dět-
ským divadlem s  kašpárkovou  
družinou.

Poetický popis sokolovny
Ke slavnostnímu otevření 

sokolovny byla vydána v  roce 
1928 útlá publikace s  progra-
mem slavností při otevření 
nové sokolovny. Obsahovala 
také stručné dějiny hranického 
Sokola. Publikace nesla název 
„Na paměť desátého výročí naší 
samostatnosti otevřena nová 
sokolovna v  Hranicích“. Vyjí-
máme z ní popis budovy nové 
sokolovny:

Budova má pohodlné terasy, 
z  nichž je rozkošný pohled do 
sousedních sadů Legií, na měs-
to Hranice i k západnímu věnci 
chlumů. Kolem dokola svěží zeleň 
zahrad a  lesů a  pár kroků před 
budovou vine se mitysově zele-
ná Bečva oživená v létě četnými 
maňásky. A  v slunci svítí těla 
plavců i dětí vyhřívajících se na 
rozpáleném nábřeží.

Ne, nemohlo se nalézti vhod-
nějšího a krásnějšího místa pro 
tuto budovu. Nezapomenutelní 
manželé Šromotovi, nezapo-
menutelný bratr stavitel Václav 
Jonáš mají v  této krásné bu-
dově pomník pro věky. Z  jejich 
blahovolných odkazů vyrostlo 
toto dílo, které po léta zůstane 
ozdobou našeho města. Celé to 
krásné okolí jako by vlídně přija-
lo do své náruče zdařilý projekt 
bratra architekta Pilce z Přerova. 
Sochařské práce provedl z ochoty 
Ladislav Vlodek, absolvent Umě-
lecké průmyslové školy.

Z půdorysu je patrno, co vše 
je v přízemí tělocvičny umístěno 
a  jaké rozměry má sál tělocvič-
ný a vedlejší místnosti. V prvém 
patře vpředu jsou klubovní míst-
nosti, balkon a v zadní části šat-
ny, podobně jako v přízemí. Celá 
budova má ústřední topení, 
elektrické osvětlení, plyn, sprchy 
a vanové lázně z městského vo-
dovodu. Stavbu prováděli bratři 
stavitelé Josef Vostřez a Valentin 
Kopecký z Hranic. Náklad na bu-
dovu a  celé zařízení nepřekročí 
půldruhého milionu korun.

Tělocvična bude slavnostně 
otevřena a  odevzdána svému 
účelu 12. srpna roku 1928, k této 
slavnosti do našeho krásného 
kraje zveme všechny přátele So-
kolstva.    (nad)

Pokračování příště

Seriál k výroční založení  
Sokola Hranice najdete také  
na www.muzeum-hranice.cz

130 let
Sokola Hranice

3. díl: léta 1926 - 1928

Sokolovna v roce 1928 v plné kráse. Foto: sbírky hranického muzea

Nová sokolovna v Hranicích

HISTORIE SOKOLA
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Jeden z  nejobsazenějších 
domácích turnajů - Český po-
hár v Teplicích - byl pro mno-
hé judisty oddílu Judo Železo 
Hranice poslední možností, jak 
se kvalifikovat na Mistrovství 
ČR mužů a žen. To se bude po-
prvé v historii hranického juda 
konat v  domácí hale Naparia 
v pátek 17. listopadu. Celému 
devítičlennému týmu se tento 
cíl podařilo splnit, navíc zpět do 
Hranic dovezli i tři cenné kovy.

Svou formu potvrdil doros-
tenec Vincent Skurka (do 60 kg), 
který suverénně prošel až do finá-
le, kde podlehl silnějšímu soupeři, 
a obsadil tak 2. místo. Bronzovou 
medaili získala dorostenka Šar-
lota Olšáková, jejíž síly nestačily 
pouze na jednu soupeřku, bu-
doucí vítězku váhové kategorie 

do 70 kg. Stejný kov bral i David 
Šatánek. David měl své boje o to 
těžší, že ve své váhové kategorii 
do 60 kg nestartoval žádný zá-
vodník, a tudíž se musel utkat se 
soupeři o 6 kg těžšími. V prvním 
kole narazil na vítěze této kate-
gorie, v opravných bojích si už ale 
nenechal vítězství nikým vzít, a to 
ani v zápase o bronz, kde narazil 
na svého oddílového sparing-
partnera Tomáše Berana a vrátil 
mu tak porážku z Českého pohá-
ru v Brně. Tomáš Beran se tedy 
umístil na bodovaném 5. místě.

Trošku nešťastnou brambo-
rovou medaili si odvezl trenér 
Adam Purgert (do 100 kg), nic-
méně se díky tomuto turnaji 
nominoval na MČR. „Vyzdvihl 
bych především výkon Gabriely 
Nádvorníkové (do 63 kg). Gab-
ča začala dělat judo teprve ne-
dávno a stále sbírá zkušenosti, 
nicméně její judistické předsta-

vení chválili i někteří rozhodčí,“ 
pochválil svou svěřenkyni trenér 
Adam Purgert. Pátý byl i Miro-
slav Hanák (do 90 kg), kterému 
se nepodařilo projít přes judisty 
z Plzně a Hradce Králové.

V nejvíce obsazené doroste-
necké váze do 73 kg startovali 

hned dva hraničtí judisté, Tomáš 
Čechák a Ondřej Rác. „U kluků šel 
poznat věkový rozdíl, ale s Ond-
rovým 7. místem a Tomášovým 
9. místem jsem docela spokoje-
ný,“ uzavřel trenér Železa Hrani-
ce Adam Purgert. 

Barbora Jestřebská

SPORT

Hraničtí judisté úspěšně bojovali o nominaci na mistrovství
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Hranická judistická výprava v Teplicích. Foto: Judo Železo Hranice

V nejmladších kategoriích se utkávají chlapci i dívky dohromady. 
A holky klukům nic nedarují. Tohoto borce před iponem už nic 
nezachrání. Foto: Petr Bakovský

Jeden z domácích vítězů - Tomáš Otevřel ze základny 
Lipník nad Bečvou. Foto: Petr Bakovský

V Hranicích  
bude mistrovství 
v judu, přijede 
i Lukáš Krpálek

Zatím nejvyšší pořadatel-
skou metu mají v pátek 17. lis-
topadu před sebou hraničtí 
judisté. Oddíl Judo Železo Hra-
nice bude ve Sportovním cent-
ru Naparia pořádat Mistrovství 
České republiky mužů a žen.

Jde o  nejvyšší judistickou 
soutěž v Česku. Začátek bude 
v 10 hodin a vstup je zdarma. 
Všichni, kteří si najdou čas, 
mohou podpořit domácí bor-
ce, kteří se klání na tatami také 
zúčastní.

Po slavnostním zahájení 
proběhne přímo v hale auto-
gramiáda zlatého olympionika 
z Ria Lukáše Krpálka a dalších 
českých judistických reprezen-
tantů.  (bak)

Hranice hostily Krajský přebor v judu
V sobotu 30. září uspořádal 

oddíl Judo Hranice Krajský 
přebor Olomouckého kraje 
benjamínků, žáků a  dorostu, 
který proběhl ve sportovním 
centru Naparia.

Kromě závodníků našeho kra-
je přijeli změřit své síly i judisté 
z  celé Moravy. Sjelo se zde na 
sto padesát účastníků. Hranický 
klub reprezentovalo 42 borců, 34 
si vybojovalo některou z medailí.

Soutěž byla rozdělena podle 
věku na pět kategorií a také po-
dle vah. Přeborníky Olomouc-

kého kraje se stali v  kategorii 
U9 (narození 2009/2010) Tomáš 
Otevřel a Filip Caletka, v kate-
gorii U11(2007/2008) Bohuslav 
Heryán, v kategorii U13 (naro-
zení 2005/2006) Jan Tománek, 
Jakub Rác, Lukáš Klíma, Kristý-
na Pokorná, Bára Kulhánková 
a  Bára Janíková, v  kategorii 
U15(2003/2004) Roman Hynči-
ca, Jindra Stříteský a Petr Kou-
bek, v kategorii U18 (2001/2002) 
Roman Chytrý.

Druhá místa vybojovali Da-
vid Střílka, Petr Caletka, Jaroslav 

Géryk, Agáta Kuchařová, David 
Machálek, Matyáš Zbránek, 
Martin Jeřábek, Adéla Stříteská, 
Veronika Macháčová, Tomáš Ký-
vala, Adam Schoř a Adéla Gé-
ryková.

Broznové příčky obsadili To-
mislav Géryk, Kristián Křistek, 
Adam Vrtal, Petr Koubek, Jan 
Roth, Ondra Vybíral, Eliška Bě-
locká, Dorota Malířová a Jakub 
Kroutil. Oddíl Judo Hranice se 
může pochlubit 13 prvními mís-
ty, 12 druhými místy a 9 třetími 
místy.  (oli)




