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Tři králové
vyrazí do ulic

Foto: Charita Hranice

Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazí do hranických ulic
s pokladničkami Tříkrálové
sbírky od 2. do 14. ledna.
V Hranicích se vloni vykoledovalo 203 813 korun,
hranická Charita peníze
smysluplně využila.
Na hranickém Masarykově náměstí to od 1. do 16. prosince žilo. Foto: Jiří Necid

Více fotografií najdete uvnitř listu

Pokračování na straně 12

Rozpočet města na příští rok přesáhne 370 milionů
Rozpočet města Hranic na
rok 2018 zatím pracuje s částkou přes 370 milionů korun.
Jeho podobu schválili na svém
prosincovém jednání zastupitelé města.
Na základě znalostí státního
i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za letošní rok ale na jaře příštího roku
dojde ke změnám. V prosinci
se rozpočet schvaluje zejména
kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních
titulů a také kvůli dřívějšímu
a pružnějšímu využití městských financí vyčleněných na
investice a větší opravy.
Městský rozpočet stojí na odhadu vývoje daňových příjmů
pro rok 2017 a hlavně 2018.
Změny v zákoně o rozpočtovém určení daní by měly městu
přinést asi 12 milionů korun.
Předpokládaný příznivý vývoj
ekonomiky by mohl Hranicím

přispět dalšími 6 miliony. Celkově by daňové příjmy měly
v příštím roce dosáhnout 248
milionů korun, ale jejich výše
se bude ještě upřesňovat.
Dobrou zprávou je i navýšení
příspěvku na výkon státní správy o 5 % na 26 milionů korun.
Město také předpokládá, že příjmy z provozu radaru, měřícího
rychlost na vybraných komunikacích, dosáhnou 11 milionů
korun.
Provozní výdaje musí zabezpečit základní potřeby
chodu města, včetně městem
zřízených organizací (mateřské
a základní školy, školní jídelna,
Domov seniorů, Dům dětí a mládeže, Městská kulturní zařízení)
a požadavky státní správy. Také
provozní výdaje v roce 2018
proti letošnímu roku vzrostou,
například kvůli zabezpečení
provozu radarů nebo nutnosti
reagovat na vládou schválené

změny mzdových tarifů. Provozní výdaje by měly dosáhnout
260 milionů korun.
Celkem tak je v návrhu rozpočtu počítáno s investicemi ve
výši 113 milionů korun, některé
z nich jsou ale podmíněné získáním dotací ve výši 41 miliónů
korun.
Další prostředky na investice
by měly být k dispozici na jaře
po započtení zůstatků z minulých let, případně po započtení
příjmů z očekávaných dotací.
Mezi největší investice budou patřit zejména cyklostezka
Bečva (I. etapa od učiliště směrem k tenisovým kurtům v Teplicích nad Bečvou a k mostu), na
kterou město počítá s 23 miliony
korun. Z toho by ale 9 milionů
měla tvořit dotace.
Druhou největší chystanou akcí je regenerace sídliště
Struhlovsko (2. část I. etapy) za
16,5 milionů korun. I zde měs-

to počítá s dotací, tentokrát ve
výši 4 miliony. Tři další akce by
měly vyjít na 10 milionů korun.
Jde o povrchovou úpravu ulice
Havlíčkova, kde se letos buduje
kanalizace, dále o rekonstrukci
chodníků, na kterou by město
chtělo získat dotaci ve výši 8 milionů korun, a o přípravu Severovýchodního obchvatu města,
přesněji o zhotovení projektové
dokumentace.
Mezi další velké investice
bude patřit podíl na protipovodňových opatřeních za 5 milionů korun, výsadba zeleně, jejíž
zhruba 6 milionové náklady by
měla z větší části opět pokrýt
dotace, nebo rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání za téměř 7 milionů
korun. I zde ale spoléháme na
zisk 5 milionů korun z dotací.
Budou samozřejmě pokračovat
akce zahájené již letos, například oprava hřbitovní zdi. (bak)
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Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2017
Která ze staveb, dokončených a zkolaudovaných v loňském roce, nejvíce přispěla ke
zlepšení vzhledu města Hranic
a měla by získat ocenění Stavba roku 2017? Podněty a návrhy na stavbu, která by si toto
ocenění zasloužila, je možné podávat do konce ledna
2018.
Stavbou roku může být
vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba,
stavební nebo terénní úprava,
řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní,

vodohospodářské, dopravní,
stavby mostů, inženýrských
konstrukcí, technologických
zařízení a také sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni
úprava interiéru.
Stavební akce musí být
zkolaudována do 31. prosince
2017. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická
osoba, bez rozdílu místa sídla
nebo bydliště, ale nemůže jím
být Město Hranice.
U stavby roku se přihlíží
k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho
přínosu pro vzhled našeho

města. Odborná komise také
přihlíží k celkovému dojmu,
jako je výraz stavby, estetické
řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení
celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby.
Posuzuje také komplexnost
řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení
oplocení, nasvětlení stavby
a podobně. Dále se přihlíží
i ke splnění požadavků orgánů státní správy, jako jsou stavební úřad, památková péče,
ochrana životního prostředí,
ale také k přínosu pro záchranu

kulturních, historických nebo
přírodních hodnot daného
území a k invenci technických
řešení či aplikaci ekologických
technologií.
Návrhy na vyhlášení mohou
podávat jakékoliv právnické
nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady
města, členové zastupitelstva
města, odbory Městského úřadu Hranice. Návrhy se zasílají
stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné
komisi k vyhodnocení. Stavba
roku 2017 pak bude vyhlášena
usnesením rady města.  (bak)

Na vlakovém nádraží bude tabule s odjezdy autobusů
Město ve spolupráci se Správou železničních dopravních
cest a autobusovými dopravci nainstaluje na hranickém
vlakovém nádraží informační
tabuli.
Tato tabule bude poskytovat
údaje o odjezdech autobusů
z hranického autobusového nádraží. Tabule bude poskytovat
informace o příměstské i městské hromadné dopravě. Bude se
instalovat v prosinci, provoz by
měl být zahájen v lednu.
„Budou tam i informace
o zpožděních. Je to vlastně takový vánoční dárek hranickým
občanům,“ řekl místostarosta Ivo
Lesák. Informace budou zajišťovat jednotliví dopravci, údaje
budou aktualizovány přes internet (IDOS). Pořízení tabule vyšlo
město na 120 tisíc korun.  (bak)

Takto bude vypadat informační tabule na vlakovém nádraží. Vizualizace

Na výměnu kotlů je více peněz i času
Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na
konci listopadu radní Olomouckého kraje. Prodloužili
termín, kdy je možné o dotace
určené k výměně starých kotlů
za nové žádat, ale také zvýšili
částku určenou na tento dotační projekt.
Nově lze o dotace žádat až
do dubna 2018. Z původních
124 miliónů korun navýšilo
hejtmanství rozpočet na téměř
167 miliónů.
„V polovině listopadu jsme
evidovali více než 1500 žádostí
a zájem žadatelů byl vyšší než
původně vyčleněné finanční
prostředky. Proto jsme se rozhodli navýšit dotační program
o dalších třiačtyřicet miliónů
korun,“ informoval náměstek
hejtmana Pavel Šoltys.

Také město Hranice poskytuje lidem, kteří si zažádají
o podporu z „kotlíkové dotace“
z Olomouckého kraje, finanční podporu. Výše podpořené
částky z Olomouckého kraje je
maximálně 85 %. Město Hranice podpoří žadatele dalšími
7 %, takže fyzická osoba může
dosáhnout na dotaci ve výši až
92 %.
Vzhledem k prodloužení termínu žádostí bude i Hranická
rozvojová agentura pokračovat
v informační kampani. Pro případné zájemce budou probíhat
osobní konzultace od 3. ledna
každých 14 dní vždy ve středu
v sídle Hranické rozvojové agentury na Třídě 1. máje 328 (Kunzova vila) od 15 do 17 hodin.
Případně lze volat na telefonní
čísla 773 100 050 a 733 137 754.

Město se rozhodlo podpořit
kotlíkové dotace kvůli tomu,
že Hranice mají dlouhodobě
s kvalitou ovzduší problémy
a výrazně se na nich podílí
i lokální topeniště. Loni nebyl
o kotlíkové dotace u nás příliš
velký zájem. V první výzvě bylo
podaných 30 žádostí z Hranic,
podporu získalo 27 žadatelů. Letos bylo podle předběžných čísel
z Olomouckého kraje evidováno
zatím 51 žádostí z Hranic, tedy
téměř dvojnásobek. První žádosti budou na kraji schváleny
v lednu, v této fázi by se Hranic
mohlo týkat asi 10 žádostí z prvních 250 podaných žádostí.
Letos poprvé mohou zájemci
většinu dotačních formulářů vyplnit elektronicky na webových
stránkách www.kr-olomoucky.
cz/kotlikovedotace. Tam najdou

také informace k dotačnímu
programu, návod k vyplnění
žádosti, včetně postupu pro následnou elektronickou evidenci
formuláře. Do deseti pracovních
dnů od elektronické evidence
pak musí vyplněnou žádost
doručit na kraj osobně. „Účelem
těchto dotací je, aby se v regionu zlepšilo životní prostředí,
protože kouř ze starých kotlů se
na jeho znečištění výrazně podílí,“ vysvětlil Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje.
Finanční podpora je poskytována na výměnu kotlů
1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého
kraje. Lidé mohou díky dotacím
ušetřit při pořízení kotlů na pevná paliva, plyn nebo tepelných
čerpadel. 
(bak)

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

3

Město od ledna nasadí radar na měření rychlosti
Snaha o zvýšení bezpečnosti chodců vedla město
Hranice k tomu, že od ledna
nasadí v ulicích radar na měření rychlosti projíždějících
vozidel. Mnozí řidiči totiž mají
problém ve městě sundat nohu
z plynu a dodržovat předepsanou rychlost. Dalším přínosem
by mělo být i snížení ekologické zátěže.
Radarové měření bude probíhat vždy na jednom ze čtyř
připravených stanovišť. Město
při pořizování radaru vyšlo ze
zkušeností jiných měst a po posouzení všech aspektů zvolilo
technologii, která umožňuje
přemisťovat radar mezi lokalitami podle potřeby. Doba činnosti radaru bude nepřetržitá
(kromě případů jeho přemisťování, oprav nebo kalibrace).
Původně bylo vytipováno osm
lokalit, ne všude je však možné
radar nainstalovat. Musí být splněné podmínky pro to, aby bylo
měření průkazné.
Měření bude probíhat ve
4 lokalitách – na Smetanově nábřeží (u křižovatky s ulicí Partyzánská); v Sadech Čs. legií; v ulici
Žáčkova (u stadionu) a v ulici
K Nádraží v Drahotuších. Nejprve se zprovozní lokality Smetanovo nábřeží a Sady Čs. legií.
Zbývající dvě lokality budou
zprovozněny na jaře 2018.
Důvody pro umístění radaru
na těchto místech jsou často obdobné. Na Smetanově nábřeží

V prosinci se budovala měřící místa pro umístění radaru. Foto: Miroslav Mann

(I/35 – výpadovka na Valašské
Meziříčí) je to zejména vysoký
počet projíždějících vozidel
a z toho vyplývající ohrožení
bezpečnosti přecházejících
chodců. Rizikovým faktorem
je i velký počet cyklistů, kteří
zde nemají krajnici či vyhrazený jízdní pruh a nepřehledný
výjezd z Partyzánské ulice a od
sportovního centra Naparia.
Také na druhém místě, u kurtů v Sadech Československých
legií, je problémem vyšší počet
projíždějících aut a ohrožení
chodců přecházejících přes
cestu. Silnice navíc vede podél
parku, kde si často hrají děti.
Také zde situaci komplikují cyk-

listé, kteří zde nemají krajnici či
vyhrazený jízdní pruh, takže je
vozidla těsně míjejí. Dalším důvodem je nepřehledný výjezd
z ulice Pod Bílým kamenem
a od Staré střelnice. Na druhou
stranu by zde měla být zrušena
dopravní značka, která stanovuje nejvyšší dovolenou rychlost
40 km/h.
V Drahotuších v ulici K Nádraží je důvodem zejména vyšší
počet projíždějících nákladních
aut. Na této ulici není od budovy
Sboru dobrovolných hasičů až
téměř po náměstí Osvobození
vybudován chodník. Chodci se
pohybují po silnici, což je velmi
nebezpečné, zejména pokud

řidiči nedodržují rychlost. Ani
zde nemají cyklisté k dispozici
krajnici nebo vyhrazený jízdní
pruh. I do této ulice vedou nepřehledné vjezdy.
V Žáčkově ulici bylo již v minulosti při měření rychlosti vozidel zjištěno, že někteří řidiči tu
výrazně překračují rychlost. Nachází se tu přitom sportovní areál a plovárna, takže je zde velký
pohyb dětí, které přecházejí či
přebíhají přes cestu v různých
místech. Komunikace je opět
bez krajnice nebo vyhrazeného pruhu pro cyklisty, kterých
je zde opravdu hodně – míří ke
sportovnímu areálu, plovárně
a cyklostezce Bečva. 
(bak)

Hranice chtějí být příjemné město pro život
Před několika lety velká
města Evropy zjistila, že se
ročně rozrůstají o desítky tisíc
nových obyvatel. Tento trend,
který je obdobný i v České
republice, způsobuje v těchto městech nárůst dopravy,
zhoršování životního prostředí
a řadu dalších negativ.
Pro řešení této nové situace
byly vytvořeny první koncepty.
Takzvaná chytrá řešení neboli
SMART CITY. Smart city je výraz
pro cestu promyšleného rozvoje každého jednotlivého města
s cílem optimalizovat veškeré
procesy. Odborníci však pohled do budoucnosti dále rozšířili. Důvodem je množství
finančních prostředků, které
jsou k budování měst k dispozici. Tyto prostředky v budoucnu
příliš neporostou. Takže pokud
budeme chtít něco vybudovat,
budeme muset na druhé straně
více šetřit nebo celkově pracovat
efektivněji. Když už tedy začít ji-

nak, je nutné využívat všechny
znalosti, nové technologie, mít
dostatek potřebných informací
a toto všechno propojit, aby to
přinášelo užitek.
Dnes už lze sledovat zkušenosti jiných a vyhodnocovat
potřebnost pro naše město.
První velkou zkušeností
bylo, že dráty a technologie
sice zrychlují procesy řízení, ale
lidé se necítí spokojeně. Město
pro život musí být zelené, čisté,
voňavé a pohodové.
Pak musí nastoupit technologie, které nebudou vidět,
ale budou sloužit. Služby by
měly být dostupné jak elektronicky, tak v dosahu klidné
chůze, abychom nepotřebovali
osobní auta. Nejvíce nás samozřejmě stojí energie, a tak
je třeba využívat obnovitelné
zdroje.
Možná mi to nebudete věřit,
ale naše město je dnes na čele
tohoto procesu. Státy a města

od nás na západ se v tento čas
začínají potýkat s nedostatkem
peněz, a proto začínají hledat
metody, jak situaci řešit. My jsme
ty velké peníze nikdy neměli,
a tak se řadou věcí zabýváme
již delší čas. V materiálu, který
jsem předložil v prosinci zastupitelstvu, je minimálně 20 realizovaných příkladů.
V budoucnu máme šanci
naše město hodně posunout.
Potřebujeme dostat nákladní
dopravu mimo město, proto
projektujeme obchvat. Musíme
využít všech dotačních titulů, abychom měli město plné
zeleně. Připravujeme využití
břehu Bečvy, aby opět ožila
jako kdysi. Jednáme s Krajským
úřadem, aby silnice I/47 byla
převedena do režimu městské
komunikace a nerozdělovala
město. Hledáme komplexní
řešení likvidace odpadů, aby
nás to v budoucnu stálo co
nejméně.

Systém budování chytrého
města je dlouhodobý proces.
Každý chybný krok stojí peníze
a brzdí rozvoj. Budu prosazovat
mnohem širší veřejnou diskusi.
Je nezbytné se ptát, co lidé potřebují, co MY VŠICHNI potřebujeme, abychom byli spokojeni.
Před několika měsíci jsme
nasadili ekologické elektrobusy
na zajištění celé naší veřejné dopravy. Snížili jsme emise klasických motorů a zajistili kompletní
nízkopodlažní přepravu, protože
to někteří naši spoluobčané potřebují.
Nabídli jsme lidem (spolu
s krajem) 92% dotaci pro výměnu starých kotlů. Dobře hospodaříme, a tak jsme mimořádně
přidali peníze na fotbal, házenou
i na judo.
Toto vše je SMART CITY a ještě mnohem víc. Máme chytré lidi
a já věřím, že toho dokážeme využít.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic
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O granty lze
žádat do 5. ledna
Jen do 5. ledna se mohou
podávat žádosti o granty a příspěvky z rozpočtu
města. Grantový program
města Hranic si klade za cíl
podporu projektů v oblasti
kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy,
vzdělávání, zdravotnictví,
sociálních věcí, prevence
kriminality a životního prostředí a také investice a opravy v tělovýchově a kultuře.

(bak)

Nová vývěska
na parte
Společná vývěska, na které můžete nalézt parte obou
hranických pohřebních služeb, se nachází na Masarykově náměstí u kostela Stětí
sv. Jana Křtitele. Lidé tak už
nemusí přecházet z jedné
strany náměstí na druhou.
Město tímto reaguje na požadavky občanů. Jak bude ale
společná vývěska funkční, závisí na pohřebních službách,
protože ty si do ní budou
parte vyvěšovat samy.  (bak)

Marek Brodský bude vystavovat v Hranicích
Další lahůdku pro milovníky
umění připravují v muzeu na Staré radnici v Hranicích. Od čtvrtka 8. února zde bude vystavovat
své práce výtvarník, herec, publicista, textař, hudebník Marek
Brodský. Častým námětem jeho
obrazů jsou kostely, hřbitovy, pohřby. Pojaté jsou tak nějak vesele,
jak už napovídají některé z názvů
obrazů – například Veselej krchov
nebo Turisti na funuse. Rozhodně jsou jeho obrazy plné barev.
Jak Marek Brodský říká, možná,
že toto hřbitovní téma je dáno
geneticky, vzhledem k tomu, že
jeho otec, slavný český herec
Vlastimil Brodský, byl proslulý
kremačním humorem. Výstava
potrvá do 18. března. 
(red)

Vernisáž obrazů Marka Brodského se uskuteční ve čtvrtek 8. února v 17 hodin na
Staré radnici v Hranicích. Foto: archiv Galerie Hřivnáč

Harfa a hoboj. Koncert virtuózů

Naposledy „vlaky“

Burza knih
Městská knihovna v Hranicích nabízí mimořádně
novoroční burzu nově vyřazených knih. Od 2. ledna si
mohou zájemci v době provozu knihovny přijít vybírat
z nabídky beletrie, naučné
literatury i dětské knihy.
Burza potrvá do konce ledna. Seznam vyřazených knih
je zveřejněn na www.mek.
hranet.cz. 
(mj)

Poděkování
Domova seniorů
Vedení Domova seniorů Hranice děkuje všem
dárcům, dobrovolníkům,
dětem a pedagogům základních a mateřských škol
v Hranicích, Drahotuších
a Ústí, Domu dětí a mládeže, studentům a pedagogům
hranické Základní umělecké
školy, Střední lesnické školy
a Střední zdravotnické školy,
paní galeristce Anně Musilové, hudební skupině pana
Oldřicha Kubíčka a dalším
vystupujícím v kulturních
programech za celoroční přízeň. Přejeme všem mnoho
zdraví, klidu, pohody a dobré nálady v roce 2018.
Mgr. Simona Hašová, ředitelka
Domova seniorů Hranice p.o.

Miloslav Maršálek prozradí návštěvníkům dernisáže spoustu zajímavostí.
Foto: Jiří Necid
Kateřina Englichová a Vilém Veverka vystoupí v Hranicích.

Prestižní koncert dvou předních hráčů mezinárodní hudební
scény se uskuteční v úterý 9. ledna od 18 hodin v koncertním sále
v Zámecké ulici v Hranicích. Harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka zde představí své společné album„Impressions“.
Toto album reflektuje dvanáct let společného koncertování. Přináší hudbu Francouzů Clauda Debussyho, Maurice Ravela
a skladatele Luboše Sluky, který skládal přímo pro Kateřinu Englichovou a hobojistu Viléma Veverku.
Koncertní program okouzlí křehkostí zvuku harfy a naléhavostí
tónů hoboje. Nenechte si ujít mimořádný hudební zážitek v podání dvou významných interpretů. Koncert je součástí předplatného
Kruhu přátel hudby, vstupné pro veřejnost je 200 korun.  (vk)

Nejnavštěvovanější výstavou
v hranickém muzeu v jeho historii se stala výstava „Plnou parou
vpřed“, kterou už vidělo přes
tři tisíce lidí.
Zaslouží si tedy i důstojnou
tečku, a tou bude dernisáž této
výstavy, která se uskuteční v neděli
28. ledna v 17 hodin na Staré radnici. Poutavou formou bude o historii
železnice v Hranicích a nejrůznějších zajímavostech a pikantériích
vyprávět Miloslav Maršálek. Jeho
přednes obohatí promítání historických fotografií. 
(red)

Proběhne křest knihy o mauzoleu

Vyšla kniha o mauzoleu.
Foto: Lenka Dočkálková

Hranice mají další knihu, která mapuje regionální historii – tentokrát
mauzolea. Kniha „Hranické mauzoleum obětí první světové války“ je
dílem hranického historika Václava Bednáře a pojednává o mauzoleu
na hranickém Městském hřbitově, v němž našlo místo posledního odpočinku jeden a půl tisíce obětí první světové války. Kniha se zabývá
také průběhem první světové války na Hranicku a historií hranických
rezervních nemocnic, ve kterých probíhala péče o zraněné vojáky z východní fronty.
Slavnostní křest této knihy se uskuteční v pondělí 29. ledna v 17 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích. V programu vystoupí smyčcový
Schwindel kvartet, nebude chybět křest a autogramiáda. Zúčastní se
i historik Jiří Nebeský, který se podílel na grafickém zpracování knihy.
Vstup na slavnostní křest knihy je zdarma. Kniha je ke koupi v Turistickém informačním centru na zámku za 200 korun. 
(vk)

OHLÉDNUTÍ / KULTURA

Pekelníci ve dvoraně zámku

Mikuláš s andělem a pekelnými pomocníky již tradičně obsadili 5. prosince dvoranu hranického zámku, aby hodným dětem rozdali dárky a pochvalu, a zlobivým
dětem nadělili uhlí. Milou akci pořádají už spoustu let strážníci městské policie.
Foto: Pavel Jakubka

Josef Somr a Jaroslav Tůma
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Budou Pohádky z ledničky

Loutkové představení s názvem Pohádky z ledničky připravují Městská kulturní
zařízení Hranice na neděli 4. února od 15. hodiny v Zámeckém klubu v Hranicích.
Pohádka nabídne zábavu i poučení. Herec Konrád Popel s herečkou a hudebnicí
Marinou Ra z Divadla plyšového medvídka hravou formou upozorní na stravovací
a hygienické návyky. Děti se mohou těšit na mlsouny Káju a Boženku, paštiku Majdu,
sýra Emila nebo rajče, prostě rajče. Vstupné je 50 korun. Lístky si můžete zakoupit
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku. Ilustrační foto: Divadlo
plyšového medvídka

Film o Jiřím Brdečkovi zaplnil sál

Dvě mimořádné osobnosti, herec Josef Somr a vynikající varhaník a cembalista
Jaroslav Tůma, přivezly do Hranic adventní zastavení s hudbou a literaturou. Pořad
se uskutečnil 3. prosince v galerii Synagoga. Foto: Jiří Necid

Dětský vánoční jarmark

Na předpremiéru filmu o hranickém rodákovi Jiřím Brdečkovi, kterou pořádala Městská
kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s divadlem Stará střelnice v pondělí 11. prosince,
zavítalo 130 diváků. Tým filmařů vysoká návštěvnost potěšila, stejně jako pozitivní
ohlasy diváků. Foto: Pavel Jakubka

Židovské Vánoce v Synagoze
Dětskému vánočnímu jarmarku patřila zámecká dvorana v pátek 8. prosince. Lidé
si mohli zakoupit výrobky dětí a zhlédnout také různá vystoupení. Akci pořádal
hranický Dům dětí a mládeže. Foto: Jiří Necid

Vypouštění balónků Ježíškovi

Svá přáníčka pro Ježíška mohly poslat děti v pátek 8. prosince. Kartičky na přání
a balónky rozdával zájemcům Dům dětí a mládeže v Hranicích. Foto: Jiří Necid

Židé Vánoce neslaví. V době křesťanského adventu mají svátek – chanuku. Některé zvyky chanuky připomínají křesťanské Vánoce. O tom a dalších zajímavostech
chanuky vyprávěli v hranické galerii Synagoga odborníci na slovo vzatí – JUDr. Petr
Schlesinger a známý fotograf Jindřich Buxbaum. Pro děti byly připravené hry, pro
dospělé ochutnávka chanukových jídel. Foto: Jiří Necid
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM JARMARKEM

Vánoční jarmark v Hranicích

Na rozsvícení vánočního stromu vystoupila zpěvačka Leona Machálková, která také
zazpívala s úspěšným hranickým sborem Cantabile. Foto: Jiří Necid

Hranické náměstí zaplnily v pátek 1. prosince při rozsvícení vánočního stromu stovky lidí.

Leona Machálková zazpívala před zaplněným náměstím. Foto: Pavel Jakubka

Nejen na rozsvícení vánočního stromu bylo v prosinci zaplněné náměstí. Lidé chodili
každý podvečer na rozmanitá vystoupení. Foto: Jiří Necid

Před samotným rozsvícením stromu promluvil starosta města Jiří Kudláček (na
snímku) a místostarosta města Ivo Lesák. Foto: Jiří Necid

Téměř stovka zpěváků hranického pěveckého sboru odstartovala svým koncertem
vánoční jarmark v Hranicích. Zajímavostí je, že hned druhý den, tedy 2. prosince,
vystoupil pěvecký sbor Cantabile při rozsvícení vánočního stromu v Praze. Foto:
Pavel Jakubka

Na náměstí to vonělo palačinkami, bramboráky, ke koupi byly sýry, výrobky z medu,
z rakytníku, pochoutky z masa a neodmyslitelné punče. Foto: Jiří Necid

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM JARMARKEM

Na náměstí byl k vidění betlém, jehož autorem je hranický řezbář Jan Vincker. Foto: Jiří Necid
Nechyběla pohádka v podání herců na chůdách. Foto: Jiří Necid

Foto: Pavel Jakubka

K tanci i k poslechu hrál v sobotu 2. prosince na náměstí
Olomoucký Dixieland Jazz Band. Foto: Jiří Necid

S vánočním programem přišla i dvojice Jů a Hele. Foto: Jiří Necid

Stepaři ze skupiny Sestry Hlavinkovy. Foto: Jiří Necid

O Veselé Vánoce se postaral houslový virtuos Jiří Erlebach. Foto: Jiří Necid

No a na děti si svými lucerničkami posvítili andělé na chůdách. Foto: Jiří Necid

Na pódiu vystoupil také soubor Rozmarýnek. Foto: Jiří Necid

Náměstí roztančila Taneční skupina manželů Münstrových. Foto: Jiří Necid
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MUZEA A GALERIE
Galerie Synagoga

PROGRAM 		
Pondělí 1. 1.

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 21. 1. 2018 – Ladislav Daněk: Brány světla. Výstava významného českého malíře, kreslíře, bibliografa, teoretika výtvarného umění a kurátora výstav
původem z Přerova.
25. 1.–11. 3. 2018 - Fanis Ainacidis: Nejen několik slov. Výstava dvou
grafických cyklů umělce pocházejícího z Řecka. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 25. ledna v 17 hodin.

18:00 - Novoroční ohňostroj
– koná se za výletištěm Sokolka
v Miloticích nad Bečvou, vstup
zdarma.

Stará radnice

18:00 - Kruh přátel hudby: Kateřina Englichová a Vilém Veverka – koncert na harfu a hoboj.
Koná se v koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
mimo předplatné 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.

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 28. 1. 2018 - Plnou parou vpřed. Výstava ke 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Hranic. K vidění jsou modely vláčků, fotografie mapující historii
hranického nádraží, viaduktů, dobové jízdenky či
exponáty vztahující se ke kouzelnému světu vláčků.
Dernisáž výstavy se uskuteční v neděli 28. ledna
v 17 hodin. O historii železnice v Hranicích bude vyprávět Miloslav Maršálek.

Úterý 9. 1.
13:00–17:00 - Den otevřených
dveří Gymnázia – pro zájemce
o studium ze 7. a 9. tříd. Koná se
na Gymnáziu v Hranicích, Zborovská 293, vstup zdarma.

Do 28. 1. 2018 - Antonín Ličman a Blanka Ličmanová: Od abstrakce k realistické absurdnosti… Výstava obrazů hranických umělců představuje tvorbu
Antonína Ličmana, v části výstavy jsou práce Blanky Ličmanové.
8. 2.–18. 3. 2018 - Marek Brodský: Dílo. Výstava
obrazů známého malíře a herce. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. února
v 17 hodin.
15. 2.–27. 5. 2018 - Chlouba Hranic:
zámek. Výstava ke 20. výročí rekonstrukce hranického zámku. Vernisáž
se uskuteční ve čtvrtek 15. února
v 17 hodin.

Pátek 12. 1.
19:00 - Chlapec a hvězda – nový
český hit muzikálové scény napsaný devatenáctiletým Matějem
Taušem. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770, jedná se o náhradní termín
z 23. 11. 2017.

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.
17. 1.–9. 2. 2018 - Jindřich Buxbaum: Chasidé v Mikulově. Výstava
fotografií zachycující atmosféru ze setkání chasidské zbožnosti v Mikulově.
Vernisáž se uskuteční ve středu 17. ledna v 17 hodin.

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.

Sobota 13. 1.
14:00 - Dětský karneval – tradiční maškarní karneval s doprovodným programem. Koná se
v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.

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

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění
nebo po předchozí domluvě).
19. 1.–9. 2. 2018 - Ludmila Šlosarová a Petra Buchtová. Výstava obrazů,
enkaustiky, keramiky, powertexu a dalších. Vernisáž se uskuteční v pátek
19. ledna v 17 hodin.

19:00 - Dokud nás milenky
nerozdělí – představení Diva-
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
dla Ventyl. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodeje v Hranicích jsou v Městské
knihovně, v kavárně U mlsné kočky a v Nemocnici na centrálním
příjmu. Představení není vhodné
pro děti mladší 15 let.

ravan v Teplicích nad Bečvou,
vstupné 130 Kč. Předprodej knihkupectví Ezop na horním podloubí v Hranicích, tel. 581 602 547.

Pátek 19. 1.
9:00–17:00 - Den otevřených
dveří Střední průmyslové školy
– koná se na pracovištích školy ve
Studentské a Teplické ulici v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 24. 1.
19:00 - Poutníci – koncert oblíbené bluegrassové skupiny.
Koná se v Zámeckém klubu pod
hradbami zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 130 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ludmila Šlosarová a Petra Buchtová. Koná se v Galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstup
zdarma.
18:00 - Novoroční akademie přehlídka všech oborů hranické
Základní umělecké školy. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova
880, vstup zdarma.
20:00 - Project F - tříhodinový koncert hardrockové party
plný skladeb kapel Deep Purple
a Uriah Heep. Koná se v Zámeckém klubu pod hradbami zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné v předprodeji 80 Kč, na
místě 100 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 25. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Fanis
Ainacidis: Nejen několik slov.
Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova728, Hranice,
vstup zdarma.

Pondělí 22. 1.
9:00 - Ukázková lekce poweryogy – koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, nutná
rezervace na tel. 733 544 332,
vstup zdarma.
Úterý 23. 1.
19:30 - Jazz Q a Martin Kratochvíl – koncert jazz a art rockové
skupiny. Koná se ve společenském sále lázeňského domu Mo-

17:00 - Dernisáž výstavy Plnou
parou vpřed – o historii železnice
v Hranicích bude poutavě vyprávět Miloslav Maršálek. Promítání
historických fotografií. Koná se ve
výstavním sále na Staré radnici,
Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.
Pondělí 29. 1.
17:00 - Křest knihy Václava
Bednáře: Hranické Mauzoleum obětí první světové války
– koná se v Zámeckém klubu
pod hradbami zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup
zdarma.
19:00 - Byt na inzerát – představení divadelního spolku Háta.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné 450 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581
602 187, knihkupectví Ezop na
horním podloubí v Hranicích, tel.
581 602 547.

Pátek 26. 1.
19:00 - Luboš Pospíšil & 5P –
koncert pro hudební fajnšmekry.
Koná se v Zámeckém klubu pod
hradbami zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 200 Kč, na místě
250 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

Sobota 20. 1.
8:00–12:00 - Den otevřených
dveří Střední průmyslové školy
– koná se na pracovištích školy ve
Studentské a Teplické ulici v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Maturitní ples Gymnázia
Hranice – koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
možno zakoupit na sekretariátu
školy, tel. 581 601 649, 720 626 829.
Neděle 28. 1.

Středa 17. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jindřich Buxbaum: Chasidé v Mikulově. Koná se v galerii Severní
křídlo zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup zdarma.

Sobota 27. 1.

19:00 - Malované na skle – zbojnický muzikál v podání divadla
Bodlák z Bernartic nad Odrou
v rámci pátého ročníku přehlídky ochotnických divadelních
souborů Pobečví 2017. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581 607 479.

581 602 187, knihkupectví Ezop
na horním podloubí v Hranicích,
tel. 581 602 547.
Neděle 4. 2.
15:00 - Pohádky z ledničky –
dobrodružná loutková pohádka
pro děti od tří let zaměřená na
stravovací a hygienické návyky.
Koná se v Zámeckém klubu pod
hradbami zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
50 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.
Pondělí 5. 2.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Sedláčkovo kvarteto – koná
se v koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné mimo
předplatné 200 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 8. 2.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Marek Brodský: Dílo. Koná se na
Staré radnici v Hranich, Radniční
ulice 1. Vstup zdarma.
Pátek 9. 2.
20:00 - AC/CZ – koncert AC/DC
revival. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.
Změna programu vyhrazena.

Středa 31. 1.
19:00 - Kinokavárna: Máma
z basy – příběhy tří žen o výchově dětí ve výkonu trestu a možné
nápravě a motivaci člověka k lepšímu a zodpovědnějšímu životu.
Koná se v Zámeckém klubu pod
hradbami zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné na
místě 50 Kč.

Nepřišel Vám do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 12. ledna 2018.
Navštivte naše
nové webové
stránky a vyberte si
z pestrého programu
akcí v Hranicích a okolí

Připravujeme na únor
Čtvrtek 1. 2.
19:00 - Hvězdy jak je neznáte
– talk show Jana Krause a Davida
Krause. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770, vstupné 390 Kč. Předprodej
je v restauraci Stará střelnice, tel.

kultura-hranice.cz
Pořádáte zajímavou akci?
Dejte nám o ní vědět! Stačí
vyplnit formulář, který
naleznete vpravo dole na
webové stránce, a vložit
fotografii. Případně napsat
na e-mail mic@meu.hranet.cz
nebo zavolat na 581 607 479.
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ROZHOVOR

Kapela Traktor slavila úspěch v Českém slavíku
Hranicko-pražská rocková
kapela Traktor slavila úspěch
v Českém slavíku Mattoni –
skupina byla osmá a frontman
Martin Kapek byl mezi zpěváky
29. Přinášíme rozhovor s Martinem Kapkem.
Jak hodnotíte tento úspěch?
Samozřejmě nás to těší, ale
na druhou stranu bych to nepřeceňoval. Slavík už dávno
nemá ten punc. Není to soutěž
kvality, ale popularity, jde o komerční soutěž, lidé někoho znají,
tak mu pošlou hlas. Pro nás je
hlavně důležitá fanouškovská
základna, která se za poslední
dva, tři roky neskutečně rozrostla. Proto děkujeme všem, kteří si
na nás vzpomněli a ten hlas nám
poslali. Velice si jich vážíme.
Myslíte, že po umístění
v první desítce proniknete i do
celostátních rádií?
No možná nás někde zahrají,
ale nehrneme se tam. Nejsme
komerční kapela, nemáme zájem být za každou cenu na popových celoplošných rádiích.
Hrajeme rock. O to víc je zajímavé, že v první osmičce Slavíka
jsou tři rock-hard-heavy kapely,
a to Kabát, Dymytry, Traktor.
Jsme ale natolik nad věcí, že ten
úspěch nepřeceňujeme, víme, že
příště to může být úplně jinak.
Zajímavé je, že se začínáte
prosazovat za poměrně dlouhou dobu, vy spolu hrajete už
řadu let, prakticky ve stejném
složení.
My jsme sice začali spolu hrát
v roce 2001, ale asi tak do roku
2009 jsme to brali tak lážo-plážo. Změny v kapele prakticky
nebyly, jen náš bubeník Pavel
Balko byl na čtyři roky v Irsku.
Až potom jsme se do toho pořádně opřeli, udělali tři desky,
Tmel v roce 2011, Alcatra’n’z
v roce 2013 a Artefuckt v roce
2016, přičemž Tmel je již Zlatou
deskou. Objíždíme sály, festivaly, děláme kolem 60 koncertů
ročně. Není jednoduché v téhle
branži prorazit, člověk se setkává
i s klacky pod nohama. Pomohlo
nám třeba i to, že se Pavel Balko
jako manažer přestěhoval do

Prahy. Ale bereme to s nadhledem, i když nás to živí, nejsme
na tom závislí.
A na koncertech bývá plno?
Třeba nyní na podzim jsme
dokončili turné „Prach a vzduch
Tour“, kdy jsme hráli v jedenácti
českých i moravských městech.
Začali jsme v Mostě a skončili
v Praze. A byly plné sály. Největší
zážitek jsem měl asi z vyprodané
Bonver arény v Ostravě. Z toho
koncertu bylo natočeno DVD,
které se nyní sestříhává a vyjde
zřejmě v únoru příštího roku.

se snad domů určitě vrátíme,
už se na to těším. Teď na jaře
pořádáme alespoň festival, mimochodem asi jako jediná kapela pořádáme něco takového,
Traktor Open Air v Olomouci
na Pevnůstce, aby to Hraničáci neměli daleko, když je taký
problém to mít doma. První ročník byl tady v Hranicích, druhý
v Plzni, třetí bude v Olomouci
11. května. Budou tam hrát spřízněné kapely, například Booters, The Paranoid, Tanja, Komunál
a samozřejmě i my.

Traktor je moravsko-pražská hardrocková skupina, která hraje ve složení Martin
Kapek (zpěv), Stanislav Balko (kytara), Karel Ferda (baskytara), Pavel Balko (bicí)
a Petr Bartošek (klávesy). Foto: archiv skupiny Traktor

Podle návštěv na koncertech
vidíme, že už máme celorepublikovou působnost, že se naši fanoušci neomezují jen na severní
Moravu. A naši skalní příznivci
nejsou líní přijet za námi i na druhý konec republiky, například
Plzeňáci do Ostravy nebo jezdí
i fanklub ze Slovenska. Máme
i fanoušky, kteří jezdí na 20 i 30
koncertů ročně.
A budete v Hranicích po
posledních zkušenostech ještě hrát? Minule byly nějaké
problémy s hlukem.
Nikde nemíváme problémy,
jen doma. Ještě se nám nestalo,
aby si na nás za koncert v interiéru v Sokolovně stěžovali na
rušení nočního klidu. A pokutovala nás hygiena. Ale někdy

Čím to, že zrovna Hranicích
je tak silné rockové podhoubí?
Je tu spousta dobrých muzikantů, můžu to potvrdit i jako
dramaturg Městských kulturních
zařízení. Třeba Gentlemen´s
Club, Roman Helcl, Saša Langošová, Boris Carloff. A dalších
nadějných mladých, nových tváří. Těm bych chtěl dát i nějaký
prostor v Zámeckém klubu. Ale
ta cesta k prosazení se je dlouhá,
neměli by být zklamaní, že už jim
je 25 let a ještě nejsou slavní.
I vy jste se prosazovali těžce několik let, máte za sebou
stovky koncertů. Jak se to vůbec dá všechno skloubit, hudba, práce, rodina?
Máme všichni naštěstí výborné zázemí doma, to je základ

Poděkování za stromečky v podloubí
Netradiční vánoční stromky opět zaplnily hranická podloubí a navodily tak atmosféru Vánoc už při příchodu na náměstí. Tentokrát opět přibyly další kousky a každý ze zúčastněných
přišel s originálním nápadem. Většina stromečků tak změnila své kabáty z předchozího roku.
Na sociálních sítích se objevila spousta fotografií se stromečky. Fotografie všech stromečků si
můžete prohlédnout také na webových stránkách muzeum-hranice.cz. Organizátoři – Městské muzeum a galerie – děkují všem školám, školkám, organizacím a spolkům za spolupráci
a za nadšení a kreativitu při tvorbě stromečků. Děkují také firmě Cidemat, která vyrobila další
dřevěné stromečky, jednak pro nové zájemce a jednak jako náhradu za ty, které vandalové
(red) Foto: Jiří Necid
zničili na horním podloubí.

všeho. Tolerantní partnerky,
které nás velice podporují, bez
toho by to nešlo. Občas s námi
jezdí na koncerty i s dětmi.
To zní zvláštně, rocker
a spokojený rodinný život.
On je sakra rozdíl mezi 25
a 45 letým rockerem. Už se na
to díváme jinýma očima, víme,
co chceme a co ne. Víme, jaká
je to naše cestování pro rodiny
zátěž, zas se jim to snažíme vynahradit, když zrovna nehrajeme. Máme ale štěstí i na vstřícné
zaměstnavatele, bez toho by to
taky nešlo. V mém případě se to
skvěle doplňuje, mě zase v práci dramaturga pomáhají zkušenosti z druhé strany, z kapely.
Jednak se s řadou hudebníků
osobně znám, a díky tomu se
občas podaří vyjednat i lepší
podmínky při jejich vystupování u nás v Hranicích. Za ty roky
mám i přehled, kolik co stojí,
takže neskočím na nějaké přemrštěné požadavky.
Tvorba je u vás kolektivní
záležitost?
To ano. Víc hlav víc ví. I v kapele může být s určitými mantinely
demokracie. Já většinou přinesu
nápad a společně ho dotvoříme.
Umíme si naslouchat.
A zamítnou vám taky něco.
Jasně. Jsou na mě jako na
autora nároční. Kluci pokaždé
s nadsázkou říkají: „A tentokrát
musíme vydat opravdu ještě
lepší album.“
Když jsme u těch plánů, kdy
vyjde příští deska?
Plánujeme ji v listopadu
příštího roku. Budeme ji, stejně
jako předchozí desky, nahrávat
tady u nás ve Lhotce v Bomb
Jack studiu u Vaška Dreiseitla.
Má tam výborné vybavení, je to
lehce dostupné, netlačí nás tam
nějaké volné termíny a celkově
je to bez stresů. Vašek nás zná,
je to vlastně takový šestý člen
kapely, takový nezávislý poradce. Bez něj by ty desky nebyly
tak dobré.
Tak přeji úspěch i té příští
desce a děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

HISTORIE SOKOLA
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Sokolovna v době války

Unikátní snímky hranické sokolovny z období okupace. Foto: archiv Milana Králika

Dvacet let mezi dvěma
světovými válkami sehrávali
sokoli v Hranicích významnou
společenskou roli. Po bohatém
období plodné sokolské práce
byla činnost v roce 1939 pod
vlivem politických událostí velmi oslabena.
Začátkem roku 1939 se sice
cvičilo ve všech složkách, ale
účast cvičenců nedosahovala
úrovně roku 1938. Pak přišel
15. březen 1939. Sokolovna byla
zabrána pro ubytování německého vojska a tělocvičná činnost
ustala. Cvičit se začalo v polovině roku, byla uspořádána
tělocvičná akademie a o prázdninách zřídili sokoli osadu pro
žáky a dorost v Novém Hrozenkově, kde si prázdniny užívalo
117 dětí.
Když Němci napadli 1. září
Polsko, tentýž den začali i v Hranicích zatýkat české občany
a mezi nimi i členy jednoty sokolské. Ale i přes zatýkání a přes
to, že sokolovnu využívali okupanti, vzrostly činnost jednoty
a příliv nových členů, kteří si

s narůstající surovostí německých okupantů uvědomovali
sílu sokolské myšlenky. Gestapu neušlo, že se život v Sokole
prohlubuje, že se sokolstvo stalo útočištěm posledních zbytků svobody, že spojuje český lid
a podporuje jej ve víře v návrat
svobody. A tak byla 13. dubna
1941 činnost jednoty zastavena.
Správcem sokolského majetku
se stal vládní komisař Hranic
Karel Kettner.

Historie
Sokola Hranice

5. díl: léta 1938 - 1945
Sokoli ukryli čtyři sokolské
prapory do městského muzea,
kde přečkaly dobu nesvobody.
Loutkové divadlo, které se skládalo ze 40 loutek, jeviště, garderoby a dalších věcí bylo předáno
mateřské škole a uloženo na
půdě obecné školy ve Wilsono-

Kalendář nočních Hranic
Stolní kalendář nočních Hranic na rok 2018 je ještě v prodeji v Turistickém informačním centru na zámku. Nabízí působivé fotografie
nočních Hranic, které nafotil Miroslav Volek. „Jsou to snímky málo
vídané, protože jejich zhotovení je technicky náročné,“ vyjadřuje se
v předmluvě editor kalendáře, místní historik Jiří Nebeský. Bonusem
tohoto kalendáře je, že u každé fotografie jsou uvedené zajímavosti
(red) Foto: Naďa Jandová
foceného místa. 

vě třídě. Bohužel zákopníci, kteří
byli ve škole ubytováni na přelomu roku 1944 a 1945, skoro
vše spálili, zůstalo jen 12 loutek
a několik rekvizit. Sokoli tehdy
uschovali i další věci jako přikrývky a prostěradla z prázdninové osady, příbory, ubrusy,
běhouny, černé sametové závěsy, kroniku, obrazy prezidentů,
nádobí, knihovnu a další. Archiv,
který zůstal v sokolovně, okupanti zničili.
Němci také otloukli nápis
Sokol ve štítě budovy a odstranili dva sokolíky ze sloupků nad
vchodem. V sokolovně pak pořádali pestré večery pro německou brannou moc – jak hlásaly
plakáty.
Poprvé se česká veřejnost
dostala v době okupace do
sokolovny v prosinci 1942, kdy
tam Beskydské divadlo hrálo divadelní hru Divotvorný klobouk.
Místní s odporem konstatovali,
že v předsálí nad krbem visí místo obrazu T. G. Masaryka obraz
největšího zločince v dějinách
– portrét Hitlera.

Po vytouženém osvobození
v květnu 1945 se konala první
schůze sokolů 25. května 1945.
Konala se v sokolském kině,
protože Němci při ústupu zničili secesní most přes řeku Bečvu
a na druhý břeh se bylo možné
přesunout jen v loďkách, později převážel převozník obyvatele
na prámu, než byla vybudována
pontonová lávka.
Sokoli ustanovili očistnou
komisi, která prošetřovala, zda
se v době okupace chovali příslušníci sokolské jednoty podle
odkazu Tyrše a Fügnera.
Když pak poprvé 8. května
vstoupili do zubožené sokolovny, mnohým členům vyhrkly
slzy při pohledu na škody, které způsobili okupanti. Vše zničili nebo ukradli. Za čtyři roky
Němci napáchali škody ve výši
900 tisíc korun. Ale sokolové se
pustili s vervou do práce a za
dva roky dali sokolovnu do pořádku. 
(nad)
Pokračování příště
Seriál najdete také na
www.muzeum-hranice.cz
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Domácí mistrovství přineslo hranickým judistům cenné kovy
Hned několik medailí získali
hraničtí judisté na listopadovém mistrovství republiky,
které se konalo v hranické hale
Naparia.
Nejvýše se umístil David Šatánek z klubu Železo Hranice,
který podlehl zkušenějšímu
soupeři až ve finále a získal tak
stříbrnou medaili. Hned za ním
se ve stejné váze do 60 kilogramů umístil jeho oddílový kolega
Tomáš Beran. Třetí místa získala
také Šarlota Olšáková z klubu
Železo Hranice ve váze do 70 kg
a Petra Zlámalová z Klubu juda
Hranice do 63 kg. Z oddílu Železo Hranice zůstali těsně pod
stupni vítězů Jana Poletinová
na 4. místě a dále Bára Lipková
a Adam Purgert na 5. místě.
Trenér juda Železa Hranice
Adam Purgert hodnotil vystoupení svých svěřenců kladně:
„Všichni medailisti předvedli
špičkové výkony. Finálový zápas
mezi reprezentanty Davidy Šatánkem a Pulkrábkem ze Sokolu
Žďár Nad Sázavou byl pastvou
pro oči, nakonec to pro Šatánka
nedopadlo, ale celá hala smekala
oběma judistům. Tomáš Beran

David Šatánek v modrém kimonu se pere o zlato. Foto: archiv Železo Hranice

narazil v průběhu turnaje právě
na Pulkrábka, se kterým prohrál,
ale v opravách už nezaváhal a šel
si jasně pro bronzovou medaili.
Šarlotě Olšákové se turnaj
velmi vydařil, startovala v nejobsazenější ženské kategorii,
a i přesto se jí podařilo prosadit a vybojovat bronz. Verča

Sigmundová se trošku trápila,
škoda, že tam necinklo něco
vyššího. Srdcařky Jana Poletinová a Bára Lipková se praly hrdě
a soupeřkám nedaly nic zadarmo. Když vezmeme v úvahu, že
holky na judo už mají méně času
kvůli škole, zaměstnání a podobně, tak jsou výsledky a zejména

jejich výkon v jednotlivých utkáních úctyhodné. Šimon Skurka
v nejobsazenější kategorii mužů
se celý den docela trápil, doufali jsme u něj v bronz, bohužel
při něm judistické štěstí nestálo
a letos mu to přes neskutečnou
dřinu uteklo.“ Také Adam Purgert
se mistrovství zúčastnil jako závodník a dostal se i do boje
o medaile. V souboji o bronz
ale zvítězil fyzicky připravenější
soupeř.
Hranické mistrovství republiky bylo úspěchem nejen po
sportovní, ale i po organizační
stránce. „Podařilo se nám vytvořit velmi příjemné podmínky
pro judisty, rozhodčí a trenéry.
Pravda je, že hlediště bylo na
takovouto akci poměrně malé závodníci přijeli nejen s trenéry,
ale mnohdy i s partnery a partnerkami, či rodinami. Když připočítáme návštěvníky, kterým
je třeba poděkovat za podporu,
byla tribuna docela stísněná.
Nicméně organizaci a průběh si
chválili prakticky všichni a můžeme být s naší pořadatelskou
činností spokojeni,“ dodal Adam
Purgert. 
(bak)

Tři králové vyrazí do ulic
Dokončení ze strany 1

Peníze, které vloni Charita
Hranice získala, byly využity na
nákup nových kompenzačních
pomůcek – elektrických postelí,
vozíčků, sedaček na vanu, dofinancování osobního automobilu, který je používán k přesunům
za klienty Charity. Dále byl zakoupen ramenový zvedák pro
klienty v Denním centru Archa
a dovybaveno bylo zázemí pečovatelské služby.
Koledníci připomenou lidem
vnímání potřeb druhých a prosí
o finanční příspěvek do úředně
zapečetěné pokladničky. Většina výtěžku sbírky je každoročně

věnována na provoz a rozvoj sociálních služeb Charity Hranice,
část vybraných peněz pomáhá
lidem v nouzi.
Každoročně pomáhá Charita z prostředků získaných z Tříkrálové sbírky rodinám s dětmi
s postižením, osamělým rodičům,
rodinám s více dětmi, opuštěným
seniorům a lidem, kteří se ocitli
v krizové situaci.
Děkujeme všem občanům
města, kteří otevřou našim koledníkům dveře svých domovů
a svým příspěvkem do sbírky
projeví důvěru Charitě Hranice.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Kdo vyhrál volné vstupenky
V listopadovém čísle Hranického zpravodaje jsme zveřejnili anketu
o našem měsíčníku. Za všechny odpovědi děkujeme. Z odevzdaných
lístků jsme vylosovali tři výherce, kteří získali volné lístky pro dvojici
na libovolné kulturní představení pořádané Městskými kulturními
zařízeními Hranice. Tyto lístky lze uplatnit do konce června 2018. Výherci Jana Šarmírová, Hana Kadlecová a Martin Fujdl si lístky mohou
vyzvednout v Turistickém informačním centru na zámku. Redakce
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