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S čím si hráli naši rodiče a naše babičky, když ještě byli dětmi? Jaké dárky rozbalovali o Vánocích pod stromečkem? Odpověď
na tuto otázku nabídne výstava Hračky, která se v listopadu otevře na Staré radnici. Foto: Jiří Necid.  Více na straně 10

VÁNOCE: V BETLÉMĚ NA NÁMĚSTÍ PŘIBUDE KRÁL
K letošním Vánocům na náměstí v Hranicích bude opět patřit
betlém, zvonička, výstava stromků v podloubí, vánoční jarmark,
bohatý program na náměstí a samozřejmě vánoční strom.
V betlémě, který se na hranickém Masarykově náměstí objevil

vloni, přibude letos další postava
v životní velikosti. Návštěvníci se
tedy mohou těšit na celkem osm
figur. Kromě Josefa, Marie, Jezulátka v jesličkách, dvou oveček,
osla a vola přibude jeden ze tří
mudrců nebo králů, kteří se přišli
poklonit Jezulátku.

„Král, který doplní stávající
sestavu v betlémě, ponese Jezulátku zlato,“ upřesnil hranický
řezbář Jan Vincker, který přislíbil, že každý rok rozšíří hranický betlém o jednu figuru. Jak
prozradil, největší betlém, který
zhotovil je zatím pro Olomouc,

a to nejen co se týče výšky figur,
ale i počtu postav. V Olomouci
jich je dvojnásobný počet než
v Hranicích.
Více se o přípravách a průběhu Vánoc v Hranicích dočtete na
straně 11. 
(nad)
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V HRANICÍCH JSOU DALŠÍ ČTYŘI KAMENY ZMIZELÝCH
Další čtyři Kameny zmizelých, takzvané Stolpersteiny
přibyly v pondělí 17. října
v Hranicích na Třídě československé armády u autobusové
zastávky.
Každý kámen připomíná jednoho z členů rodiny Heinových,
kteří zahynuli v koncentračních
táborech za 2. světové války Evženii Fischerovou, Martu Heinovou, Alfreda Heina a Egona
Heina. Kameny pokládali potomci rodiny - televizní hlasatelka Marta Skarlandtová a ředitel
pražského Divadla Ungelt Milan
Hein.
Kameny byly položeny na
místě, kde kdysi stávala likérka

Fischer – Hein. Z bývalé slavné rodinné likérky ale zbyl už
pouze komín s čapím hnízdem.
„Vždy, když se podívám na ten
komín, který jsme kvůli čápům
nechali staticky zajistit, tak se
mi vybaví, že můj tatínek, který
byl ročník 1908, nám vždy říkával, že si ty čápy tady pamatuje
jako malé dítě.
Tak si vezměte, že ti čápi se
sem vracejí už více než sto let,
takže chraňte si ty čápy tady
v Hranicích, pečujte o ně,“ řekla
Marta Skarlandtová.
Hranice tak mají dnes sedm
Stolpersteinů, tři byly položeny
vloni v létě na Masarykově náměstí před domem č. p. 8. (bak)

Den architektury otevřel
v Hranicích stavby
zatracované i obdivované

Kameny na Třídě československé armády osazovali potomci rodiny - Marta
Skarlantová a Milan Hein. Foto: Petr Bakovský

NA HRANICKÉM NÁDRAŽÍ
BYL K VIDĚNÍ LEGIOVLAK

Slavnostní zahájení provozu Legiovlaku v Hranicích. Foto: Petr Bakovský

Architekt Marek Kuchta seznamuje účastníky komentované procházky
s funkcionalistickým domem ve Farní ulici. Foto: Petr Bakovský

Na začátku října proběhly
oslavy světového Dne architektury v šedesáti městech a obcích v České republice. Hranice
se soustředily na moderní architekturu v historickém centru.
V Hranicích totiž stojí několik
prvorepublikových domů, které
i v roce 2016 přispívají ke kvalitě městského prostředí a jsou
stále vzorem pro vstup soudobé architektury do historického
centra.
Procházku kolem těchto domů komentářem doprovodil
městský architekt Marek Kuchta, který názorně ukázal, jak se
v meziválečném období formovala pravidla, jimiž se architekti
řídí dodnes.
Na komentovanou prohlídku přímo navázala přednáška
Tomáše Pospěcha o hranické architektuře, která se konala v zasedacím sále městského úřadu
v Hranicích.

Hlavním impulsem k organizaci přednášky byla pracovní
návštěva studentů Fakulty architektury VUT v Brně v Hranicích. Studenti budou v zimním
semestru 2016/2017 zpracovávat hranický hradební okruh,
tedy část města mezi historickým jádrem a předměstími
jako svůj semestrální projekt.
Ve dnech 2. a 3. října byli spolu s lektory - pedagogy Fakulty
architektury - v Hranicích a seznamovali se s městem a jeho
charakterem a problémy. Výsledky jejich práce pak budou
zpracovány na jaře 2017 do
podoby výstavy v Hranicích.
Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor laické veřejnosti v širších souvislostech.
Organizátoři chtějí zajímavým
způsobem poukázat na prolínání současné i historické architektury, a to při zachování vysoké
odborné úrovně. 
(bak)

Legiovlak s již 13 zrekonstruovanými vagony
představujícími život a boj
legionářů na Transsibiřské
magistrále během a těsně
po první světové válce dorazil do Hranic.
Ty byly již třiadvacátou
zastávkou legionářského
vlaku při jeho letošním putování po městech České
republiky. Veřejnosti byl Legiovlak v Hranicích přístupný

zdarma každý den od 3. až do
10. října.
Legiovlak, projekt Československé obce legionářské,
připomíná 100. výročí boje
československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla
za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou
Českou republiku a zavítala už
i krátce na Slovensko. (bak)

Připravujeme výstavu
na téma kina a kinematografie
Většina Hraničanů si pamatuje Kino Svět, někteří sokolské
kino Olympia v Radniční ulici, později přejmenované na kino
Oko, nebo kino Universum, které provozovala Tělocvičná jednota
Orel v areálu hotelu Černý orel.
Připomenout zapomenuté časy hranických kin, ale také vývoj
kinematografie si klade za cíl výstava, kterou hranické muzeum
připravuje na příští rok. Uvítáme historické fotografie, vstupenky,
plakáty, prostě vše, co souvisí s historií hranických kin. Budeme
rádi, když se za námi zastavíte na Staré radnici, nebo zavoláte
kurátorovi muzea na číslo 775 854 522.
Za případnou spolupráci děkujeme
Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice
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DOMOV SENIORŮ MÁ NOVÉ TOPENÍ I POŽÁRNÍ HLÁSIČE
Další modernizací prošel
hranický Domov seniorů. Po
úpravách vnějšího vstupního
prostoru, které proběhly v první polovině roku, nyní došlo na
modernizaci vytápění a také instalaci protipožárního systému.
Celkem všechny tři akce vyšly
na 4,6 miliony korun.
Letošní zimu už budou v Domově seniorů zahánět dva nové
kondenzační kotle, které nahradily dosavadní zastaralé a již
poruchové kotle. Zároveň byla
modernizována celá kotelna čerpadla, rozvody, šoupátka,
vzduchotechnika. Nové kotle
mají vyšší účinnost, jsou úspornější a ekologičtější, takže by
mělo dojít k úspoře tepla. Tato
akce stála 2 miliony korun.
Druhou, na podzim dokončenou akcí, byla instalace pro-

Postupná modernizace hranického Domova seniorů pokračuje i letos. Takto
vypadá nový vstup. Foto: Petr Bakovský

tipožárního systému. Ten je
v zařízeních obdobného typu
velmi důležitý, protože jejich

klienti v případě ohrožení nemohou opustit své příbytky
příliš rychle. Nový protipožární

systém v hranickém domově pokrývá jak jednotlivé pokoje, tak
společné prostory i technické
zázemí budov. Reaguje na kouř
nebo na nadměrné zvýšení teploty. Stál 1,2 milionu korun.
Areál domova je tvořen komplexem budov postavených
v letech 1981 až 1986. V posledních letech probíhá postupná
modernizace celého areálu.
V letech 2008 až 2009 byla vyměněna okna, v roce 2012 došlo
k zateplení budov, v roce 2014
byla zahájena rekonstrukce
vnitřních prostor. Zejména bylo
zrekonstruováno 33 koupelen,
nainstalovány nové výtahy,
opravena společenská místnost nebo vybudována nová
stálá kaplička. Do budoucna se
připravuje instalace nové vzduchotechniky.
(bak)

HRANIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI DOSTALI LEPŠÍ VYBAVENÍ
Hned dvěma způsoby se
podařilo městu Hranice ve
spolupráci s Olomouckým krajem vylepšit vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Hranice.
Hraničtí dobrovolní hasiči
získali jednak softwarové vybavení GINA, které jim umožňuje
mnohem lepší informovanost
o jejich zásahu, od navigace na
místo zásahu, až po získání informací o lokalitě, například plánů
budov. Tento software funguje
jako sdílená digitální mapa. Velitel, ale i hasiči v terénu do ní
můžou v reálném čase zazna-

menávat různé poznámky stejně jednoduše, jako na papírovou
mapu. Slouží na plánování zásahu, koordinaci jednotek, sdílení
informací a navigaci v terénu.
Software běží na tabletech
(které zároveň fungují jako navigace ve vozidlech), ale i na jiných mobilních zařízeních, jako
například na běžných smartphonech. Tablety umožňují
hasičům a jejich vozům určit
polohu, aby měl velitel přehled
o jejich rozmístění v reálném
čase. Software využívá satelitní i mobilní spojení, dá se však
k němu přistupovat i offline.

MÍSTNÍ ČÁSTI
ZÍSKAJÍ NOVÁ HŘIŠTĚ
Nová víceúčelová sportovní
hřiště budou sloužit v místních
částech Hranic - ve Středolesí
a ve Velké.
Hřiště ve Středolesí je již hotové, jde o menší univerzální hřiště o rozměrech 20 x 12 metrů,
s umělým povrchem na minifotbal, jsou zde ale i kůly na volejbal či nohejbal, včetně sítí a také
jeden basketbalový koš. Hřiště
je oploceno několikametrovým
plotem a uzavřeno uzamykatelnou brankou. Akce stála zhruba
800 tisíc korun.
Ve Velké se hřiště stane
součástí většího sportovně–
kulturního areálu. Již nyní se
zde nachází sokolovna, nová
hasičská zbrojnice a dva kurty
na volejbal. V sousedství nyní

vzniká hřiště s umělým asfaltovým povrchem.
Toto hřiště má oproti Středolesí dvojnásobné rozměry, má
zhruba 21 x 42 metrů. Hřiště
bude mít asfaltový povrch, aby
bylo možné ho v zimě stříkat
a využít na lední hokej. Proto
bude osazeno plastovými mantinely vysokými 1,2 metrů, bude
mít dva vstupy a vjezd. Budou
zde umístěny házenkářské
branky, kůly na nohejbal nebo
tenis a basketbalové koše.
Hřiště bude vybaveno tak,
aby se zde mohla hrát házená,
fotbal, košíková, tenis či nohejbal. Součástí akce je i přístupový chodník a celá investice
bude stát necelých 2,2 miliony
korun.
(bak)

GINA také umožňuje dělat
obrazové záznamy terénu, díky
čemuž mají všichni členové
týmu aktuální a přesný přehled
o tom, jak vypadá situace na
konkrétním místě. Pro velitele
je to nedocenitelná pomoc zejména tehdy, když jde o zásah
na velké ploše, s velkým počtem
jednotek a potřebou bleskové
komunikace a koordinace.
Druhým podstatným vylepšením výbavy hranických dobrovolníků jsou nové zásahové
obleky, které postupně nahrazují dosluhující výstroj. Nyní
budou hraničtí hasiči vybaveni

profesionálními obleky typu
Fireman Tiger Plus. Jedná se
o velmi odolné vícevrstvé a nepromokavé obleky, které běžně
používají profesionální hasiči.
Doplnění výbavy hranických
dobrovolných hasičů stálo celkem přibližně 116 tisíc korun.
Na vybavení jednotky byla poskytnuta dotace z Olomouckého kraje ve výši 46 tisíc korun,
zbylou část hradilo město. (bak)
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DĚKUJEME
ZA PODPORU

Oto
Košta
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VOLBY

V KRAJI JE PO VOLBÁCH, Z HRANIC SE NIKDO NEPROSADIL
Zanedlouho začne pracovat nové Krajské zastupitelstvo
Olomouckého kraje. Bude rozdělovat téměř 12 miliard korun. Každá obec se tedy snaží, aby měla
na plánování a rozhodování vliv.
Některá města proto maximálně podporují své kandidáty,
kteří si vybojovali v krajské konkurenci volitelné pozice. Proč
tomu tak není v Hranicích, můžeme pouze spekulovat.
K volbám do kraje přišlo
v Hranicích 28,37 % občanů, to
je 4 223 platných hlasů. Doma
zůstalo 10 662 hranických voličů. Na výběr bylo 21 kandidátek
stran a hnutí. Mnohem důležitější však bylo jejich posouzení.
Lidé našeho města dali zhruba 55 % (2 378 hlasů) kandidátním listinám, kde nekandidoval
žádný volitelný kandidát za Hranice. Volili jako do parlamentu,
volili strany do Prahy, nikoli své
zástupce do kraje. Smutný závěr
tedy je, že našim kandidátům
nedalo svůj hlas 13 040 možných
voličů z celkového počtu 15 098
hranických voličů.
Zeptali jsme se, co na to
říká starosta města Jiří Kudláček
Především bych chtěl poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří k volbám dorazili,
ať už volili jakkoliv.
Z Hranic se ale do krajského zastupitelstva nikdo nedostal, jaké to bude mít dopady?

Podrobné výsledky voleb můžete nalézt na www.volby.cz. Foto: Petr Bakovský

Rozvoj města je závislý na
penězích. Na investičních možnostech. Každý den ve funkci
starosty slyším, co není dokončeno, co by bylo potřebné, jaké
by to bylo super, kdybychom
měli více peněz na kulturu, sport
nebo pro seniory. Tím, že nemáme zástupce z města ve vedení
kraje, přicházíme ročně o 30 až
50 milionů korun. Bohužel.
Přesně z tohoto důvodu jsem
odešel z hnutí ANO. Nedali žádného hranického kandidáta na
volitelné místo. Odhadl jsem,
že získají 15 mandátů, získali
16 a tak jsme na toto zastoupení
měli logicky nárok.
Nemohu pochopit, proč jsou
v Hranicích voleni kandidáti, kteří nosí peníze jinam. KSČM postavilo za Hranice na volitelné
místo pana MUDr. Ivana Sumaru.
Politický klub v Hranicích podpořil volbu a uniklo mu zvolení

jen těsně, je prvním náhradníkem.
Za ČSSD kandidovala zastupitelka Bc. Lenka Kopřivová, mohly
ji pomoci preferenční hlasy. Za
TOP 09 byl na pátém místě pan
PhDr. Vladimír Juračka, rovněž
bylo možné jej podpořit. Pokud
by VOLBA OK, kterou jsem postavil za tři měsíce, dostala hlasy hranických patriotů, byla by
v kraji třetí stranou, členem Rady
Olomouckého kraje.
Všem těm, kteří stále tvrdí,
že nic nerozhodují, kteří nepřišli
k volbám, mohu pouze vzkázat,
že právě rozhodli o snížení rozvoje Hranic o 50 %. Z toho jsem
smutný. Z důvodu nezájmu
o volby nestavíme například
zimní stadion, tělocvičnu v Drahotuších nebo třeba hranickou
sokolovnu. O tom všem jsou volby. Rozdíl, někde být či nebýt, za
čtyři roky je120 až 200 milionů.
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Jak byste tedy volil vy?
Nebudu nikoho poučovat. Do
zastupitelstva města volím lidi,
kteří mají moji důvěru, a věřím,
že jsou schopni řídit a rozhodovat záležitosti obce. Muže, ženy,
to je jedno. Dnes například paní
zastupitelka Mgr. Hana Čamborová řídí Střední zdravotnickou
školu, paní Michaela Škrobánková Hranickou rozvojovou
agenturu nebo paní zastupitelka Karla Vlasáková celý kulturní
areál. Ženy jsou stejně schopné
jako muži.
Do kraje to je jiné. Nevolím
strany s celostátní rétorikou.
Nic pro nás neudělají. Volím
naše kandidáty na volitelných
místech. Volitelné umístění lze
odhadnout z průzkumu. Museli
si takové umístění už zasloužit
v rámci krajské politické soutěže a to není jednoduché. Jejich
práce a zvolení nám v Hranicích
zajišťuje rovný přístup k nabídce
financí a služeb krajského úřadu.
Na kraji pracují pro naši oblast
a o to nám jde.
V letošních volbách hraničtí
voliči svoji příležitost buďto vůbec nevyužili, nebo opět propásli, poslali peníze jinam.
Do Parlamentu volím stranu,
program, zkušenost, historické
výsledky a osobnost lídra, který
ručí, že vybere kvalitní odborníky. Tady tvoří, v kolik budeme
chodit spát, zda budeme moci
chodit do lesa, kolik odvedeme
daní nebo co si za korunu koupíme. 
(ika)

PROPAST

HRANICKÁ PROPAST JE NEJHLUBŠÍ ZATOPENOU
PROPASTÍ NA SVĚTĚ

Polský potápěč Krzysztof Starnawski se v Hranické propasti pravidelně potápí
už od roku 1999. Foto: archiv České speleologické společnosti

Hranická propast se díky poslednímu měření stala oficiálně
nejhlubší zatopenou propastí
světa. Tým České speleologické společnosti v ní na konci
září naměřil rekordní hloubku
404 metrů, čímž překonala dosud nejhlubší italskou Pozzo del
Merro. Tím ale výzkum rozhodně nekončí, neboť měření stále
nedosáhlo dna.
„Odborníci byli o extrémní
hloubce Hranické propasti přesvědčení už celá desetiletí. Protože zdejší propast vznikla na rozdíl
od jiných díky hydrotermální genezi zespodu, je jasné, že sahá do
hloubky stovek metrů. Bylo proto
jen otázkou času, kdy technika
vyšplhá na takovou úroveň, aby
to dokázala,“ vysvětluje mnohaletá očekávání vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní
Barbora Šimečková.
Vzpomíná, že první dálkově
ovládaný robot se do Propasti
ponořil už v roce 1995. Postupný
vývoj a zdokonalování techniky
pro specifické prostředí Propasti pak v letošním roce vyvrcholil naměřením hloubky hodné
světového prvenství. Zásluha
špičkového robota polské firmy
GRALmarine a mimořádně dis-

ponovaného potápěče, Poláka
Krzysztofa Starnawskiho, září
v popředí mediálního zájmu. „Za
úspěchem však stojí celá řada
odborníků a potápěčů, kteří do
výzkumu dávají své úsilí, vědomosti, peníze i zdraví. Zvítězila
mnohaletá kolektivní spolupráce
lidí, kteří tomu věřili a dřeli pro to,
i když nevěděli, jestli se úspěchu
sami dožijí,“ zdůrazňuje Barbora
Šimečková.
Jedním z nich je také dlouholetý předseda České speleologické společnosti a člen organizace
Hranický kras Miroslav Lukáš,
který se průzkumu Propasti věnuje soustavně od roku 1974.
„Když jsme naměřili magických
čtyři sta metrů, byl to skvělý pocit
i odměna za všechno to úsilí. Tím
však naše práce určitě nekončí,
v současné době pracujeme na
vývoji vlastního zařízení, aby další kroky mohly probíhat v české
režii,“ popisuje situaci Miroslav
Lukáš a souhlasí, že Propast
může být ještě o desítky metrů
hlubší. Jestli se to někdy potvrdí,
ale záleží především na profilu
Propasti a jeho dostupnosti. Je
tedy pravděpodobné, že se laťka
světového rekordu posune ještě
níž.
(vh)

Přestože nejdůležitější práci ve finále odvedl robot, bez vynikajících potápěčů
by měření nebylo možné. Foto: archiv České speleologické společnosti

Infotabulka:
• Hranická propast je unikátním krasovým fenoménem s potvrzenou hloubkou zatopených prostor 404 metrů, což z ní
dělá nejhlubší zatopenou propast světa. Celková hloubka
Propasti včetně suché části činí 473,5 metrů.
• Písemně se o ní první zmínil Tomáš Jordán z Klauznburku
v roce 1580.
• Jan Ámos Komenský ji zakreslil ve své mapě Moravy z roku
1627 a nazval Propast. Tím se také stala nejstarším krasovým
jevem u nás zaneseným do topografické mapy.
• Voda v Propasti je minerální, vysoce nasycená oxidem uhličitým. Stejná kyselka pramení v nedalekých lázních Teplice
nad Bečvou.
• Kyselka je v podstatě slabá kyselina uhličitá, která vystupovala puklinami ve vápencovém masivu směrem vzhůru
a „leptala“ skalní stěny. Proto je hloubka Hranické propasti
tak extrémní.
• První ponory zažila Propast už v 60. letech, od té doby se v ní
vystřídala řada potápěčů a spuštěných sond. Nynější sestup
dálkově ovládaného robota je v pořadí již třetí. Přesto je její
konečná hloubka zatím jen předmětem odborných odhadů.
• Hranická propast je jedinečnou lokalitou se statutem Národní přírodní rezervace. Potápění je zde možné jen s příslušným
povolením orgánů ochrany přírody pro výzkumné činnosti
České speleologické společnosti.

Co by si zasloužila Hranická propast?
Že je Hranická propast nejhlubší na světě, to již všichni
v Hranicích a okolí vědí. Zeptali jsme se ale, co by se dalo
ještě vylepšit.
„Já myslím, že nic. Chodí
tam dcera s dětmi a je to tam
nyní spravené, cesta pěkně
upravená, je to tam i zabezpečené,“ míní Lenka Dudíková.
„Chodívám tam na houby, byl
jsem tam letos už dvakrát, je
tam nádherně,“ dodává manžel
Jaroslav Dudík.

„Já bych to nejraději ani
moc nezveřejňoval, nebo tam
budou chodit davy turistů
a ještě se tam ta příroda poničí,“ uvedl Jaroslav Pospěch.
„Chodím třeba na Lysou horu
a tam proudí takové davy, že
už by to pro ně asi chtělo asfaltku,“ dodává s nadsázkou.
Zatímco pan Pospěch se obává stánků i nahoře na kopci,
jiným tam nějaké občerstvení
chybí. „Mohlo by tam nahoře
být nějaké posezení, nebo

i občerstvení a nějaká lákadla
pro děti,“ uvedla jedna z obyvatelek Hranic.
Také účastníci miniankety
na facebooku hranického informačního centra pár připomínek k okolí Propasti mají.
Zejména stav nádraží v Teplicích nad Bečvou, které je
jedním z výchozích bodů na
cestě k Propasti, je podle nich
neúnosný.
„Chybí tomu pouze zrekonstruovaná budova ČD, bez-

pečný přechod před budovou
a podél stezky k propasti odpadkové koše. Aby to po zvýšené návštěvnosti nebyl ráj
odpadků,“ uvedla například Iva
Chochinská.
Se zajímavým námětem přišla i Danča Šubertová. „Vytvořit
nebo zrenovovat turistickou
trasu - přidat sestup do půlky propasti (jde samozřejmě
o suchou část).“ Kontroverze
vzbuzuje i plot, kterým je cesta
k Propasti ohraničena.  (bak)
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DÍVKA ROKU

HLEDAJÍ SE DÍVKY DO SOUTĚŽE DÍVKA ROKU

Vítězky prvního základního kola, které se konalo v Hranicích v roce 1998.
Na prvním místě se tehdy umístila Klára Wanková, na druhém Petra Smítalová
a na třetím Věra Aujezdská.

Do celostátního finále v roce 2008 postoupily z Hranic dvě dívky.
Zleva na snímku vedle moderátora Jiřího Mádla Kristýna Zinráková,
vpravo Monika Beránková.

Město Hranice v příštím roce
čeká už sedmnáctý ročník celostátní soutěže Dívka roku. Zájemkyně o účast v této soutěži
se mohou hlásit v Domě dětí
a mládeže Hranice, a to do 14.
listopadu 2016. Podmínkou je
věk od 13 do 15 let.
První Dívka roku se v Hranicích zrodila na konci devadesátých let. Pro svou atraktivnost
soutěž dlouhé roky plnila hranickou sokolovnu a bavila soutěžící
i diváky.
Jelikož byly poslední ročníky
komornější, chtěla by ředitelka
Domu dětí a mládeže Blanka
Šturalová, která akci organizuje,
navrátit soutěži původní glanc
a velkolepost a znovu s ní vystoupit v sokolovně. „Událost
Dívka roku měla ve městě vždy
prestiž a nejednu dívku posunula
kupředu. Soutěž a především její
příprava je obrovskou příležitostí
k práci na vystupování a prezentaci mladých děvčat, jako k získání celé řady zkušeností, zážitků

dagogů Domu dětí a mládeže
zvládly,“ ohodnotila talentované
rodačky Blanka Šturalová.
Soutěžící absolvují čtyři disciplíny, a to rozhovor s moderátorem, pohybovou disciplínu,
módní přehlídku a volnou disciplínu. Poslední zmiňovaná je
přitom nejdůležitější, protože
právě tam mohou dívky předvést, co umí, co je baví a jak tráví
svůj volný čas.
„Stává se, že méně výrazná
děvčata zazáří ve volné disciplíně, kterou osloví porotu i diváky, a dostanou se až na stupínky
vítězů,“ upozornila ředitelka.
Doplnila, že nejčastěji soutěžící předvádí tanec, zpěv, hru na

i přátelství,“ vysvětlila záměry
soutěže Blanka Šturalová.
O nadání a kráse místních
děvčat svědčí i nemalé úspěchy v historii hranické Dívky.
Už v roce 1999 se Eliška Trnová
probojovala mezi nejvyšší příčky soutěže a nakonec si nasadila
korunku Dívky České republiky.
O rok později se prosadila Běla
Šarayová, která zazářila ve filmu
Rafťáci. V roce 2008 do celostátního kola postoupila Monika
Beránková a Kristýna Zinráková,
které za dva roky následovala
Adriana Perdulová. V roce 2014
si oslnivým zpěvem vybojovala
svůj postup na celostátní úroveň
Tereza Bagárová, letos stejného
úspěchu dosáhla i Hannah Andrýsková.
„Myslím, že za tu necelou dvacetiletou éru se z našeho malého
města do finále probojovala velká spousta děvčat. Úspěch vidím
i v tom, že dívky spolupráce vždy
bavila a náročnou několikaměsíční přípravu pod vedením pe-

Uprostřed na snímku vítězka základního kola v roce 2009 Kristýna Šímová.

nástroje nebo dokonce recitaci
a parodie. „Je to zkrátka o tom,
co dokážou, a ne jak vypadají,“
shrnula.
Základnímu kolu soutěže
předchází pravidelná příprava,
která se poslední dva měsíce zintenzivní na každé sobotní dopoledne. Týden před slavnostním
programem probíhá takzvaná
předgenerálka, kde soutěžící nanečisto hodnotí lidová porota. Ve
finálový večer pak za hodnotící
stůl zasednou zkušení tanečníci
a zástupci města i sponzorských
organizací. Celostátní kolo vždy
probíhalo na území města Jičína,
letos se velké finále nově přesunuje do Prahy.
(vh)

Prestižní celostátní soutěž
Dívka roku je celostátní soutěží pro zájemkyně ve věku od
13 do 15 let. Jde o jedinečnou akci tohoto typu a věkové kategorie v celé republice, kterou od roku 2008 zaštiťuje Ministerstvo
školství a mládeže. Dívka roku však není jen soutěží krásy. Převažuje v ní snaha po výchovných aspektech a morální průpravě
děvčat. Výsledkem by mělo být propojení inteligence a krásy,
které může dívkám pomoci v životním uplatnění. Více informací
na www.divkaroku.cz

Uprostřed na snímku je vítězka základního kola 2010 Perdulová Adriana, která se
probojovala až do celostátního finále. Foto: 4x archiv Domu dětí a mládeže Hranice

EKOLTES
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KDYŽ JEDNA POPELNICE NESTAČÍ
Akciová společnost Ekoltes
Hranice si každý rok zpracovává analýzu odpadového hospodářství. Průměrný občan Hranic
vyprodukoval za rok 2015 celkem 286 kilogramů směsného
komunálního odpadu a k tomu
dalších 34 kilogramů odpadu
vytřídil.
Přepočteno na objem to dělá
30 až 40 litrů směsného komunálního odpadu na obyvatele
za týden, v závislosti na složení
a vlhkosti odpadu. Z toho už si
lze spočítat dostatečný objem
popelnice. Standardní černá
plastová popelnice má objem
120 litrů. To znamená, že by
měla za týden pojmout odpad
od 3 až 4 osob. Pokud Vaši popelnici plní více než 4 osoby
a přistavujete ji ke svozu každý
týden, můžete si gratulovat.
Produkujete méně odpadu, než
je v Hranicích průměr.
Čas od času se stane, že Vám
objem popelnice nevystačí. Svozový den je ještě daleko a víko
popelnice už nejde zavřít. Buď
jste dělali větší úklid, nebo u Vás
bylo na návštěvě příbuzenstvo. To
není podstatné. Pokud však tuto
situaci řešíte každý týden, zvažte
pořízení další sběrné nádoby. Třeba teď někoho napadlo: „Prostě
to tam natlačím, jedna popelnice
mi stačí.“ Měl by počítat s tím, že
hodně zhutněná popelnice vysypat nejde a vyvezena tedy nebude. Vyvezen nebude ani odpad
umístěný mimo sběrnou nádobu.
Pokud odpad mimo nádobu brá-

Příklad třídění v domácnosti. Foto: Ekoltes

ní v přístupu k popelnici, nebude
vyvezeno nic.
Nečekejte, až to dojde tak
daleko a důsledně třiďte odpad. Vytříděný odpad přináší
do městského rozpočtu peníze,
u směsného komunálního odpadu je tomu naopak. Důsledné
a efektivní třídění je tedy způsob,
jak odvrátit prudké zvyšování
místního poplatku za komunální odpad. Efektivní v tomto
případě znamená zmenšit objem tříděného odpadu, aby se
nevozil pouze vzduch. Takže PET
lahve rozšlápnout a krabice rozložit. Pokud je to alespoň trochu
možné, třiďte sklo na barevné

a čiré. Výkupní cena čirého skla
je o dost vyšší. Detailnější návod s popisem co do kterého
kontejneru patří a nepatří, naleznete na webových stránkách
Ekoltesu v sekci Odpady – Svoz
odpadů (http://www.ekoltes.cz/katalog/odpady-svoz-

-odpadu-jak-tridit-odpad/).
Když má něco smysl, má smysl
dělat to pořádně. Třiďte odpad.
Odměnou budou Hranice krásné a čisté.

Bc. Alžběta Krajčovičová
Referent odpadového hospodářství
Ekoltes Hranice, a.s.

Náhradní svoz odpadu
Akciová společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany, že
náhradní svoz komunálního odpadu za čtvrtek 17. listopadu,
kdy je státní svátek, se uskuteční o den dříve, tedy ve středu
16. listopadu. Ve čtvrtek 17. listopadu bude uzavřený sběrný
dvůr a skládka Jelení kopec.

INZERCE

NISSAN JUKE.
JEŠTĚ VÍCE ZÁŽITKŮ.
NYNÍ S PERSONALIZACÍ
EXTERIÉRU ZDARMA
JIŽ OD 4 400 KČ MĚSÍČNĚ*

NISSAN DESIGN STUDIO
Více než 10 000
možností
personalizace

NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc – Tel.: 585 227 158

JEŠTĚ VÍCE PROSTORU
O 40 % větší
zavazadlov ý prostor
s objemem až 354 l

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Navigační systém NissanConnect s 360° parkovací
kamerou a bezpečnostním systémem Safety
Shield

www.niscar.cz

*Nabídka platí pro výbavu Visia a nezahrnuje personalizovaná kola. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka financování Nissan Smart: cena vozu 309 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 184 658 Kč, poplatek za
uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 2,603 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10,5 %, měsíční splátka 3 286 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a
povinného ručení 4 400 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 388 342 Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností
RCI Financial Services, s. r. o. Nabídka je platná od 26. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km.

965_JUKE_DLR_180x100_CZ.indd 1
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MUZEUM A GALERIE

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V HRANICÍCH

Ve čtvrtek 29. září se v galerii Synagoga uskutečnila vernisáž výstavy děl Eduarda
Ovčáčka (na snímku vpravo) s názvem Šifry & citace. Ujít si ji nenechalo 65 lidí
včetně řady umělců, z nichž někteří už v Synagoze vystavovali. Výstava obrazů je
k vidění do 13. listopadu. Foto: Jiří Necid

Ve čtvrtek 6. října proběhla v Galerii M+M vernisáž výstavy s názvem Blankytné
lanýže aneb Jak si jsme. Tvorbu mladých hranických autorů si přišly prohlédnout více
než tři desítky návštěvníků. Místo hudebního vystoupení, kterým bývá slavnostní
vernisáž obvykle zahájena, se konalo zajímavé čtení v podání jedné z autorek.
Foto: Radka Kunovská

V pondělí 17. října se v muzeu na Staré radnici uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Slavná éra hranického boxu. Povídání hranického rodáka, ředitele pražského
Divadla Ungelt Milana Heina a jeho sestry Marty Skarlandtové o otci a jeho vztahu k hranickému boxu si nenechalo ujít 118 návštěvníků. Mezi nimi nechyběl ani významný
hranický boxer Alois Bělocký s rodinou. Foto: 2x Jiří Necid

V Synagoze vystaví svá
díla slovenská umělkyně
Xénia Hoffmeisterová
Blíží se konec roku,
a to znamená, že
v hranických muzeích a galeriích budou
zahajovány poslední letošní výstavy.
V galerii Synagoga to
bude výstava děl slovenské autorky Xénie
Hoffmeisterové.
Umělkyně, která
žije v Praze, pracuje
v oboru užité grafiky,
scénografie a kostýmní tvorby. V posledních
letech se věnuje především volné malbě,
grafice a keramice. Je
autorkou absurdních
příběhů zachycujících Za kačku svlíkačku, 2014, foto: oficiální stránky
nevšední okamžiky autorky
dnešní reality. Obrazové, kresebné i prostorové realizace představují její osobní zážitky,
typický je pro její tvorbu sarkasmus a ironie.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží za přítomnosti autorky
ve středu 16. listopadu od 17 hodin.. 
(red)

Městské muzeum a galerie
mají nové webové stránky
Během října byly spuštěny nové webové stránky městského muzea
a galerie. Na adrese muzeum-hranice.cz tak příznivci umění získají
přehled o právě probíhajících výstavách v muzeu na Staré radnici,
v galerii Synagoga, v muzeu na zámku, ale také v Galerii severní
křídlo zámku. Kromě aktuálních výstav je zde možnost prohlédnout
si také archiv fotografií z výstav již uplynulých a nechat se navnadit
připravovanými výstavami. Nechybí ani doprovodné akce, historie
muzea či informace o sbírkách hranického muzea.
(red)

Fotografie a informace o akcích můžete
najít na facebookových stránkách
Městského muzea a galerie v Hranicích.

KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN NALÁKAL MILOVNÍKY LITERATURY
Městská knihovna se letos
opět zapojila do Týdne knihoven s nabídkou několika akcí
a pořadů pro hranickou veřejnost. Knihovnu v tomto říjnovém týdnu navštívilo více než
osm set návštěvníků, což je
zhruba o sto padesát více než
činí běžný týdenní průměr.
Každý z dospělých i dětských
návštěvníků si vybral z nabídky
podle svého. U dětí nejvíce zabodovala knihovnická dílnička s názvem „Budu knihovníkem?“, kde
si zájemci mohli vyzkoušet balení

knih do fólie a práci se skenerem
u výpůjčního pultu. Velkému zájmu se těšilo také stanoviště se
skládáním puzzle.
Jako každoročně přilákala
největší množství milovníků literatury tradiční burza knih, k níž
letos přibyl i bazar knih. Bazaru
se zúčastnili jak dárci, tak zájemci, kteří si mohli vybrané kousky
odnést domů. „Za týden se v bazaru otočilo odhadem na čtyři
sta knih. Méně návštěvníků pak
využilo nabídku výhodné registrace Knihovna pro celou rodinu
a možnost vybírat s námi literární
díla do naší knihovny,“ uvedla vedoucí knihovny Marie Jemelková.
Dodala, že přes velmi nepříznivé
počasí celého knihovnického týdne navštívilo večerní přednášky
na téma „František Josef I. a Hranice“ a „Historie Moravské brány“
bezmála čtyřicet posluchačů.
„Ráda bych za sebe a všechny
své kolegyně projevila radost nad
zájmem a přízní hranické veřejnosti a poděkovala všem, kteří
oceňují naše služby a povzbuzují nás milým slovem i pochvalou
v průběhu celého roku,“ uzavřela
vydařený Týden knihoven 2016
Marie Jemelková.	
(mj, vh)

Přednáška hranického historika Jiřího Nebeského na téma František Josef I.
a Hranice. Foto: Jiří Necid

Den pro dětskou knihu
Letošní Den pro dětskou knihu připadá na sobotu 26. listopadu. Pro děti chystá hranická městská knihovna v týdnu před
tímto termínem dětskou burzu knih, kdy nabídne vyřazené
knihy pro všechny věkové kategorie.
V provozní době dětského oddělení knihovny budou také
probíhat tvůrčí dílničky Adventní inspirace. Děti si mohou
vyrobit drobné ozdůbky - postavičky Mikuláše, andílky, sovičky,
záložky do knihy s tematikou Vánoc. Materiál i ukázky hotových
ozdob budou připraveny. Vstup je zdarma.
INZERCE

Beseda se
záhadologem
V pondělí 28. listopadu bude hostem městské
knihovny v Hranicích spisovatel, scénárista, cestovatel
a záhadolog Arnošt Vašíček,
který vystoupí od 18 hodin
v Zámeckém klubu s besedou nazvanou Neuvěřitelné
skutečnosti.
Hlavním zájmem Arnošta
Vašíčka jsou záhady, avšak
zabýval se i námořním jachtingem a zúčastnil se tří námořních expedic. Během
svých cest za záhadami
navštívil mnoho zemí, kde
hledal mimo jiné i důkazy
o mimozemských civilizacích.
Studuje také dosud nezaniklé primitivní kmeny v různých
koutech Země.
Je autorem řady knih se
záhadologickou tematikou,
která se těší velkému zájmu
čtenářů. V letošním roce vychází jeho nová kniha Labyrint záhad: Největší tajemství
Čech.
Na setkání bude možnost si některé knihy autora
zakoupit a připravena bude
také autogramiáda. Vstupné
je 50 korun, pro děti a studenty 20 korun.
(mj)

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

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

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu
Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody
v základní výbavě. Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového
oleje, filtrů a zapalovacích svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PP AUTOCENTRUM s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111, www.ppautocentrum.cz

Untitled-1252 1
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VÁNOČNÍ VÝSTAVY

MUZEUM NA STARÉ RADNICI ZAPLNÍ HRAČKY

Na výstavě budou k vidění i houpací koně. Některé z nich jsou z produkce hranické
firmy Melichar a Čejka, která v roce 1922 zavedla jako první v republice výrobu velkých hraček. Vznikaly v ní dřevěné dětské automobily, houpací koně, labutě, kočky,
psi, sloni a dřevěné vozíky. Firma hračky vyvážela až do Ameriky. Foto: Jiří Necid

Do světa hraček, her a knih
zavede návštěvníky výstava na
Staré radnici v Hranicích. Výstava se jmenuje Hračky. Pohledem
na nepřeberné množství hraček
různého materiálu a velikostí
budou nadšené nejen děti, ale
také dospělí, kteří zavzpomínají,
s čím si jako malí hráli.

„Blíží se vánoční čas a k tomu
hračky i dětské knihy neodmyslitelně patří. Výstava předvede ukázku hraček z dvacátého
i jednadvacátého století, takže
si na své přijdou všechny generace,“ prozradila kurátorka Radka
Kunovská. Malí návštěvníci tak
uvidí, jak vypadalo dětství jejich

TRADIČNÍ VÝSTAVA
BETLÉMŮ V GALERII M+M

Na výstavě nikdy nechybí nazdobené stromy a větvě, v Galerii M+M vykouzlí
vánoční atmosféru. Foto: Radka Kunovská

Betlémy ze dřeva, papíru, keramiky, ale také z perníku, šustí či
dokonce z vánočky. Vánoční výstava v hranické Galerii M+M nabízí pohled nejen na rozmanité
betlémy, ale také na nejrůznější
vánoční ozdoby. Své betlémy zde
vystavují jednotlivci i organizace
a většina vystavených předmětů
bývá určená k prodeji.
Výstava betlémů v Galerii
M+M má dlouholetou tradici,
letos se bude konat již po dvaadvacáté. Za tu dobu si získala
své publikum – oblíbená je nejen místními občany, hranickými školkami a školami, ale sjíždí
se sem také lidé z okolí. „Je naší

snahou, aby se lidi už o adventu
naladili na Vánoce,“ vysvětlila galeristka Anna Musilová, která výstavě už tolik let vdechuje život.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 18. listopadu
v 17 hodin. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Sluníčko a žesťové
trio ze ZUŠ Potštát, které bude
hosty vítat venku. „Návštěvníci
se mohou těšit na betlémy klasické i nové, které ještě nebyly
vystavené,“ sdělila Anna Musilová. Dodala, že vánoční atmosféru dokreslí teplo praskajícího
krbu i vůně perníčků a jehličí,
které bývá nedílnou součástí
expozice.
(rk)

Vystaveni budou i medvídci, tedy univerzální hračky pro děvčata i chlapce.
Foto: Jiří Necid

Návštěvníci uvidí i panenky nejrůznějšího „věku“ a velikosti.
Foto: Jiří Necid

rodičů a prarodičů, dospělí se
zase vzpomínkami vrátí v čase.
Výstava bude rozdělena do
několika částí. V té první se návštěvníci ocitnou ve světě knih,
které bývají oblíbeným vánočním dárkem. „Polovina hraček
bude věnována děvčatům, kterým se určitě zalíbí v pokojíčku
plném panenek, kočárků a plyšových zvířátek. Chlapci zase ocení ryze klučičí koutek, ve kterém
budou jezdit vláčky doplněné
o různá auta a další dopravní
prostředky,“ popsala Radka Kunovská. Chybět nebudou ani
oblíbené hry a stavebnice.
Informační panely návštěvníkům prozradí, která zvířata se
vyskytují coby hračky nejčastěji,
jaká je historie nejoblíbenější
dívčí hračky nebo s čím si děti
hrály v období válek. Fakta doplní obrazy a fotografie zobrazující
děti při hraní.
Výstava je uspořádána ve spolupráci s muzejními institucemi
a soukromými sběrateli. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program určený
především pro malé návštěvníky,
kteří rádi tvoří, poslouchají po-

hádky a soutěží. Do 18. prosince
mohou navíc zájemci odpovídat
na tři tipovací otázky související s vystavenými knihami. Na
tři výherce, kteří budou svým
tipem nejblíže skutečnosti, pak
čeká odměna v podobě knihy či
registračního poplatku v hranické městské knihovně.
Malí i velcí výtvarníci jistě rádi
zavítají na muzejní dílničky. První se uskuteční ve středu 30. listopadu od 10 do 12 a od 14 do
16 hodin a tvořit se zde budou
originální ozdoby z formiček na
pečení či postavičky z kartonů od
vajec. „Prosincová dílnička pak
nabídne možnost vyrobit si papírové ozdoby a betlém, kterým
si děti mohou během adventní
doby ozdobit své pokojíčky,“ láká
organizátorka doprovodných
akcí pro děti Ivana Žáková. Vstup
na obě dílničky bude 20 korun
jako příspěvek na materiál.
K Vánocům neodmyslitelně
patří pohádky, a tak připravují
zaměstnanci muzea Čtení dětem s pohádkovou babičkou,
které proběhne v části věnované
dětským knihám ve dva prosincové čtvrtky, a to 8. a 22. prosince. Vstup na obě čtení bude
zdarma.
(rk)
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VÁNOCE: LETOS PŘIJEDE CÍSAŘ FRANZ JOSEF I.
První prosincový den to vypukne. Vánoce v Hranicích. Na
Masarykově náměstí se bude ve
čtvrtek 1. prosince rozsvěcet vánoční strom a tentokrát bude
předvánoční atmosféra probíhat v duchu časů císaře pána.
Návštěvníci se mohou těšit
opět na zajímavý program v historizujícím duchu. Vánoční atmosféra se ponese centrem Hranic
od 1. do 17. prosince, kdy bude
na náměstí vždy od 17 hodin
probíhat každý den program
a současně vánoční jarmark.
Náměstí zaplní stánky s punči,
různými pochoutkami a vánočním zbožím, chybět nebude ani
zabijačka.
Podloubí opět ozdobí dřevěné stromky, u vánočního stromu
bude opět betlém, zvonička pro
štěstí, lunety s otvory pro obličeje, ve kterých se budou moci lidé
vyfotit – třeba jako svatá rodina.
Letošní novinkou bude císařská
pošta, která bude v provozu
všechny prosincové pátky a soboty. Lidé si budou moci vytisknout pohlednice a hned napsat
vánoční přání a vhodit je do C. K.
poštovní schránky.
Každý pátek a sobotu bude
program delší a obohacený
o řemeslné dílny, v ostatní dny
budou vždy od 17. hodiny vyhrávat pod vánočním stromkem

Loňské Vánoce byly pro Hranice v mnohém bohatší. Nabitý kulturní program oživoval dlouhotrvající vánoční jarmark.
Foto: Jiří Necid

muzikanti a melodiemi dotvářet
atmosféru blížících se svátků.
V pátek 2. prosince se budou
konat Betlémské Vánoce a při
této příležitosti bude slavnostně posvěcený betlém. V sobotu
3. prosince bude náměstí patřit
Tanečním Vánocům, v pátek
9. prosince se uskuteční Dřevařské Vánoce, v sobotu 10. prosince
se v rámci Pohádkových Vánoc
odehraje na pódiu na Masarykově náměstí pohádka Popletené

Vánoce. V pátek 16. prosince to
budou Veselé Vánoce a znít budou populární vánoční songy.
Oslavy uzavře sobota 17. prosince, kdy se uskuteční Perníkové
Vánoce. Lidé si budou moci pod
vedením zkušených perníkářek
zdobit perníčky.
„Věříme, že tato akce přispěje
k oživení centra Hranic, že tam
lidé budou rádi chodit každý
den, setkávat se u punče, poslouchat muzikanty, prohlížet

si zajímavě vyzdobené dřevěné stromky v podloubí, nebo
si přijdou s dětmi zazvonit na
zvoničku pro štěstí,“ přeje si tým
Městských kulturních zařízení
Hranice, která akci připravují.
Podrobný program bude
zveřejněný na plakátovacích
plochách ve městě a také na facebookových stránkách Turistického informačního centra Hranice,
Zámeckého klubu Hranice nebo
Muzea a galerie Hranice.
(pr)

VÁNOČNÍ STROMKY OPĚT ZAPLNÍ HRANICKÁ PODLOUBÍ

Výstava vánočních stromků na Horním
i Dolním podloubí měla vloni u obyvatel
Hranic úspěch. Foto: Radka Kunovská

Nejspíš jsou Hranice jediné
město na světě, kde se vloni
odehrála netradiční výstava vánočních stromků v podloubích.
Těšit se na ni mohou lidé i letos. A stromečků bude ještě
víc.
První ročník ohromil nápaditostí škol, školek, spolků a organizací, které se na výstavě
podílely a připravily netradičně vyzdobené stromky. Loňský
rok byl také zářným příkladem
toho, jak si Vánoce obohatili
sami Hraničané. A potěšitelné
bylo i to, že stromečky nikdo
nezničil. „Přejeme si, aby to tak
bylo i v letošním roce,“ sdělila
ředitelka Městských kulturních

zařízení v Hranicích Naďa Jandová.
Vloni se v centru objevilo
třicet stromků a jejich autory
byly především místní mateřské, základní, střední, umělecké
a taneční školy i organizace jako
třeba Domov seniorů, místní
knihovna, muzeum a další.
„Protože stromečky v podloubích měly skvělé ohlasy
a nabídli se i další zájemci o jejich vyzdobení, rozhodli jsme se
počet stromků navýšit na třicet
osm,“ upřesnila Naďa Jandová.
Letos tak dřevěnou maketu stromku bude navíc zdobit
například vzdělávací centrum
U kocoura Mikeše, Charita

Hranice, Klub seniorů, Galerie
M+M nebo Kiwanis klub. Makety stromků opět dodala zdarma
hranická firma Cidemat.
Všechny stromky přitom dostanou nový kabát a tak bude
znovu na co se těšit. „Už vloni
jsme se mohli přesvědčit, že
kreativita v Hranicích nechybí
a o speciální zdobící techniky
tu není nouze. Některé školy
na výsledku pracují již několik
měsíců,“ doplnila Ivana Žáková
z Městských kulturních zařízení, která má projekt dřevěných
stromků na starosti. Pestrobarevné stromky budou v hranických podloubích k vidění
v prosinci. 
(vh)

DO ZÁMECKÉ ZBOJNICE ZAVÍTAJÍ I CÍSAŘŠTÍ VOJÁCI
Pod dozorem C. K. vojenské
inspekce se v úterý 15. listopadu otevře v 17 hodin slavnostní
vernisáží stálá expozice zbraní
v Muzeu na zámku, a to pod názvem Hranice na mušce.
Expozice vystřídá výstavu
věnovanou významné místní

osobnosti J. H. A. Gallašovi, jehož
výročí připomněla. V prostorách
Muzea na zámku se tak natrvalo
usídlí zbraně ze sbírek hranického muzea.
Zbrojírnu „nabitou“ chladnými i palnými zbraněmi mohou
lidé navštívit od poloviny listo-

padu. Expozice návštěvníkům
představí unikátní kousky, seznámí se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé budou
moci obdivovat nádherně zdobené chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale v časech
minulých i úřední zaměstnanci.

Prostřednictvím těchto exponátů tak expozice poodhalí obrazy
Hranic z let dávno minulých.
Na mušce vystavovaných
zbraní budou vojenské ústavy
rakouskouherského mocnářství
v Hranicích, ale také hranický
střelecký spolek. 
(pn)
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ŽIVO BYLO V ZÁMECKÉM KLUBU I NA ZÁMKU

Zábavný celovečerní pořad Klukoviny ve stylu stand-up v podání Uršuly Klukové
se konal v Zámeckém klubu ve čtvrtek 22. září.

Vladimír Merta, Jan Hrubý a Ondřej Fencl – tři české hudební osobnosti, jejichž
vystoupení si v Zámeckém klubu v pátek 30. září nenechaly ujít desítky diváků.

Během října se v příjemném prostředí Zámeckého klubu uskutečnilo několik
hudebních vystoupení, která přilákala řadu diváků. Ve čtvrtek 6. října potěšili své
příznivce dvojkoncertem známí čeští písničkáři Ivo Jahelka a Miroslav Paleček.

Výpravnou barokní operu Endymio si mohli lidé vychutnat v pátek 21. října
v zámecké dvoraně.

Den kultury na zámku se letos nesl v duchu lidových tanců, cimbálovky a vína. Foto: 6x Jiří Necid

Zámecký klub rozhýbou
Neřeš a Ptakustik
Dvojkoncert mladých interpretů představí v pátek
18. listopadu kapely Neřeš
a Ptakustik. První tóny se Zámeckým klubem rozezní ve 20
hodin. Vstupenky jsou k zakoupení v Turistickém informačním
centru na zámku za 70 korun, na
místě budou o dvacetikorunu
dražší.
Původně sólový akustický
projekt Ptakustik založil Tomáš
Ptáček v roce 2013. Vybaven
pouze kytarou a looperem uká-

zal, jak se z punkáče může zrodit folkař. V loňském roce vyhrál
Ptakustik druhé místo v klubové
soutěži kapel Radegast Líheň,
díky čemuž vznikla kolem Tomáše nakonec celá kapela.
Skupina Neřeš z nedalekých
Opatovic hraje svoji tvorbu ve
stylu pop-punku. V poslední
době je jejich největším úspěchem výhra v soutěži skupiny
Iné kafe, díky které si mohli s oblíbenou slovenskou skupinou zahrát na jednom pódiu. 
(vh)

KINOKAVÁRNA NABÍDNE
DOKUMENT O KRYLOVI
Deštivý podzim láká do tepla
a k filmu, u čehož nesmí chybět šálek kvalitního čaje nebo
sklenička vyzrálého vína. Proto
v Zámeckém klubu vznikla Kinokavárna, která nabízí spojení
dobrého filmu, výborného občerstvení a příjemného prostředí. V pondělí 21. listopadu od
19 hodin nabídne dokument
Bratříček Karel, který ukazuje
tragické osudy legendy dvou
československých revolucí v letech 1968 a 1989.

Snímek nabízí spoustu neznámých událostí ze života Karla
Kryla a představí zajímavé archivy, které veřejnost dosud nepoznala. Co bylo tak přitažlivého
na „malém zpěvákovi s velkým
hlasem“, že je jeho tvorba více
než dvacet let po jeho smrti stále
aktuální? Celovečerní dokumentární film o významné postavě
českého barda na pozadí evropských dějin 20. století vznikl v česko-polské koprodukci.
Vstupné je 70 korun. 
(vh)
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DIVADLO: SŮL NAD ZLATO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Nejen děti, ale i dospělí se
můžou 5. listopadu v 15 hodin
těšit na divadelní představení
podle pohádky Boženy Němcové „Sůl nad zlato“. Tento námět
si vzala do rukou prozaička, dramatička a autorka televizních
scénářů Božena Šimková a přepracovala ho do podoby bližší
dnešním dětem. Poněkud strnulé postavy klasické pohádky
proto polidštila a oblékla je do
kabátů normálních lidí s dobrými i špatnými vlastnostmi, které
dnes a denně potkáváme. Pohádkovou atmosféru dotvářejí
písničky, které do děje přináší
odlehčení i legraci.

„Divadelní agentura Praha
uvedla premiéru této hry v loňském roce a od té doby s ní jezdí po všech koutech republiky.
Jsem ráda, že takovou klasiku,
jakou pohádka Sůl nad zlato
bezpochyby je, můžeme nabídnout i u nás,“ zvala Magdaléna
Škapová z Městských kulturních zařízení Hranice. Lístky na
divadelní představení, které se
uskuteční v koncertním sále
v Zámecké ulici, mohou zájemci koupit v předprodeji v Turistickém informačním centru ve
dvoraně zámku za 50 korun. Na
místě bude vstupné stát 80 korun. 
(vh)

Extrémní Snow Film Fest
Led, sníh, adrenalin. Filmová
přehlídka Snow Film Fest letos
opět nabídne dávku těch nejlepších dokumentů se zimní
tématikou a láká na absolutní
extrémy polárních expedic,
šokující výkony sportovců i situace na pokraji života a smrti.
Nechybí ani záběry nádherné
zimní přírody plné zasněžených
velehor a ledovců. V pátek 4. lis-

topadu bude Zámecký klub
promítat dva bloky krátkých
filmů. První odstartuje o půl
šesté a nabídne Expedici Švédsko, Sibiřský Traverz a Whiskey Berber. Ve 20 hodin bude
na seznamu Bílé objetí, Ledy
a přílivy, Bulharské bílé zlato
a Tamara.
Vstupné činí 50 korun na jeden blok. 
(vh)

VLASTA REDL
SE VRACÍ DO HRANIC

Divadelní představení Sůl nad zlato pobaví děti i dospělé. Ilustrační foto: Divadelní
agentura Praha

Koncert skvělé
multižánrové kapely Hm…
Mezižánrovou hudební ochutnávku a muzicírování melodických recitátorů zažije Zámecký
klub ve středu 9. listopadu od
19 hodin. Pražská kapela Hm…
zde představí svou originální
tvorbu, v níž se mimo jiné věnuje především zhudebněným
textům českých básníků z historie i současnosti, místy repertoár doplní překlady z poezie

francouzské. Hudební zařazení
skupiny není jednoduché, její
písně umí být velice křehké,
klasicky taneční, formálně
praštěné, téměř rockové, nebo
i punkové.
Vstupenky jsou k zakoupení
v předprodeji v informačním
centru na zámku za 130 korun,
na místě bude vstupné o dvacet
korun dražší.
(vh)

FESTIVAL DOKUMENTŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH
Dvoudenní festival dokumentárních filmů o lidských
právech proběhne v Hranicích pod záštitou společnosti
Člověk v tísni od čtvrtka 10. listopadu. „Smyslem festivalu
je umožnit divákům dozvědět se více o důležitých věcech,
které hýbou světem, a to nejen díky zhlédnutí filmu, ale
i prostřednictvím následné debaty s odborníky, jimiž budou
pracovníci neziskových organizací a pedagogové olomoucké
Univerzity Palackého,“ vysvětlil dramaturg Městských kulturních zařízení Hranice Martin Kapek. Dokumenty se budou
věnovat válce v Sýrii, globálnímu oteplování, nelegálním
potratům v Nikarague, seniorům či romské otázce v Maďarsku. Začátky projekcí jsou ve čtvrtek i pátek vždy v 17:30
a ve 20 hodin. Promítání a debaty proběhnou v Zámeckém
klubu, vstup je zdarma.
Čtvrtek 10. 11.

Vlasta Redl. Foto: oficiální stránky zpěváka

Přesně po dvou letech se
do města vrací Moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl. Ve
své tvorbě osobitě kloubí
rock, bigbít, folk a lidovou
hudbu. „Je jistotou, že jeho
koncert bude opět silným
uměleckým zážitkem,“ lákal
na akci dramaturg Městských
kulturních zařízení Hranice

Martin Kapek. Zpěvák Redl
s kapelou plnou excelentních
hudebníků zahraje v neděli
13. listopadu v Zámeckém
klubu kompletní průřez svou
bohatou tvorbou.
Vstupenky s místenkami
budou k zakoupení v předprodeji v informačním centru
na zámku za 300 korun, na
místě pak za 350 korun. (vh)

17:30 - ThuleTuvalu + debata s Tomášem Daňkem z Univerzity
Palackého
20:00 - Syrská lovestory + debata s Hynkem Melicharem z Univerzity Palackého
Pátek 11. 11.
17:30 - Verdikt v Maďarsku + debata s pracovníky Člověka
v tísni v Přerově
20:00 - Tichá inkvizice + debata s Nelou Římanovou z Amnesty
International

(vh)
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Z HRANIC DO GRUZIE A ZPĚT
Z Hranic se dá na kole vyrazit
na různá místa, na Zbrašov, na
Helfštýn, na Kunzov, nebo třeba
do Gruzie. Přesně o to se pokusil
Tomáš Vejmola, který se v neděli
16. října úspěšně vrátil na Masarykovo náměstí v Hranicích. Za
101 dní ujel přibližně 7 000 km
a navštívil 8 zemí.
Vrátil se vyčerpaný, ale šťastný. Na náměstí ho očekávala
nejen rodina, nejbližší přátelé,
ale i desítky dalších příznivců,
kteří jeho cestu sledovali na
facebooku. „Nečekal jsem, že tu
bude tolik lidí, moc vám všem
děkuji,“ prohlásil dojatý Tomáš
Vejmola po příjezdu. I přes
chladné počasí se nevyhnul
ani sprše šampaňského. Velký
zájem byl i o jeho kolo, které -

Tomáš Vejmola právě dorazil na hranické náměstí. Foto: Petr Bakovský

kromě plášťů - vydrželo celou
cestu. Někteří si zkusili alespoň
symbolické kolečko na náměstí.
O své zážitky se Tomáš Vejmo-

la podělí v úterý 8. listopadu
v 19 hodin v Zámeckém klubu
a v pátek 11. listopadu v 18 hodin v Archa Cafe & Restauraci,

kam mohou zájemci přijít na
cyklo-cestovatelskou přednášku
„Do Gruzie a zpět“. Vstup na akci
je zdarma.
(bak)

FARMÁŘSKÉMU TRHU PŘÁLO POČASÍ
Přívětivé podzimní počasí přilákalo na hranické Masarykovo náměstí v pátek 14. října spoustu
návštěvníků. Na farmářském trhu byly k dostání
kvalitní výrobky od místních zemědělců, například
domácí sýry a tvaroh, maso, uzeniny, zabijačkové
pochoutky, ryby, včelí produkty, tvarůžkové speciality, koření, víno a medovina, byliny, sirupy a čaje
a výrobky dalších farmářů a pěstitelů.
Z doplňujícího sortimentu nabízeli prodejci
například výrobky z keramiky, dřeva, skla, kůže či
textilu, dále svíčky, květinové dekorace a další zajímavé věci.
K dobré pohodě přispělo vystoupení Hudecké
muziky Franty Kopeckého. Akce se konala za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
(bak)

Farmářské trhy lákaly hranické občany. Foto: Petr Bakovský

Žáci z drahotušské školy
šli po stopách Karla IV.

Žáci páté třídy ze Základní školy v Drahotuších vyjeli po stopách Karla IV.
do Prahy. Navštívili místa spojená s našim velkým panovníkem, zavítali na
hrad. Pracovníci prezidentské kanceláře pro děti připravili prezentaci o historii
i architektuře hradu. Žáci si prohlédli prostory, které běžný návštěvník neuvidí - jako Masarykovu kancelář, trezor, salónky a další. Dostali vlastnoručně
podepsanou fotografii prezidenta, záložku do knihy od manželky prezidenta
a další materiály. 
Foto: Lenka Kopřivová

Hranický zpravodaj najdete také v elektronické
podobě na webových stránkách města Hranic.

Na zámku se představily organizace
pro nevidomé a slabozraké

Žáci ZŠ Šromotovo si zkouší, jaké to je, orientovat se jen za pomoci slepecké
hole. Foto: Petr Bakovský

Společná prezentace tří neziskových organizací poskytujících
služby pro zdravotně postižené
v Hranicích se uskutečnila v pátek
14. října dopoledne ve dvoraně
zámku v Hranicích. Akce nabídla hranické veřejnosti a školám
seznámení s činností těchto
organizací. Návštěvníci si mohli

vyzkoušet pomůcky, se kterými
dnes tělesně a zrakově postižení
pracují. Akci pořádal Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní
organizace Hranice, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s., odbočka Přerov
a TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.,
regionální středisko Přerov. (bak)

KULTURA
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TURISTY LÁKALA VYHLÍDKA Z VĚŽE I POZNÁVACÍ HRY
S mizejícími teplými dny
skončila i turistická sezóna
města Hranic. Její letošní ročník byl plný novinek, které
měly přilákat turisty i pobavit
místní občany.
Pracovnice Turistického informačního centra Hranice hodnotí letošní sezónu velmi kladně.
Ke zvýšení návštěvnosti infocentra totiž přispělo rozšíření služeb
zákazníkům. „Letos jsme vyřídily
požadavky přes deset a půl tisícům návštěvníků a tazatelů. Jsou
do toho započítány jak osobní
návštěvy infocentra, tak i telefonické a e-mailové dotazy. Je to až
o dva tisíce dotazů více než loni.
Jenom v sezóně, což je od června do září, jich bylo šest a půl ti-

Prázdninové kostýmované prohlídky po Městské památkové zóně. Foto: Jiří Necid

síce,“ vyčíslila Barbora Nováková
z informačního centra Hranice.
V průběhu léta vydávalo
infocentrum tajné kódy do

agentské soutěže s Českou televizí, celoročně zde dostanete
pokyny ke hledačce Hříšní lidé
města hranického. V turistickém

středisku ve dvoraně zámku
dále poskytují prodej jízdenek
LeoExpress, vstupenek na různé kulturní akce regionu nebo
vyzvednutí Hranického zpravodaje.
Další novinkou byly prázdninové kostýmované komentované prohlídky po Městské
památkové zóně. Prohlídek
města s průvodcem nejčastěji využívají ve školním roce
místní základní školy k edukaci
žáků. Stále oblíbeným místem
je vyhlídková věž Staré radnice,
na které letos přibyly poutavé
panoramatické cedule. Hojný
zájem je také o službu půjčování kol a koloběžek k poznávání
okolí města.
(vh)

HRANICE MAJÍ NOVOU KNIHU O MĚSTĚ
Novou reprezentativní obrazovou publikaci„Hranice. Město
a jeho památky“ vydalo město
ve spolupráci s pražským nakladatelstvím PositiF. Při výběru
fotografií Tomáše Pospěcha byl
kladen důraz především na památky a architekturu města, staré i současné domy významných
architektů a přírodní zajímavosti

Takto vypadá obálka nové knihy
o Hranicích. Reprofoto

v okolí. Kniha byla slavnostně
pokřtěna v rámci Dne kultury na
zámku v sobotu 22. října a můžete si ji zakoupit v Informačním
centru na zámku za 299 korun.
Při výběru motivů pro knihu
byly hledány především zajímavé
detaily nebo místa, kam je obtížné se dostat a většina obyvatel
Hranic je nezná. Tak například
areál bývalých vojenských škol,
interiéry významných domů, vnitřek mauzolea, půda farního kostela nebo výhledy z věží radnice,
kostela a zámku na tato památná
místa, památky a domy. Zajímavé
bylo sledovat, jak se pohledy na
město mění – tradiční místa, kam
vedly kroky obyvatel Hranic při
procházkách a odkud bylo město fotografováno dříve, jsou dnes
zarostlá nebo znehodnocená
dráty elektrického osvětlení nebo
nevhodnou zástavbou. Mezitím
ale vznikly nové průhledy nebo
zajímavé stavby.
Vydáním knihy město Hranice
chtělo zaplnit mezeru, která byla
v nabídce knih o Hranicích dlou-

ho pociťována. Až dosud vyšla
o městě jediná obrazová kniha
– Hranice a okolí, kterou v roce
1985 vydalo ostravské nakladatelství Profil s fotografiemi Josefa Černého, Františka Zvardoně
a textem Ludvíka Novotného.
Nyní vydaná česko-anglická
kniha obsahuje na 180 foto-

grafií vytvořených hranickým
rodákem, historikem umění a fotografem Tomášem Pospěchem,
úvodní text starosty města Jiřího Kudláčka a místostarosty Ivo
Lesáka a esej Tomáše Pospěcha.
Autorem grafického designu
knihy byl pražský grafik Milan
Nedvěd. 
(bak)

INZERCE

nový

Vernostní
program

5. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Kruh přátel hudby nabídne
v listopadu dva koncerty
Hned dva koncerty klasické
hudby se uskuteční v listopadu. Ve středu 2. listopadu se
v 18 hodin v Koncertním sále
představí smyčcové Bennewitzovo kvarteto, které je uznávaným tělesem nejen v České
republice, ale také ve světě. Těšit
se můžete například na skladby A. Dvořáka, či F. Schuberta.
Vstupné mimo předplatné je
150 korun. Druhým listopadovým koncertem bude v pon-

dělí 14. listopadu vystoupení
houslisty Miroslava Ambroše
a klavíristky Zuzany Ambrošové. Miroslav Ambroš je mladý
nadějný houslista, který již ve
svém věku procestoval velkou
část světa a je vítězem mnoha
mezinárodních soutěží. Na koncertě zazní skladby G. Tartiniho,
B. Martinů, N. Paganiniho a dalších. Vstupné mimo předplatné
Kruhu přátel hudby činí 100 korun.
(mš)

Sbírejte body za vaše nákupy
a získejte peněžní poukázku!
6 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 200 Kč
12 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 500 Kč
Peněžní poukázky můžete uplatnit v jakémkoliv obchodě
Olympie Olomouc mimo České pošty a Směnárny.

Čtěte kompletní pravidla na

www.olympiaolomouc.cz
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MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Úterý 1. 11.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, 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 13. 11. 2016 - Eduard Ovčáček: Šifry & citace.
Výstava uměleckých děl českého básníka, grafika,
sochaře, malíře a fotografa.
16. 11. – 31. 12. 2016 - Xénia Hoffmeisterová: Nová Božstva. Výstava obrazů umělkyně pracující v oboru užité grafiky, scénografie a kostýmní tvorby.
Od roku 2001 je členkou výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 členkou
výtvarného spolku Hollar. Žije a pracuje v Praze na Malé straně. Vernisáž se
uskuteční ve středu 16. listopadu v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, 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 13. 11. 2016 - SKLO / HRA & POTĚŠENÍ. Výstava obrazů a uměleckého skla Evy Vlasákové, která získala řadu domácích i zahraničních ocenění. Značnou část její výtvarné činnosti představují
barevné kresby, koláže, grafiky a umělecké sklo.
Do 4. 12. 2016 - Slavná éra hranického boxu. Výstava připomíná historii boxu v Hranicích nejen v časech, kdy byl na výsluní.
24. 11. 2016 – 16. 2. 2017 - Hračky. Výstava zavede návštěvníky do
dětského světa hraček, her a knih. Pohledem na nepřeberné množství hraček z různého materiálu a různých velikostí budou nadšené
nejen děti, ale i dospělí, kteří zavzpomínají, s čím si jako malí hráli.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, muzeum-hranice.cz
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích.
Do 23. 11. 2016 - Milan Lamovec, Arpad Šalamon
& Franjo Funkelj: #870. Výstava slovinských výtvarníků
z partnerského města Slovenske Konjice. Výstava navazuje
na loňskou výstavu hranických výtvarníků ve Slovinsku.

17:00 - Angličtina pro všechny – neformální kurz angličtiny
pro zájemce, ať už začátečníky
nebo pokročilé. Kurzy probíhají
každé úterý v 16 hodin. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
vstupné je 20 Kč.
Středa 2. 11.
10:00–12:00 - Kaštanování – zábavné tvoření zvířátek
a postaviček z kaštanů, žaludů
a šišek. Přírodniny si vezměte
vlastní. Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Poplatek
20 Kč na materiál.
14:00–16:00 - Kaštanování – zábavné tvoření zvířátek
a postaviček z kaštanů, žaludů
a šišek. Přírodniny si vezměte
vlastní. Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Poplatek
20 Kč na materiál.
18:00 - Bennewitzovo kvarteto – Kruh přátel hudby
– koncert špičkového komorního souboru ve složení: Jakub
Fišer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas
a Štěpán Doležal, které koncertuje nejen v České republice, ale také na významných
zahraničních pódiích. Kvarteto
zahraje skladby Antonína Dvořáka a Franze Schuberta. Koná
se v Koncertním sále, Zámecká 118, Hranice. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru Hranice, tel. 581 607 479.
Vstupné 150 Kč mimo předplatné Kruhu přátel hudby, www.
mkz-hranice.cz.

30. 11. 2016 – 6. 1. 2017 - To nejlepší ze Mlejna. Výstava deseti nejlepších ostravských výtvarníků z Galerie Mlejn. Vernisáž se uskuteční ve středu
30. listopadu v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, muzeum-hranice.cz
Otevřeno po dohodě s pracovnicemi Turistického informačního centra v přízemí zámku, tel.
581 607 479.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Návštěvníkům budou představeny zbraně z depozitáře hranického muzea. Vernisáž se uskuteční v úterý 15. listopadu v 17 hodin.
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, www.galeriemm.cz
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).
18. 11. – 18. 12. 2016 - Výstava betlémů. Tradiční vánoční výstava betlémů.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu v 17 hodin.

IC Moravská brána
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.mic.hranet.cz
Otevřeno: po-pá 8:00-17:00, so 8:00-11:00.
Do 30. 11. 2016 - Podzimní výstava. Ukázka prací dětí ZŠ a MŠ Struhlovsko
a MŠ Klíček na téma podzim.

19:00 - Jano Koehler – promítání filmu, který mapuje proces
restaurování 597 kachlů Pilátovy
mozaiky, jenž představuje světový unikát. Koná se v Divadle
Stará střelnice, vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 3. 11.
16:00 - Kurz quillingu pro dospělé – seznámení s quillingem,
vyzkoušení základních technik,
vytvoření dárkové tašky a krabičky. Koná se v mateřském Centru U Kocoura Mikeše, Tř. 1. máje
328, Hranice. Poplatek 110 Kč
(v ceně je vedení kurzu, zapůjčení pomůcek a materiál).
17:00 - Mládí duše – přednáška Olgy Majkutové o síle doteků,
myšlení a cítění. Koná se v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice.
Vstupné 80 Kč.

PROGRAM AKCÍ
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Pátek 4. 11.
13:00 - Předporodní kurz –
kurz s porodní asistentkou Evou
Jaremejkovou. Je nutno se dopředu přihlásit na e-mail: evajaremejkova@seznam.cz. Koná se
v mateřském Centru U Kocoura
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice,
vstupné 300 Kč nastávající maminky, 200 Kč doprovod.
17:30 a 20:00 - Snow film fest
2016 – festival zimních adrenalinových filmů, který je rozdělen
na dva samostatné bloky. V prvním bloku se budou promítat
filmy Expedice Švédsko, Sibiřský Traverz a Whiskey Berber,
v druhém bloku budou k vidění
filmy Bílé objetí, Ledy a přílivy,
Bulharské bílé zlato a film Tamara. Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Vstupné 50 Kč za jeden blok,
www.mkz-hranice.cz.
Sobota 5. 11.
15:00 - Sůl nad zlato – divadelní
představení nejen pro děti podle pohádky Boženy Němcové.
Koná se v Koncertním sále, Zámecká 118, Hranice. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru Hranice, tel. 581 607 479.
Vstupné 50 Kč, 80 Kč na místě,
www.mkz-hranice.cz. Více informací na straně 13.

lem Liškou, Josefem Poláškem
a Martinem Zbrožkem. Koná se
v Divadle Stará střelnice, vstupné 350 Kč na místě. Předprodej restaurace Stará střelnice,
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187 a knihkupectví
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.

9:00 - Hrajeme, zpíváme, tvoříme a cvičíme s dětmi – zábavné
dopoledne pro maminky s dětmi
do tří let. Koná se v mateřském
Centru U Kocoura Mikeše, Tř.
1. máje 328, Hranice, vstupné
60 Kč.
Úterý 8. 11.
9:00 - Výzva na souboj s váhou
– přednáška, analýza stavby těla
a jídelníček nejen pro maminky, ale i děti. Koná se v mateřském Centru U Kocoura Mikeše,
Tř. 1. máje 328, Hranice. Je nutno se přihlásit předem na tel.
728 445 073, poplatek 100 Kč.
17:00 - Angličtina pro všechny – neformální kurz angličtiny
pro zájemce, ať už začátečníky
nebo pokročilé. Kurzy probíhají
každé úterý v 16 hodin. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
vstupné je 20 Kč.
19:00 - Milostný trojúhelník
– divadelní představení s Pav-

20:00 - Syrská lovestory + debata s Hynkem Melicharem –
dokument a přednáška Hynka
Melichara z Univerzity Palackého
v rámci Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstup zdarma, www.mkz-hranice.cz.
Pátek 11. 11.

19:00 - Tomík na cestách: Do
Gruzie a zpět – cyklo-cestovatelská přednáška Tomáše
Vejmoly. Tomík bude vyprávět
o tom, jak projel 8 zemí světa,
což představuje 7 tisíc kilometrů
za 101 dní. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstup zdarma, www.mkz-hranice.cz.
Středa 9. 11.
10:00–12:00 - Podzimní tvoření – zábavné tvoření koláží nebo
dráčků z listů. Listy různých tvarů a zbarvení si přineste vlastní.
Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Poplatek 20 Kč na
materiál.
14:00–16:00 - Podzimní tvoření – zábavné tvoření koláží nebo
dráčků z listů. Listy různých tvarů a zbarvení si přineste vlastní.
Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Poplatek 20 Kč na
materiál.

Pondělí 7. 11.

18:00 - Podzimní koncert ZUŠ
Hranice – koná se v Koncertním sále, Zámecká 118, Hranice.
Vstup zdarma.

19:00 - HM… – koncert skvělé
multižánrové kapely. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru Hranice, tel. 581 607 479.
Vstupné 130 Kč, na místě 150 Kč,
www.mkz-hranice.cz. Více informací na straně 13.
Čtvrtek 10. 11.
17:30 - Jak rozumět internetovým dětem – přednáška
P. Mgr. Libora Všetuly, salesiánského kněze z Brna, kterou
pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice. Koná se v Městské knihovně, Masarykovo nám
71, Hranice. Vstupné 80 Kč jednotlivec, 100 Kč manželský pár.
17:30 - ThuleTuvalu + debata s Tomášem Daňkem – dokument a přednáška Tomáše
Daňka z Univerzity Palackého
v rámci Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstup zdarma, www.mkz-hranice.cz.

17:00 - Podzimní koncert Dětského pěveckého sboru Cantabile a Smyčcového orchestru
ZUŠ Hranice – koncert pořádá Kiwanis Club Hranice. Koná se v hranické Synagoze, Janáčkova 728,
Hranice. Vstupné dobrovolné.
17:30 - Verdikt v Maďarsku +
debata s pracovníky Člověka
v tísni v Přerově – dokument
a přednáška v rámci Festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Vstup zdarma, www.
mkz-hranice.cz.
18:00 - Tomík na cestách: Do
Gruzie a zpět – cyklo-cestovatelská přednáška Tomáše Vejmoly. Tomík bude vyprávět o tom,
jak projel 8 zemí světa, což představuje 7 tisíc kilometrů za 101
dní. Koná se v Archa Cafe & Restaurace, Masarykovo nám. 89,
Hranice. Vstupné dobrovolné.
20:00 - Tichá inkvizice + debata s Nelou Římanovou –
dokument a přednáška Nely
Římanové z Amnesty International v rámci Festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstup zdarma, www.mkz-hranice.cz.
20:00 - Story – audiovizuální
festival s hudební projekcí industriálního techna. Koná se
v kapli sv. Barbory v Hranicích.
Vstupné 350 Kč. Předprodej na
www.smsticket.cz, pouze do 1.
listopadu.

šova ul., Hranice. Předprodej je
v Městské knihovně Hranice,
v oddělení pro dospělé a v Kavárně U Mlsné kočky. Vstupné
80 Kč, 100 Kč na místě.
Neděle 13. 11.
19:00 - Vlasta Redl s kapelou
– koncert známého zpěváka,
textaře, skladatele a multiinstrumentalisty. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej je v Turistickém
informačním centru Hranice, tel.
581 607 479. Vstupné 300 Kč, na
místě 350 Kč, vstupenky budou
na místenky, www.mkz-hranice.
cz. Více informací na straně 13.

19:00 - Pra, pra – divadelní
představení Divadla Lojza z Oder
v rámci přehlídky ochotnických
divadelních souborů Pobečví
2016, kterou pořádá Divadelní
spolek Tyl Drahotuše. Koná se
v Divadle Stará střelnice. Předprodej je v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607
479. Vstupné 80 Kč na jednotlivé představení, 250 Kč za celou
přehlídku.
Pondělí 14. 11.
18:00 - Miroslav Ambroš a Zuzana Ambrošová – Kruh přátel
hudby – koncert talentované
klavíristky a profesionálního nadaného houslisty. Na programu
zazní skladby Antonína Dvořáka,
Bohuslava Martinů, Niccolò Paganiniho či Antonia Bazziniho.
Koná se v Koncertním sále, Zámecká 118, Hranice. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru Hranice, tel. 581 607 479.
Vstupné 100 Kč mimo předplatné
Kruhu přátel hudby, www.mkz-hranice.cz.

Sobota 12. 11.
14:30 - Společný koncert
v rámci XXII. Valentova hudebního podzimu – koncert zúčastněných sborů a to dětských,
ženských, mužských i komorních. Koná se v Kulturním domě
v Bělotíně. Vstupné dobrovolné.
19:00 - Dva nahatý chlapi – Divadlo Ventyl představí francouzskou komedii, která v Paříži slaví
velké úspěchy. Hra není vhodná
pro děti do patnácti let. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyr-

Úterý 15. 11.
17:00 - Angličtina pro všechny – neformální kurz angličtiny
pro zájemce, ať už začátečníky
nebo pokročilé. Kurzy probíhají
každé úterý v 16 hodin. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
vstupné je 20 Kč.
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17:00 - Vernisáž k expozici:
Hranice na mušce – expozice
zbraní z depozitáře hranického
muzea. Koná se v Muzeu na zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Středa 16. 11.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Xénia Hoffmeisterová: Nová Božstva – výstava obrazů umělkyně
pracující v oboru užité grafiky,
scénografie a kostýmní tvorby.
Koná se v Synagoze, Janáčkova
728, Hranice. Vstup zdarma.
Čtvrtek 17. 11.
19:00 - Mínus 123 minut – koncert. Koná se v Divadle Stará
střelnice, vstupné 200 Kč, 250 Kč
na místě. Předprodej restaurace
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770,
Hranice, tel. 581 602 187 a knihkupectví Ezop, Masarykovo nám.
96, Hranice, tel. 581 602 547.
Pátek 18. 11.
17:00 - Vernisáž k tradiční
výstavě betlémů – vystoupí
Dětský pěvecký sbor Sluníčko a Žesťové trio ZUŠ Potštát.
Koná se v Galerii M+M, Jurikova
16, Hranice. Vstup zdarma. Více
informací na straně 10.
19:00 - Babička v trenkách
aneb Aprílová komedie –
představení Divadelního spolku
Tyl Drahotuše v rámci přehlídky ochotnických divadelních
souborů Pobečví 2016, kterou
pořádá Divadelní spolek Tyl Drahotuše. Koná se v Divadle Stará
střelnice. Předprodej je v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607 479. Vstupné
80 Kč na jednotlivé představení,
250 Kč na všechna představení
přehlídky.
20:00 - Neřeš & Ptakustik –
dvojkoncert mladých interpretů. Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Předprodej je v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581
607 479. Vstupné 70 Kč, na místě
90 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Sobota 19. 11.
19:00 - Taneční večer s degustací vína – řízená degustace
vín s živou hudbou. K tanci
i poslechu zahraje kapela Láska Band. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej je ve Vinotéce
U Šenků, Tř. 1. máje 1901, Hranice. Vstupné 289 Kč.
Kompletní přehled akcí
najdete na webových
stránkách: mic.hranet.cz
Pořadatelé akcí mohou
pozvánky na své akce
zasílat na e-mail
mic@meu.hranet.cz nebo na
hranicky.zpravodaj@hranet.cz
Změna programu vyhrazena.

Neděle 20. 11.
19:00 - Žena za pultem 2 – divadelní představení s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem.
Koná se v Divadle Stará střelnice, vstupné od 380 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice,
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187 a knihkupectví
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.
Pondělí 21. 11.
9:00 - Hrajeme, zpíváme, tvoříme
a cvičíme s dětmi – zábavné dopoledne pro maminky s dětmi do
tří let. Koná se v mateřském Centru
U Kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 328,
Hranice, vstupné 60 Kč.
16:30 - Seminář numerologie
s Mgr. Renatou Sixtovou –
seminář o duchovním dětství.
Koná se v mateřském Centru
U Kocoura Mikeše, Tř. 1. máje
328, Hranice, vstupné 80 Kč.
19:00 - Kinokavárna: Bratříček
Karel – celovečerní dokumentární film o neznámých událostech ze života Karla Kryla. Koná
se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstupné 70 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Více informací na straně 13.

18:30 - Adventní koncert Hranického dětského pěveckého
sboru a hostů – koncert pořádá
Kiwanis Club Hranice. Koná se
v Evangelickém kostele, Šromotovo náměstí, Hranice. Vstupné
dobrovolné.
20:00 - Red Hot Chili Peppers
revival Unpluged – akustická
verze vystoupení revivalové kapely z Prostějova. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské
nám. 1, Hranice. Předprodej je
v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607 479.
Vstupné 90 Kč, na místě 120 Kč,
www.mkz-hranice.cz.
Sobota 26. 11.
19:30 - Hubertská zábava –
tradiční zábava Střední lesnické
školy a zároveň zahájení plesové sezóny. K tanci a poslechu
zahraje RK Band Radka Kňury.
Koná se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova ul., Hranice. Předprodej je v kanceláři Střední
lesnické školy Hranice, tel. 581
601 231. Vstupné 200 Kč, místenka 50 Kč.
20:00 - Chinaski - koncert známé české kapely. Koná se v Divadle Stará střelnice, vstupné
490 Kč, na místě 590 Kč . Předprodej restaurace Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice,
tel. 581 602 187 a knihkupectví
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.
Neděle 27. 11.

Úterý 22. 11.
17:00 - Angličtina pro všechny – neformální kurz angličtiny
pro zájemce, ať už začátečníky
nebo pokročilé. Kurzy probíhají
každé úterý v 16 hodin. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
vstupné je 20 Kč.
Čtvrtek 24. 11.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Hračky – výstava zavede návštěvníky
do dětského světa hraček, her
a knih. Pohledem na nepřeberné
množství hraček z různého materiálu a různých velikostí budou
nadšené nejen děti, ale i dospělí,
kteří si budou moci zavzpomínat,
s čím si jako malí hráli. Koná se ve
Staré radnici, Radniční 1, Hranice.
Vstup zdarma. Více informací na
straně 10.
Pátek 25. 11.
18:00 - Koncert ZUŠ Hranice
k 90. výročí narození Vítězslava Tugendlieba – koná se
v Koncertním sále, Zámecká 118,
Hranice. Vstup zdarma.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek
14. listopadu 2016.

19:00 - Mayday – divadelní
představení Divadla 9 Devítka z Ostravy v rámci přehlídky ochotnických divadelních
souborů Pobečví 2016, kterou
pořádá Divadelní spolek Tyl
Drahotuše. Koná se v Divadle
Stará střelnice. Předprodej je
v Turistickém informačním
centru Hranice, tel. 581 607
479. Vstupné 80 Kč na jednotlivé představení, 250 Kč za celou
přehlídku.
Pondělí 28. 11.
18:00 - Neuvěřitelné skutečnosti – beseda se spisovatelem,
scénáristou a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské
nám. 1, Hranice. Vstupné 50 Kč
dospělí, 20 Kč studenti a děti.

Středa 30. 11.
10:00–12:00 - Adventní tvoření – doprovodný program
k výstavě Hračky. Zábavné tvoření například vánočních ozdob
z formiček na pečení nebo sněhuláků z kartonů od vajec. S sebou si doneste dobrou náladu,
chuť tvořit, vykrajovátka na
vánoční cukroví a fotku. Koná
se ve Staré radnici, Radniční 1,
Hranice. Vstupné 20 Kč na materiál, muzeum-hranice.cz.
14:00–16:00 - Adventní tvoření – doprovodný program
k výstavě Hračky. Zábavné tvoření například vánočních ozdob
z formiček na pečení nebo sněhuláků z kartonů od vajec. S sebou si doneste dobrou náladu,
chuť tvořit, vykrajovátka na
vánoční cukroví a fotku. Koná
se ve Staré radnici, Radniční 1,
Hranice. Vstupné 20 Kč na materiál, muzeum-hranice.cz.
17:00 - Vernisáž k výstavě: To
nejlepší ze Mlejna – výstava
deseti nejlepších ostravských
výtvarníků z Galerie Mlejn.

Připravujeme na prosinec
Čtvrtek 1. 12.
17:00 - Vánoce za císaře pána
a rozsvícení vánočního stromu
– tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Hranicích
s kulturním programem a vánočním jarmarkem. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích.
Pátek 2. 12.
17:00 - Betlémské Vánoce kulturní program na Masarykově náměstí v Hranicích, vánoční
jarmark.
20:00 - Mandrage – koncert
populární české kapely. Koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice, vstupné 320 Kč, předprodej
v síti Ticketstream, www.ticketstream.cz a v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581
607 479.
Středa 7. 12.

Úterý 29. 11.

10:00–12:00 - Adventní vystřihování – Zábavné tvoření vánočních ozdob a betlému z papíru.
Koná se ve Staré radnici, Radniční
1, Hranice. Vstupné 20 Kč na materiál , muzeum-hranice.cz.

17:00 - Angličtina pro všechny – neformální kurz angličtiny
pro zájemce, ať už začátečníky
nebo pokročilé. Kurzy probíhají
každé úterý v 16 hodin. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
vstupné je 20 Kč.

14:00–16:00 - Adventní vystřihování – Zábavné tvoření
vánočních ozdob a betlému
z papíru. Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Vstupné
20 Kč na materiál, muzeum-hranice.cz.

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

ZPRAVODAJSTVÍ
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HRANICKÝ KIWANIS KLUB PŘEDAL NEMOCNICI PANENKY
Ve středu 12. října proběhlo v jídelně hranické nemocnice slavnostní předávání Kiwanis panenek pro dětské oddělení. Akce se zúčastnili členové hranického Kiwanis klubu, klientky Domova seniorů
Hranice a členky Svazu diabetiků, které pro hranický klub panenky
šijí. Nechyběla ani senátorka Jitka Seitlová, zástupci hranické nemocnice a další.
Mottem Kiwanis klubů je heslo „Pomáháme dětem celého světa“.
V České republice patří mezi nejznámější právě projekt„Panenka“, který
umožňuje lékařům lépe zjistit diagnózu nemocných dětí. Jedná se
o bílé látkové panenky, které děti pomalují a ukazují na nich, co je bolí.
Hranický Kiwanis klub se ale neomezuje pouze na tuto aktivitu.
Mimo jiné podporuje i hranické pěvecké sbory a pořádá jejich koncerty. V pátek 11. listopadu od 17 hodin se v hranické Synagoze
bude konat Podzimní koncert dětského pěveckého sboru Cantabile
a Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice.
(bak)

V Hranicích
proběhne sbírka
na onkologii
Sbírka na dětskou onkologii Brno a čtyřletého Kubíčka Stříteského proběhne na
konci roku také v Hranicích.
Od 10. listopadu do 10. prosince bude možné do zapečetěných pokladniček mnoha
obcí vložit dobrovolný příspěvek. Tyto pokladničky budou
v Hranicích umístěny v Turistickém informačním centru
v přízemí zámku, na Plovárně
Hranice, v lékárně U Zlatého
lva, v městské knihovně či
v květinářství Burešová.
„Předloňské Vánoce jsme
udělali radost dětem na dětské onkologii Brno sbírkou
plyšových hraček a Kinder
vajíček. Když jsem viděla tu
radost a úsměvy na jejich
tvářích, tak jsem se rozhodla, že pro ně, jako muzikant,
uspořádám Vánoční charitativní koncert a sbírku. Díky
velkému ohlasu jsem slíbila,
že v této činnosti budu pokračovat a udělám z ní tradici. Proto Vás všechny srdečně
zvu na již druhý Vánoční charitativní koncert pro dětskou
onkologii Brno, který se koná
10. prosince od 15 hodin
v Kulturním domě Loukov
a kde můžete přispět dobrovolným vstupným,“ uvedla
k tomu organizátorka sbírky
Pavlína Blahová z Loukova.
Právě na tento koncert
budou sváženy pokladničky
z různých obcí. Celý výtěžek
poputuje na dětské oddělení do Brna a čtyřletému
Kubíčkovi Stříteskému z Ratiboře. „Chtěla bych moc
poděkovat, že podpoříte
nejenom dobrou věc, ale
hlavně radost v dětských
očích v době vánoční“ doplnila paní Blahová. (bak)

Senátorka Jitka Seitlová osobně poděkovala ženám, které Kiwanis panenky
vyrábí. Foto: Petr Bakovský
INZERCE
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PANENKY SI NA EVROPĚ VYTANČILY ZLATO
Hranické mažoretky Panenky si začátkem října vybojovaly
na Mistrovství Evropy v anglickém Crawley zlatý pohár. Dvacítka děvčat pod vedením Jany
Sámelové a Zuzany Urbancové
zazářila v dětské kategorii Klasická disciplína s hůlkou do patnácti let a dalších šest závodních
družstev nechala za sebou.
Poté, co skupina Minipanenky v červnu ovládla mistrovství
republiky, začaly trenérky moderní choreografii Edity Beerové upravovat podle evropských
pravidel. Několikaměsíční přípravy přinesly své ovoce, když
dívky ve věku deseti až patnácti
let stanuly mezi nejlepšími týmy
Evropy a ve vysoké konkurenci
uspěly na plné čáře. „Přestože
Panenky podobné úrovně v minulosti již několikrát dosáhly,
tato skupina si evropské prvenství vybojovala teprve poprvé,“
vysvětlila radost a překvapení
z vítězství jedna z vedoucích
týmu Jana Sámelová.
Největšími sokyněmi byly
Chorvatky, které hranické Panenky nechaly těsně za sebou.
Na třetí příčce skončily Bulharky.
Dívky získaly zlatý pohár, který

Hranické mažoretky Panenky dovezly z Mistrovství Evropy v anglickém Crawley
zlatý pohár. Foto: archiv Domu dětí a mládeže Hranice

jeden z rodičů tanečnic doplnil
o zlaté medaile. Ty pak děvčata
dostala při velkolepém vítání
na hranickém nádraží, kterého
se zúčastnili rodinní příslušníci
a fanoušci mladých mažoretek.
„Moc jsem jim přála, aby se
vrátily zlaté, neboť si to za své
úsilí a snahu opravdu zaslouží,“
vyjádřila nadšení ředitelka Domu
dětí a mládeže v Hranicích Blanka Šturalová, která výpravu vítala spolu s další trenérkou Janou
Koutníkovou s vlajkami a šam-

paňským. Všechny vedoucí se
shodly, že obrovské díky patří
také rodičům, kteří své dcery
v tomto sportu podporují. Dvanáct rodičů se dokonce vydalo
do města Crawley fandit. V neposlední řadě mají na účasti v soutěži zásluhu sponzoři, díky nimž
mohl celý tým letět až do Anglie.
„A co dál? Určitě budeme znovu
tvrdě trénovat a mířit na evropské mistrovství do Holandska,
abychom titul obhájily,“ zakončila vedoucí Jana Sámelová. (vh)

Plovárna Hranice
slavila 10 let
Deset let provozu slavil v neděli 16. října krytý
bazén v Hranicích. Jeho
výstavba byla zahájena na
podzim 2005 a dokončen
byl o rok později. Oslavy
10. výročí otevření Plovárny
v Hranicích proběhly přímo
na Plovárně a těšily se obrovskému zájmu veřejnosti.
Příležitost vydovádět se ve
vodě využily stovky zájemců. Na oslavě vystoupily
mažoretky a břišní tanečnice z kroužků hranického
Domu dětí a mládeže. Pro
návštěvníky byly v plaveckém a dětském bazénu připraveny nafukovací atrakce.
Programem provázel moderátor a imitátor Milan
Nepustil. 
(bak)

Foto: Iva Macurová
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