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Vánoce v Hranicích

Vlajkovníky

Na vlajkovníky na hranickém náměstí už můžeme vzpomínat jen na fotografiích. Stromy obsypané státními
vlajkami měly připomenout obyvatelům města významnou událost v historii naší země a podpořit národní
hrdost. Jejich zmizení má na svědomí částečně větrné počasí a částečně nenechavci.
Foto: Jiří Necid

Rozsvícení vánočního stromu
v Hranicích se blíží. Uskuteční se
v pátek 30. listopadu od 17 hodin na Masarykově náměstí. Mimo
jiné na pódiu vystoupí Láďa Křížek.
Náměstí zaplní stánky s punčem, nejrůznějšími pochoutkami a vánočním zbožím. Nebude
chybět betlém, zvonička pro štěstí
ani tradiční výzdoba vánočními
stromky v horním a dolním podloubí.
Vánoční trhy potrvají do soboty 15. prosince a na každý
den je od 17. hodiny připravený
program. Výjimkou je například
pátek 7. prosince, kdy se už od
13. hodiny uskuteční zabijačka.
Nebude chybět vyprávění řezníka Krkovičky ani zabijačkové pochoutky. Na své si přijdou i děti,
ty uvidí cvičené kozy a mohou si
s nimi i pohrát. Program pak vypukne v 17 hodin, vystoupí i Tomáš Kočko a Orchestr.
Ve vánočním programu naleznete oblíbené stálice jako
houslového virtuóza Jiřího Erlebacha, Olomoucký Dixieland Jazz
Band, stepařskou skupinu Sester
Hlavinkových a další. Objeví se
ale i spousta nových programů
a účinkujících. Například slovácká
dechovka Sadovanka nebo vánoční skřítci s maskotem Perníčkem.
Malou ochutnávku vánočního
programu najdete na straně 5,
na plakátech a na www.kultura-hranice.cz.
(red)

Volby skončily, hranická politická scéna se obměnila
Celkem devět volebních
stran zasedne v novém hranickém zastupitelstvu. Poprvé se
sejdou na ustanovujícím jednání zastupitelstva města, které
proběhne v termínu od 27.10.
do 5. 11., pokud nebude podána žaloba na platnost voleb.
Na tomto jednání se zvolí starosta, místostarosta (případně
místostarostové) a zbylí členové rady města, která má se starostou a místostarostou celkem
sedm členů. Pro zvolení bude
každý potřebovat minimálně
12 hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva.
Dohromady má zastupitelstvo
v Hranicích 23 členů.

V zastupitelstvu zasednou tři
nové politické subjekty, zatímco
jeden tradiční (ČSSD) tam bude
poprvé od revoluce chybět.
ČSSD přitom měla ještě v minulém volebním období čtyři
mandáty. O jeden mandát ve
prospěch nových uskupení přišli
shodně ANO 2011, Hranice 2000,
KSČM a KDU-ČSL. Osm uvolněných mandátů si rozebraly Naše
krásné Hranice současného starosty Jiřího Kudláčka (4 mandáty), Hnutí pro zdraví a sport
v čele s Vladimírem Vyplelíkem
(3 mandáty) a zbývající volný
mandát získala Svoboda přímá
demokracie Tomia Okamury. Na
svém zůstala Otevřená radnice,

která obhájila 4 mandáty, a také
ODS s jedním mandátem.
Proti roku 2014 stoupla volební účast, a to z 32,5 procenta
na 38,44 procenta, tedy o téměř
šest procent. V novém zastupitelstvu zasedne méně žen, a to
třetinu. Dosud jich tam bylo 9,
nyní jejich počet klesl na 6 (Mgr.
Pavla Tvrdoňová, Mgr. Blanka
Šturalová, Mgr. Hana Čamborová, Bc. Vlasta Zapatová, MUDr.
Jana Švarcová a Karla Vlasáková).
Zato nováčků je v zastupitelstvu téměř polovina. Osm z nich,
Daniel Vitonský, Miroslav Raindl
ml., PhDr. Radovan Langer, Mgr.
Jiří Lysák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, Mgr. Marek Nádvorník, Mgr.

Jiří Horký a Pavel Petr, zasednou
v lavicích pro zastupitele vůbec
poprvé, desátý, Mgr. Zdeněk
Jemelík se vrací po pauze. Nejstarším zastupitelem bude PhDr.
Vladimír Juračka (68 let) a nejmladší (podle údajů na www.volby.cz) shodně dva zástupci ANO
2011 Daniel Vitonský a Miroslav
Raindl ml. (oba 41 let). MUDr. Petr
Večeřa se po svém zvolení vzdal
mandátu. V zastupitelstvu města tak zasedne první náhradník
ze stejné strany podle výsledků
voleb, což je Ing. Robert Selzer.
Na stránce Českého statistického úřadu (www.volby.cz) můžete nalézt i další podrobnosti
o volbách.
(bak)
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Město opravilo chodníky
Na Třídě generála Svobody
bude nový chodník a zastávky
Místo po rozbitém a hrbolatém chodníku se občané Hranic,
Teplic nad Bečvou, turisté i lázeňští hosté dostanou z města
do Teplic nad Bečvou po úplně
novém chodníku.
Ten povede v ulici Třída generála Svobody podél frekventované komunikace III/4382
z Hranic do Teplic nad Bečvou.
Rekonstruovaná část naváže na
již vybudované chodníky nad
parkem na levé straně cesty,
poté se dělí na dvě větve a obě
jsou napojeny na již vybudované chodníky. Celková délka nově
vybudovaného chodníku bude
téměř 1 400 metrů.
Součástí projektu jsou také
výstavby dvou autobusových zastávek. U jedné autobusové za-

stávky dojde z bezpečnostních
důvodů k přesunutí ve směru na
Teplice nad Bečvou, dále od stávajícího přechodu pro chodce.
Součástí stavby je také veřejné
osvětlení přechodu pro chodce
a osazení dopravních značek.
Akce byly zahájeny na začátku září a do konce listopadu by
mělo být hotovo. Projekt„Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek Třídy generála Svobody“
je spolufinancován z Olomouckého kraje. Celá stavba vyjde na
necelých sedm milionů korun
(6,7 milionu), z toho 2,2 miliony
přispěje Olomoucký kraj.  (bak)

Nejlepší dárci krve byli oceněni

Zlatý kříž České červeného
kříže 2. třídy za 120 bezplatných
odběrů převzalo 131 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje v pondělí 24. září
v kapli Božího Těla ve starobylém konviktu Univerzity Palackého v Olomouci.
Byli mezi nimi i tři dárci
z transfúzního oddělení Hranice. Dárce spolu s prezidentem
Českého červeného kříže Markem Juklem pozdravil náměstek

hejtmana Olomouckého kraje
Dalibor Horák a náměstci olomouckého primátora Aleš Jakubec a Filip Žáček. Nechyběly ani
zástupkyně všech transfúzních
oddělení v Olomouckém kraji.
Aby mohl dárce dosáhnout
120 odběrů krve, musí pravidelně darovat krev nejméně
po dobu dvaceti let a kromě
odběrů plné krve chodí také na
odběry plazmy.
(bak) Foto: Nemocnice Hranice

Ekoltes bude mít 17. listopadu zavřeno
Akciová společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany, že
Sběrný dvůr na ulici Zborovská 606 bude v sobotu 17. listopadu uzavřen z důvodu státního svátku.

Stolní kalendář Hranic v prodeji
Stolní kalendář Hranic pro rok 2019 s
fotografiemi Milana Sanetříka si můžete zakoupit už nyní v Turistickém informačním
centru na zámku za 70 korun. V prodeji je
také nástěnný kalendář Drahotuš s fotografiemi bratrů Necidů za sto korun. (ld)

Nový chodník na Třídě Československé armády. Foto: Petr Bakovský

Výstavbu a rekonstrukci chodníků a zastávek MHD podél silnice I. třídy a místních komunikací
III. třídy, včetně přechodů pro
chodce a míst pro přecházení,
dokončilo město Hranice. Akce
se týkala ulic Třída Československé armády, Hřbitovní a Sklený
kopec. Projekt „Rekonstrukce
chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích“ stál 6,9 milionů
korun a byl spolufinancován Evropskou unií.
Na Skleném kopci se jednalo o chodník směrem od restaurace dolů k ulici Skalní. Na
Třídě Československé armády
se opravoval úsek od skicentra
až po křižovatku Motošín a na
druhé straně silnice od křižovatky po most přes Ludinu (pod
ZUŠ). Zde ale vyvstal problém na
mostě přes Veličku, kde bylo pod
starým povrchem chodníku objeveno vodovodní potrubí VaK
Přerov. Tento úsek je potřebné
dořešit speciálně dle požadavků

VaK Přerov, proto byl vyňat z dotace a bude dokončen později
Třetí částí akce byla ulice
Hřbitovní. Zde byly opravovány
chodníky po obou stranách ulice
od křižovatky s ulicí Komenského, na jedné straně až ke vstupu
na hřbitov, na druhé straně až
po odbočku k malému nádraží.
Na tuto část navázal ještě úsek
na protější straně, který vede
až za trať (ulice Jungmannova
a Dobrovského), kde je zbudováno přechodové místo. I zde se
objevily komplikace, tentokrát
s kabelem veřejného osvětlení,
který bylo nutné přeložit. Nad
rámec projektu se navíc opravovaly kanalizační šachty.
Nově upravené chodníky
jsou přizpůsobeny i osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě chodníků byly opraveny i tři zastávky
MHD, jedna na Třídě Československé armády a dvě na Skleném kopci. 
(bak)

Městské policii budou dále pomáhat
asistenti prevence kriminality
Čtyři asistenti prevence kriminality působí úspěšně u Městské
policie Hranice již několik let.
Vypomáhají na přechodech pro
chodce, při kontrolách ubytoven pro sociálně slabší skupiny,
kontrolách dětských hřišť, problémových lokalit či míst, kde se
vyskytují bezdomovci. Měli jsme
zájem udržet tento projekt i v dalších letech, potřebovali jsme však
zajistit jeho financování.
V minulosti byli asistenti prevence kriminality vybíráni na
Úřadu práce na základě Dohody
o vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich mzdy byly z velké části
(90%) hrazeny z Úřadu práce.
Tyto dohody však skončily. S tě-

mito zkušenými asistenty jsme
chtěli pokračovat i nadále, proto
jsme zažádali o dotaci na Ministerstvu vnitra ČR. Bylo potřebné
zajistit prostředky na mzdy těchto asistentů prevence kriminality,
výstroj a školení. Tříletý projekt
potrvá až do konce roku 2020
a celkem vyjde na 2,4 milionu
korun. Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva vnitra
České republiky v rámci Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2018. Dotace činí
2,1 milionu korun, město se na
projektu podílí zbylými 300 tisíci
korun. 
(bak)

KNIHOVNA

Městská knihovna v novém vítá čtenáře
Od 4. října je po rekonstrukci
interiérů opět otevřena městská knihovna na Staré radnici.
Na čtenáře čeká nejen spousta
knižních novinek, ale i příjemné
prostředí, kde mohou relaxovat
u knížek a dobré kávy z kávomatu.
Hranická knihovna vznikla
před 207 lety, kdy ji založil Josef Heřman Agapit Gallaš. V té
době se knihovnou pro širokou
veřejnost mohlo pochlubit jen
málo měst na Moravě. Po celou
dobu své existence se více či
méně potýkala s prostorovými
problémy. Teď se situace změnila
a Gallaš by z toho měl bezpochyby radost.
V průběhu zhruba tří měsíců
došlo od července do září k modernizaci prostor podle návrhu,
který dává vyniknout knihám
a čtenářům nabízí příjemný komfort. Tento návrh je dílem dvojice
architektů, rodáků z Hranic, a to

Tomáše Kratochvíly a Jitky Mácové. Patří jim za to velký dík.
To celé by ale nemohlo vzniknout bez vstřícnosti vedení města a zastupitelů, kteří dali plánům
na modernizaci knihovny zelenou. Poděkování patří také společnosti VT Hranice, která projekt
realizovala, a subdodavateli Rostislavu Šindlerovi - truhlářství
Rosi z Lipníka nad Bečvou, který
dodával veškerý nábytek.
Upravena byla také chodba
před knihovnou, kde jsou na
stěnách umístěny informační panely k historii hranické knihovny
a také boxy, ve kterých jsou k dispozici knihy na rozebrání. Čtenáři sem mohou nosit i své knihy,
které už nepotřebují, a naopak
si brát knihy, které je zaujmou.
Nahlédněte prostřednictvím
fotografií Jiřího Necida do prostor
hranické knihovny. Více fotografií
najdete na webu mkz-hranice.cz
v záložce aktuality.
(red)
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MUZEUM

Prvorepubliková
kafírna

Přijďte ochutnat kávu praženou v kávovaru z období první republiky. Uvidíte ukázku přípravy
kávy spolu s reklamní prezentací
prvorepublikového brněnského
kavárníka Huberta Lamplota. Prvorepubliková kafírna proběhne
v sobotu 10. listopadu na dvorku Staré radnice. Pražení kávy
bude probíhat v 11:00, 13:00
a v 15:00 hodin. Akci připravilo
hranické muzeum ve spolupráci
se Studiem Bez Kliky.
(ms)
Ilustrační foto: Jiří Necid

Sto let v kraji
Ve dvoraně hranického zámku
je k vidění až do 18. listopadu
putovní výstava „Století 1918–
2018 v Olomouckém kraji“.
Jejím cílem je seznámit návštěvníky s posledním stoletím vývoje
olomouckého regionu a prostřednictvím významných osobností
20. století v nich probudit hrdost
na místo, které si vybrali k žití. (red)

Atmosféra první republiky zavládne v muzeu

Na výstavě je například k vidění i obývací pokoj s nábytkem designera Vlastimila Hofmana. Foto: Marek Suchánek

Oblečení, nábytek, některé
technické vymoženosti a další
zajímavosti nabízí výstava „Za
časů první republiky“, která
zaplnila gotický sál na Staré
radnici.
Na výstavě lze vidět instalaci
obývacího pokoje s nábytkem
českého designera Vlastimila
Hofmana či kuchyni s kuchyňskou kredencí a umývacím
stolem. Nechybí ani unikátní
křesílka od Jindřicha Halabaly
a tehdejší přístroje jako gramofon, rádio, psací stroj, vysavač či
žehlička.

Milovníkům módy se pak
naskytuje příležitost vidět prvorepublikové šaty z Moravské galerie v Brně. Tahákem je tenisový
dres a prvorepublikové plavky.
Součástí výstavy je instalace fotoateliéru s velkým dobovým ateliérovým fotoaparátem.
V tomto ateliéru se můžete
vyfotit s dámou v prvorepublikových šatech typu charleston
a zároveň se zúčastnit soutěže
o zajímavé ceny. Je to jednoduché. Stačí se jen vyfotit originálním způsobem, v netradičním
oděvu nebo třeba dokonce

v prvorepublikových šatech
a svou fotografii sdílet na našich
facebookových stránkách www.
facebook.com/muzeumhranice.
Po dobu konání výstavy bude
každý měsíc vyhodnocena jedna nejatraktivnější fotografie.
Výherce odměníme cenami, které do soutěže věnoval hranický
velkoobchod s papírem - firma
ASTRA Oﬃce.
(ms)

Chystá se výstava „Panenky, kam se podíváš“
Od poloviny prosince bude
v muzeu na Staré radnici k vidění výstava „Panenky, kam se
podíváš“. Návštěvníci se mohou
těšit na panenky, které si pamatují ze svého dětství nebo také
na unikátní světové kousky.
A co konkrétně vás tedy čeká?
K vidění budou panenky
africké, japonské, francouzské
a německé panenky se zoubky,
úplně první chodící panenky,
kterým se říkalo chodičky. Ozdo-

bou výstavy bude panenka princezna Diana s korunkou na hlavě
a v krásných dlouhých šatech
zdobených perlami. Nebudou
chybět ani klasické barbie panenky a postavičky z pohádek.
Opravdovou raritou bude
panenka od indické autorky. Takovýchto panenek je pouze pět
na celém světě.
Velkým lákadlem budou
takzvané „rebornky“, což jsou
panenky, které na první pohled

Na výstavě, která odstartuje v předvánočním čase, se to bude
hemžit nejrůznějšími panenkami. Foto: Marek Suchánek

připomínají opravdová miminka, o čemž se můžete přesvědčit sami, když přijdete výstavu
navštívit.
Víte, jak vypadají želví panenky a proč se jim tak říká? I tyto
panenky si budete moci na výstavě prohlédnout.
Součástí výstavy budou bohatě vybavené domečky pro
panenky. Uvidíte například
školu pro panenky, kuchyň pro
panenky a spoustu dalšího. Pro

děti bude připraven zábavný
hrací koutek.
Na výstavě se ocitnete ve
světě, který potěší a pohladí
duši nejen malým, ale i dospělí
se budou moci vrátit na chvíli
zpátky v čase, zavzpomínat na
časy minulé a strávit s rodinou
příjemné chvíle mezi panenkami v čase vánočním. Slavnostní
vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 12. prosince v 17 hodin
v muzeu na Staré radnici. (dh)

K vidění budou také pokojíčky a domečky pro panenky, například škola pro panenky, kuchyňka
a další. Foto: Marek Suchánek

Pořádají Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s místními spolky, soubory a organizacemi

30. listopadu – 15. prosince
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

VÁNOČNÍ TRH DENNĚ OD 13:00

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 17:00

30. 11.
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
30. 11.
LÁĎA KŘÍŽEK

7. 12.
VYSTOUPÍ CVIČENÉ KOZY

7. 12. OD 13:00
ZABIJAČKA
7. 12.
TOMÁŠ KOČKO
& Orchestr

14. 12.
VÁNOČNÍ SKŘÍTCI
s maskotem Perníčkem
8. 12.
JIŘÍ ERLEBACH
s kapelou

15. 12.
ADD GOSPEL

Více na plakátech a na www.kultura-hranice.cz
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Koncert Václava Hudečka na zámku bude opět natáčet televize
Dvorana hranického zámku
bude patřit koncertu špičkových umělců - houslovému
virtuózovi Václavu Hudečkovi,
klavírnímu mistrovi Ivanu Klánskému a nejvýznamnějšímu
a nejžádanějšímu klavíristovi
mladé generace Lukáši Klánskému. Koncert mistrů, který
je součástí projektu Má vlast
– Václav Hudeček a jeho hosté,
bude výjimečným zážitkem.
Natáčet jej bude televize
Noe. Hranice měly tu čest
hostit Václava Hudečka a jeho
hosty už v roce 2015, kdy se
koncert konal v Galerii Synagoga. Cílem projektu je totiž
představit prostřednictvím

Václav Hudeček vystupoval v Hranicích už v roce 2015, také tehdy natáčela koncert televize. Ilustrační foto: Jiří Necid

špičkových umělců zajímavá
místa České republiky a v Hranicích je takových míst více.

Legendární AG FLEK v Hranicích
Poprvé v Hranicích zahraje
legendární česká folkrocková
kapela, která byla založena už
v roce 1977. Kapela AG FLEK vystoupí ve čtvrtek 22. listopadu
od 19 hodin v Zámeckém klubu.
Vstupné v předprodeji je 220 korun, na místě pak 270 korun.
Tato zlínská folkrocková
hudební skupina se proslavila
v letech 1978 až 1981 na fes-

tivalu Porta. Kapela spolupracovala s Vlastou Redlem nebo
s Hradišťanem. V letošním roce
vydali po 18 letech nové studiové album Podnohama Zem, na
kterém se přestavuje legendární sestava tří zpěváků: Ivo Viktorin, Blanka Táborská a Karel
Markytán. Díky účasti mnoha
hostů jde také o nejpestřejší
album skupiny.
(red)

Lubomír Brabec – špičkový interpret
Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším
koncertním kytaristům
současnosti a kritika
jej řadí ke špičce českého interpretačního
umění. Koncert k jeho
životnímu jubileu se
uskuteční v Hranicích
v Koncertním sále v Zámecké ulici 118 v pondělí 26. listopadu od 18 hodin. Vstupné mimo
předplatné Kruhu přátel hudby je 250 korun.
(red)

Koncert Václava Hudečka
a jeho hostů se uskuteční v pondělí 12. listopadu v 19 hodin

ve dvoraně hranického zámku.
O termínu jeho vysílání v televizi budeme informovat. (red)

Osobitá Irena Budweiserová

Po delší době se do Hranic
vrací vynikající a osobitá zpěvačka Irena Budweiserová. V Zámeckém klubu vystoupí v úterý
6. listopadu od 19 hodin s kytaristou Jakubem Rackem. Vstupné v předprodeji je 200 korun,
na místě 250 korun.
Irena Budweiserová je také
textařka, skladatelka a někdejší
členka skupiny Spirituál kvintet.
Zpěv vystudovala na pražské
konzervatoři, mimo jiné také

u Laďky Kozderkové. Vyučovala
na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Zahrála si i v muzikálech Svět
plný andělů a Babylon. V roce
2010 se vydává na sólovou
dráhu. Se svou doprovodnou
kapelou Fade In nyní vystupuje
na folkových i jazzových festivalech, v divadlech, kostelech.
V jejím repertoáru jsou spirituály, gospely, tradicionály i vlastní
tvorba. Vydala několik sólových
alb.
(red)

Oprava – přelepka do magazínu 100 let republiky v Hranicích
Vážení čtenáři, do magazínu 100 let republiky v Hranicích, se nám vloudila chybička. Byly přeházené popisky u hranických prvorepublikových
staveb architekta Karla Caivase. Níže uvádíme správnou verzi, kdo bude mít zájem, může si popisky vystřihnout a v magazínu přelepit. Omlouváme
se za toto nedopatření.
Redakce

Hranické vily architekta Karla Caivase

Kerbrův letní rodinný dům Pod Hůrkou.
Foto: 3 x Tomáš Pospěch

Seidlův rodinný dům ve Skalní ulici.

Rodinný dům JUDr. Stanislava Tomance
v Jurikově ulici.

AKTUALITY

Hudecká muzika ZUŠ Hranice zazářila
v Holandsku i na Slovensku
Hudecká muzika ze ZUŠ
Hranice absolvovala úspěšné
koncerty v našich dvou partnerských městech – nizozemském
Leidschendam – Voorburgu
a slovenském Hlohovci.
Nejprve se Hudecká muzika
prezentovala na Huygens Festival, který probíhal od pátku
7. září do neděle 9. září ve Voorburgu. Festivalu se zúčastnili
mladí hudebníci z Maďarska, Slovenska, Polska, České republiky
a Holandska.
Na pátečním koncertě se
představili hráči a zpěváci
z jednotlivých zemí se svým
programem. Hudecká muzika
si získala srdce posluchačů nejen temperamentní hrou, ale
i krásnými novými kroji. Během
soboty vytvořili všichni hudebníci mezinárodní mládežnický
orchestr a celý den pracovali
pod vedením dirigenta Robina
Edgara na společném programu,
který pak předvedli na nedělním
závěrečném koncertu. Zazněly
tóny Smetanovy Vltavy a 4. věta
z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Jako překvapení uzavřela

Své muzikantské dovednosti pak Hudecká muzika předvedla na konci září i v Hlohovci, kde reprezentovala město na tradičním Michalském jarmoku. Na fotografii
jsou zleva Klára Stoklasová (1.housle), ), Hannah Andrýsková (1.housle), Tomáš
Popelka (2.housle), Kateřina Koblihová (viola), Kateřina Zdarsová (viola) a Jiří
Žurek (violoncello). Foto Jarmila Vrtalová

koncert Beethovenova Óda na
radost. Pro velký úspěch a po
dlouhém aplausu ve stoje ji museli účinkující před zcela zaplněným kostelem znovu zopakovat.
Podle slov stálých návštěvníků,
včetně představitelů města Voorburgu, to byl jeden z nejlepších
koncertů, co pamatují. Hudecká
muzika se tak předvedla nejen
moravským folklórem, ale prokázala své schopnosti i v orchestrální hře.

ZUŠ Hranice děkuje organizátorce celého festivalu paní
Annet Weijermars a jejímu týmu
za skvělou přípravu festivalu a za
velmi srdečné přijetí, kterého se
nám dostalo. Poděkování zaslouží dále město Hranice, Hranická
rozvojová agentura, ZUŠ Hranice
a všichni, kdo se podíleli na organizaci tohoto zájezdu a hladkém
průběhu celé akce. Největší dík
ale určitě patří Hudecké muzice.
(zuš)

Zažij dobrodružství na plátně v Zámeckém klubu
Ty nejlepší zimní cestovatelské, adrenalinové, dobrodružné
a sportovní filmy z celého světa
přináší i letost Snow Film Fest.
V Zámeckém klubu v Hranicích
se uskuteční v pátek 2. listopadu. První blok začíná v 18 hodin,

druhý blok filmů ve 20 hodin.
Vstupné na jeden blok je 50 korun.
Letos se můžete těšit na
kajakářskou expedici za vysněnou řekou v Grónsku, mrazivý
sólo přejezd Aljašky na kole

a hledání prašanu na Balkáně.
A potom třeba také na sondu
do života profesionálního sportovce, surfařskou grotesku nebo
návrat po letech do Laponska.
Podrobný program najdete na
www.kultura-hranice.cz  (red)

Legoprojekt - příležitost pro tvořivé děti
V listopadu dorazí do Hranic na dva týdny Legoprojekt.
Očekávat můžeme desítky dětí
zabraných do skládání autíček,
vláčků, lodí, letadel a budov všemožných tvarů a barev. Ve třech
dnech děti postaví ze stovky sad

městečko o ploše 11 m2, které
bude vystaveno v klubovně
Církve bratrské na Třídě 1. máje
328. Souběžně s Legoprojektem
bude možné zhlédnout výstavu
kreslených vtipů Pavla Bosmana.
Výstava bude otevřena veřejnos-

ti v neděli 25. listopadu od 15
do 18 hodin. V následujícím týdnu budou probíhat organizované
prohlídky škol. Poslední možnost
vidět výstavu bude 1. a 2. prosince od 15 do 18 hodin. Více na
www.cbhranice.cz. 
(red)

Akce pro děti:
Uspávání lesa
Na podzimní akci „Uspávání
lesa“ zve Montík - klubík pro
rodiče s dětmi společně s komunitním spolkem Zvěř. Akce
se koná v sobotu 3. listopadu. Vychází se v 15:30 ze Sadů
Čsl. legií v Hranicích. Pro účastníky jsou připraveny nejrůznější
úkoly, na několika stanovištích
se seznámí s lesními zvířátky.
Vezměte si s sebou lampiony,
protože v 17 hodin se vydáme
v průvodu lampionů, světýlek
a lucerniček směrem ke Karnole, kde v komunitním prostoru
začne v 17:30 promítání dětského filmu. Akce je zdarma, platí se
jen za promítání, a to 25 korun
za osobu.
Radka Otáhalová z klubu Montík

Na kole do
horských vesnic
Ázerbajdžánu
Městská knihovna připravila pro veřejnost další cestovatelskou besedu. Šumperský
cyklocestovatel Radomír Čížek
odletěl v dubnu 2018 na výpravu do turisty stále ještě nepříliš objeveného Ázerbájdžánu
- fascinující země s nádhernou
přírodou. Více se dozvíte na
audiovideo besedě s cestovatelem ve středu 7. listopadu
od 17 hodin v Zámeckém klubu.
Vstupné je 70 korun. 
(mj)

Vetřelkyně a já
„Vetřelkyně a já“ je název prvotiny, kterou napsala hranická
autorka Klára Nováčková. Městská knihovna zve na autorské
čtení této začínající spisovatelky. Beseda se koná ve studovně
hranické knihovny ve čtvrtek
1. listopadu od 18 hodin. Vstup
je zdarma. 
(mj)

Úspěch ZŠ a MŠ Šromotovo ve výtvarných soutěžích
Děti a žáci z výtvarného
kroužku při ZŠ a MŠ Šromotovo
zaznamenali v září a říjnu velké
úspěchy v mezinárodní a celostátní soutěži. Obě soutěže měly
společné téma, a to 100. výročí
vzniku Československa.
Do mezinárodní soutěže s názvem „Krásná jako kvítka…“ se
zapojilo přes 1400 dětí a žáků
z 10 zemí celého světa. Do první
stovky nejlepších se probojoval
Honzíček Fedor ze školky, Honzík
Kulička a Zuzanka Bartošová ze
školy.
V pondělí 1. 10. se šestnáctičlenný tým, složený z dětí, rodičů

a prarodičů, vydal do Pardubic
na vernisáž dětských prací a na
předání ocenění v soutěži s názvem „Kde domov můj“ aneb
Sto let od vzniku republiky 1918
- 2018. V kategorii mateřské školy si zvláštní cenu poroty převzal
Adámek Kubát a Honzíček Fedor.
V kategorii 1. - 4. třída ZŠ získala
1. místo Klárka Pavlová, Anička
Tománková, Eliška Fedorová, Nelinka Horniková a Adélka Ryparová. Všem dětem gratulujeme
a děkujeme rodinným příslušníkům za podporu.
Bc. Martina Polláková, vedoucí výtvarného kroužku a mateřské školy
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MUZEA A GALERIE
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 18. 11. 2018 - Jiří Lindovský - „ . . . . . . . ” . Výstava malíře,
kreslíře, grafika a autora realizací v oblasti užitého umění.
22. 11. 2018 – 13. 1. 2019 - Jaroslava Severová: Dílo. Výstava
české grafičky. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00,
ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 2. 12. 2018 - Radovan Veselý: Barevné příběhy. Výstava akrylových
obrazů představí barevné příběhy, ve kterých se objeví humor, smutek, ale i ironie.
Do 6. 1. 2019 - Za časů první republiky. Výstava v Gotickém sále Staré radnice
mapuje život v Hranicích a okolních vesnicích v období první republiky.

Galerie Severní křídlo zámku

PROGRAM
Čtvrtek 1. 11.
17:00 - Mapa snů: Jak to funguje? – druhá fáze kurzu vlastního rozvoje Ilony Dopitové. Koná
se v Ateliéru HanT-Hana Vitíková
v Hranicích, Třída Československé armády 191, vstupné 280 Kč.
18:00 – Beseda: Vetřelkyně a já
– povídání s Klárou Nováčkovou,
autorkou knihy Vetřelkyně a já.
Koná se v Městské knihovně
v Hranicích, Masarykovo nám.
71, vstup zdarma.
Pátek 2. 11.
17:00 - Podzimní koncert Cantabile – koncert všech tří oddělení pěveckého sboru. Koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstupné dobrovolné.

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.
Do 16. 11. 2018 - Bíločerná sympatie. Výstava fotografií
žáků druhého ročníku Střední školy služeb a podnikání
v Ostravě-Porubě, obor fotograf.
21. 11. 2018 – 2. 1. 2019 - Libor Beneš: Zlatý řez 5D – výstava obrazů. Vernisáž
se uskuteční ve středu 21. listopadu 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 TIC na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek
hranického muzea.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci mohou
sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Otevřeno: 8:00–20:00.
Do 18. 11. 2018 - Století 1918–2018 v Olomouckém kraji. Putovní výstava zaměřená
na historii a osobnosti našeho kraje.
5. 11. – 10. 11. 2018 - Výstava fotografií tanečního oboru ZUŠ Hranice. Výstava
momentů, jak prožívali hraničtí tanečníci účast na prestižní soutěži ve Španělsku, kde
reprezentovali Českou republiku.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po předchozí domluvě).
23. 11. – 20. 12. 2018 - Výstava betlémů a vánočních tradic. Tradiční výstava s vánoční tématikou a všeho,
co k Vánocům patří. Vernisáž se uskuteční v pátek 23. listopadu v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz. Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
1. 11. – 2. 12. 2018 - Karel Konečný: Obrazy. Prodejní výstava olejomaleb Karla Konečného in memoriam.

Kavárna Na zámku
Pernštejnské nám. 1, tel. 775 739 706. Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.
1. 11. 2018 – 30. 11. 2018 - Výstava fotografií. Výstava fotografií účastníků fotografického kroužku
Pavlíny Kořístkové.

Coffee Obsession
Jiráskova 429, tel. 774 617 044. Otevřeno: po–pá 7:30–19:00, so 9:00–12:00.
1. 11. 2018 – 30. 11. 2018 - Výstava obrazů. Výstava tvorby Hany Šimkové z Milenova.

18:00 a 20:00 - Snow Film Fest
2018 - festival zimních outdoorových filmů. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné 50 Kč za blok
a bude k zakoupení pouze na místě.
Sobota 3. 11.
8:30–13:30 - Suchý slalom – závod pro děti i dospělé, běh z kopce a do kopce mezi slalomovými
brankami na čas. Koná se ve Ski
areálu v Potštátu, startovné 50 Kč.
Přihlášky a propozice na facebooku Ski areál Potštát.
9:00 - Ukázková lekce kruhového tréninku – na lekci je třeba se
předem přihlásit na tel. 733 544
332. Koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup
zdarma.
15:30 - Uspávání lesa – začne
se v Sadech Čs. legií, odtud se
v 17:00 hodin vydá lampionový
průvod ke komunitnímu prostoru Karnola, kde bude promítání
filmu pro děti. S sebou lampiony,
lucerničky, teplé oblečení a dobrou náladu. Vstup na venkovní
program zdarma, vstupné na
promítání 25 Kč za osobu. V pří-

PROGRAM AKCÍ

9

KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
padě nepříznivého počasí se
celá akce přesunuje do prostor
Karnoly.
19:00 - Chinaski – koncert. Koná
se v areálu Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
550 Kč.

Předprodej restaurace Stará
střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí
Hranice), tel. 581 602 547 nebo
www.ticketlive.cz

v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Koná
se ve Staré radnici v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.
20:00 - Horkýže Slíže – koncert.
Koná se v na nádvoří Staré střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 300 Kč, namístě 380 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581 602 187,
knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice), tel. 581 602 547 nebo
www.ticketlive.cz

Čtvrtek 8. 11.
Neděle 4. 11.
9:00–14:00 - Mistrovství České
republiky leteckých modelů H,
A3 a P30 – koná se na letišti Aeroklubu Hranice v Drahotuších.

9:30 - Troubená hubertská mše
– zahrají trubači VLS Lipník nad
Bečvou. Koná se v Kulturním
domě ve Špičkách, vstupné dobrovolné.

18:00 - Podzimní koncert – koncert žáků hudebního oboru ZUŠ
Hranice. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstup zdarma.

19:00 - Irena Budweiserová
– koncert vynikající české zpěvačky, textařky a bývalé členky Spirituál kvintetu. Koná se
v Zámeckém klubu 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.

Neděle 11. 11.

19:00 - Yasmina Reza: 3 verze života – divadelní představení s Lindou Rybovou, Davidem Prachařem,
Igorem Chmelou a Janou Janěkovou ml. 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 (horní
podloubí Hranice), tel. 581 602 547.

15:00 - Michal na hraní – zábavné odpoledne pro děti od 2 do
9 let s Michalem Nesvadbou. Koná
se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
180 Kč. Předprodej restaurace
Stará střelnice, tel. 581 602 187,
knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice), tel. 581 602 547

20:00 - Gentlemen´s Club
a speciální host Kníry – koncert
hranické ska-úderky a rock´n
roll-punkové formace. Koná se
v Zámeckém klubu 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.

9:00 - Ukázková lekce power
jógy – na lekci je třeba se předem
přihlásit na tel. 733 544 332. Koná
se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup zdarma.
17:00 - Čerti z Rakouska – děsivě-zábavný podvečer pro děti
i dospělé. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880. Vstupné
dospělí 150 Kč, děti 100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, tel. 581 607
479 nebo na www.ticketstream.cz.

Pondělí 12. 11.
17:15 - Negativa rychlého občerstvení. Stravování mimo
domov – seminář Ing. Jaroslavy
Kročové o zdravém životním stylu.
Koná se v budově České pojišťovny v Hranicích, Masarykovo nám.
122, vstup zdarma.
19:00 - Jindřich Černohorský
s kapelou – pop, blues, folkový
koncert. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
Neděle 18. 11.
19:00 - Má vlast: Václav Hudeček a hosté – koncert špičkových
českých umělců. Koná se ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

Středa 7. 11.
17:00 - Na kole do horských vesnic Ázerbajdžánu – audiovideo
beseda cyklocestovatele Radomíra Čížka. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1. Vstupné 70 Kč a a bude
k zakoupení pouze na místě.
18:00 - Rusko: Karélie-Petersburg – cestopisná beseda Stanislava Kuchaříka. Koná se v Domě
s pečovatelskou službou v Hranicích, Tovačovského 2000, vstup
zdarma.
19:00 - Anna K. – Světlo akusticky tour 2018. Koná se Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné od 250 Kč.

20:00 - Slam Poetry – poezie od
lidí, pro lidi, hodnocena lidmi. Žánr
pohybující se na pomezí poezie,
divadla a komedie. Koná se v komunitním centru Karnola v Hranicích, Tř. Čs. armády 211, vstupné
100 Kč, studenti a senioři 70 Kč.
Sobota 17. 11.

Pátek 9. 11.

Úterý 6. 11.

Robotized, které oficiálně vychází
17. listopadu. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Vstupné v předprodeji
120 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.

19:00 - Pension pro svobodné
pány – divadelní představení.
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 (horní
podloubí Hranice), tel. 581 602 547.

Sobota 10. 11.
10:00–16:00 - Prvorepubliková
kafírna – dozvíte se, jak probíhala
příprava kávy v kávovaru z období
první republiky. Proběhne reklamní prezentace prvorepublikového
brněnského kavárníka Huberta
Lamplota. Pražení bude probíhat

Úterý 13. 11.
15:00 - Posezení s písničkou –
senior kavárna nejen pro seniory
v prostorách osadního výboru
v Drahotuších, vstup zdarma.

Pondělí 19. 11.
19:30 - Kratochvíl-Ackerman-Zangi – koncert mezinárodního
jazzového tria. Koná se v jídelně
LD Janáček v Teplicích nad Bečvou, vstupné 80 Kč.

Pátek 16. 11.

Středa 21. 11.

19:00 - Liveevil/ Notion Deep/
Inhibitor – trojkoncert. Před koncerty proběhne poslechovka alba
Timehookers Scumjob projektu

17:00 - Vernisáž k výstavě: Libor
Beneš: Zlatý řez 5D – koná se
v Severní křídlo zámku v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstup zdarma.
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Čtvrtek 22. 11.

9:00–12:00 - Dopoledne pro
osoby se zrakovými problémy –
prezentace Tyflocentra Olomouc,
regionálního pracoviště v Přerově, s ukázkami kompenzačních
pomůcek pro zrakově postižené.
Koná se ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup
zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jaroslava Severová: Dílo – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstup zdarma.
18:00 - Bernstein – koncert ZUŠ
Hranice k 100. výročí narození
Leonarda Bernsteina. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích,
Sady Čs. legií 770, vstup zdarma.
19:00 - AG Flek – koncert folkrockové kapely. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1. Vstupné v předprodeji
220 Kč, na místě 270 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.

Pátek 23. 11.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava betlémů a vánočních
tradic - koná se v Galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstup
zdarma.

20:00 - Neřeš/Kowall Company/Jasno – koncert tří rockových
melodických formací. Vstupné
v předprodeji 80 Kč, na místě 100
Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku, tel.
581 607 479.

Sobota 24. 11.
19:30 - Hubertská zábava – tradiční ples SLŠ Hranice zahajující
plesovou sezónu v Hranicích.
Koná se v Sokolovně v Hranicích,
Tyršova 880. Vstupenky budou
k prodeji od 8. listopadu v sekretariátu školy, tel. 581 601 231, cena
slosovatelné vstupenky i s místenkou 300 Kč.
9:00–22:00 - Ten muž… Jiří
Brdečka – celodenní program
s animačním workshopem pro
děti, projekcí Brdečkových filmů,
snímky současných tvůrců s přednáškou o filmovém triku. Rezervace na facebooku Karnola Hranice
nebo na tel. 702 030 134. Koná
se v komunitním centru Karnola
v Hranicích, Tř. Čs. armády 211.
Neděle 25. 11.
15:00–18:00 - Výstava legového
městečka – koná se v prostorách
Církve Bratrské v Hranicích, Tř.
1. máje 328, vstupné dobrovolné.

Pondělí 26. 11.

Pátek 30. 11.

17:15 - Bazální metabolismus
a pohyb v každodenním životě. Energetický výdej – seminář
Ing. Jaroslavy Kročové o zdravém
životním stylu. Koná se v budově
České pojišťovny v Hranicích, Masarykovo nám. 122, vstup zdarma.

16:00 - Rozsvícení lázeňského
vánočního stromu – koná se
u mostu pod LD Slovenka v Teplicích nad Bečvou, vstup zdarma.

18:00 - Jubilejní koncert Lubomíra Brabce k 65. narozeninám – koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118. Vstupné mimo předplatné Kruhu přátel
hudby 250 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, tel. 581 607 479.

17:00 - Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu – koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

18:30 - Adventní koncert Hranického dětského pěveckého
sboru a hostů – koná se v Evangelickém kostele v Hranicích,
Šromotovo náměstí, vstupné
dobrovolné.
Navštivte webové stránky a vyberte si
z pestrého programu akcí v Hranicích
a okolí kultura-hranice.cz.
Pořádáte zajímavou akci?

Čtvrtek 29. 11.

Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit
formulář a vložit fotografii nebo
napsat e-mail na
infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz
nebo zavolat na 581 607 479.

17:00 - Mapa snů: Co se změnilo,
co se splnilo? – třetí fáze kurzu
vlastního rozvoje Ilony Dopitové.
Koná se v Ateliéru HanT-Hana Vitíková v Hranicích, Tř. Čs. armády
191, vstupné 280 Kč.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 9. listopadu 2018.

AKCE V HRANICÍCH NAJDETE NA kultura-hranice.cz
INZERCE

Ježíšku,
chci do lázní!
... do Teplic
nad Bečvou

call centrum

581 81 81 81

www.ltnb.cz

Poslední volná místa - Mimořádné
koncerty výjimečných hudebníků
Městská kulturní zařízení Hranice nabízejí poslední
abonentky na čtyři koncerty výjimečných hudebníků.
Koncerty se budou konat v koncertním sále Reduta Olomouc. Cena abonentky činí 800 Kč (v ceně je zahrnuto
vstupné na koncerty i doprava do Olomouce a zpět autobusem z Hranic, a to z několika zastávek). Jedná se
o předplatné KPH, skupina B.
Abonentky lze zakoupit v kanceláři ekonomického
oddělení Městských kulturních zařízení Hranice na Staré
radnici na Masarykově náměstí 71 ve 2. patře. Přijít můžete v pracovní dny do 15 hodin. Více informací na telefonním čísle 778 707 780 nebo na www.kultura-hranice.cz.
Program zájezdů:
19. 11. 2018 – Klavírní recitál Ivo Kahánka
7. 1. 2019 – Jitka Hosprová – viola,
Kateřina Englichová – harfa
4. 2. 2019 – Janáčkův komorní orchestr
a Vilém Veverka (hoboj)
25. 3. 2019 – Houslový recitál Pavla Šporcla

OHLÉDNUTÍ
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Ohlédnutí za kulturními akcemi v Hranicích

Dny evropského dědictví v Hranicích odstartovala v sobotu 15. září na Masarykově
náměstí veřejná snídaně. K jejímu zpříjemnění hrál na piano o kus dál Michal Kočnar.

Nádvoří Staré radnice patřilo během Dnů evropského dědictví výtvarným
dílnám.

V Galerii Synagoga vystoupil v rámci Dnů evropského dědictví Hranický dětský
pěvecký sbor.

Ohromujícím zážitkem byl na Dnech evropského dědictví v Galerii Synagoga koncert ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei signori.

V Galerii Severní křídlo zámku se 12. září uskutečnila vernisáž výstavy obrazů
Jakuba Čočka pod názvem Barevný svět.

Výborný hudebník Jaroslav Wykrent zaplnil do posledního místečka začátkem
října Zámecký klub.

Ve čtvrtek 4. října byla vernisáží zahájena výstava obrazů Jiřího Lindovského.
Stálým návštěvníkem výstav v synagoze se stává významný fotograf Jindřich
Štreit (na snímku uprostřed).

Zaplněné výstavní sály Staré radnice, spousta osobností – to byla vernisáž výstavy
fotografií Oli V. Helcl: U.M.O., která se uskutečnila 17. září.
Foto: 8 x Jiří Necid
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SPORT

Petr Krejčiřík: „Létání je náročný sport, ale dá se dělat dlouho“
Ing. Petr Krejčiřík je dlouholetý úspěšný reprezentant ČR
v bezmotorovém létání a také
reprezentační trenér našich
plachtařů. V závodní kariéře mu
zdatně sekunduje jeho syn Radek. Petr Krejčiřík je členem vedení Aeroklubu Hranice, který
působí na letišti v Drahotuších.
Jak se vám v letošní závodní sezoně dařilo?
Vyšla nám zejména první půlka sezony. V Rusku jsem v závodech Světové série získal ve své
třídě bronz, na Mistrovství ČR
v Táboře vyhrál svoji třídu syn
Radek, já byl v Táboře čtvrtý,
potom se mi podařilo vyhrát
Mezinárodní mistrovství Slovenska, ale druhá půlka sezóny už
byla taková rozpačitější. Příliš se
mi nedařilo na mistrovství světa
v jednotlivcích, které se konalo
na přelomu července a srpna
Jak soutěží plachtaři?
Obvykle trvá plachtařská
soutěž dva týdny, během
nichž je každý den, kdy
to počasí dovolí, vyhlášen
soutěžní úkol. Ten spočívá
v co nejrychlejším obletu
zadané trati. Soutěžící si
každý sám podle aktuálních
podmínek zvolí, kdy vyrazí
na trať. Je započítáván skutečný čas letu. Vítězem se
stává pilot, který obletí trať
nejrychleji nebo v případě,
kdy nikdo do cíle nedoletí,
pilot, který doletěl nejdále.
Protože plachtění nepatří k divácky atraktivním
sportům, konají se od roku
2000 závody Gliding Grand
Prix, na kterých závodí
omezený počet závodníků
s hromadným odletem na
trať, s kamerami na palubě a případně i kamerami
v místech, kterými budou
závodníci prolétat; k dispozici bývá i online sledování
závodníků na internetu.
(bak, zdroj wikipedie)

Petr Krejčiřík na letišti v Prievidzi, kde zvítězil na Mezinárodním mistrovství Slovenska. Foto: archiv Petra Krejčiříka

v Českých Budějovicích. V družstvech jsme ale získali bronzovou medaili, těsně před Brity.
Takže úspěchy jsou. Zaregistroval jsem, že létáte na
jihoafrickém letounu, trochu
mě ten původ letadla překvapil vzhledem k tomu, že jsme
bývali výrobci špičkových větroňů.
Teď nevyrábíme nic, co by
byla úplná špička. V Kutné Hoře
se dělají dobré kluzáky, ale k vrcholu jim něco chybí. Nyní dva
nadšenci v Holešově dokončili
vývoj nového kluzáku, který
jsem zalétával na jaře na našem
letišti, je výborný. Ten se bude
vyrábět v Polsku. Dlouho se na
vrcholu drželi Němci, ale před
pár lety se začali prosazovat Jihoafričané z univerzitního města
Potchefstroom. Používají nejmodernější technologie, mají
mladé studované lidi a nyní to
dělají nejlépe. Máme od nich jeden reprezentační kluzák a chystáme se koupit druhý.
Kolik vůbec stojí takový
špičkový větroň?
Není to laciné, jeden stroj
vyjde na 6,5 milionu. A není to
hned. Na taková letadla je pořadník, čeká se dva, tři roky. Není
to velkovýroba, všichni špičkoví
výrobci jedou v malých sériích.
Takže je to náročný sport?
To ano, nejen finančně, ale
i časově.

Hranický judista veze stříbro z olympiády
Stříbro z olympiády mládeže
v Buenos Aires si domů přiveze judista Judo Železa Hranice
Martin Bezděk. Jde o obrovský
úspěch nejen hranického, ale
i českého juda.
Martinova cesta do finále
nebyla vůbec snadná, potkával
se se samými těžkými soupeři.
Porazil vicemistra Afriky, mistra
Afriky i mistra Ameriky. Dvakrát
vyhrál na ipon, v semifinále

vyhrál na wazari. „Byly to dobré zápasy. Hned v tom prvním
jsem otáčel utkání, prohrával
jsem na wazari a vyhrál na ipon.
Přijel jsem si sem spravit chuť po
nevydařeném mistrovství Evropy. A to se povedlo. Prohrál jsem
tam v prvním kole a tady jsem
to chtěl napravit,“ řekl Martin
Bezděk pro web Českého olympijského týmu. Nad jeho síly byl
až Rumun Adrian Sulca. (bak)

V tom případě, jak to máte
s novými adepty?
S mládeží máme problém,
členská základna stárne. Zápasíme s tím nejen my, je to
celosvětový oříšek. Výhodou
tohoto sportu je ale dlouhověkost. Špičkově se dá létat hodně
dlouho, třeba já létám 40 let, od
svých osmnácti, a zdaleka nejsem nejstarší. Jsou mezi námi
sedmdesátníci a v našem aeroklubu máme i devadesátiletého
člena. Ten již tedy nelétá, ale na
letiště dochází a aktivně se zajímá.
Ale jinak mládež prostě ubývá. A to jsme početný aeroklub,
v rámci republiky jsme v první
desítce. S novým výcvikem začínáme v zimě teorií, to přicházejí noví adepti, často rodinní
příslušníci některého z členů
klubu. Mohou k nám chodit
zájemci od 14 let, kdy se může
samostatně létat na větroních.
My bychom potřebovali, aby
v zimě nastoupilo tak 6 nových
členů, u létání pak z toho vydrží
3 až 4. V posledních letech nám
ale přibýval vždy tak jeden až
dva adepti ročně. Třeba loni jich
přišlo deset, létá jeden.
Když jsme u letiště, asi není
jednoduché udržet ho v provozu.
Ano, jde o rozsáhlý areál. Ani
letadla nejsou levná, stojí statisíce i miliony. A nestačí je pořídit,

ale musí se neustále udržovat,
provádět pravidelné prohlídky,
to stojí třeba sto tisíc ročně, a to
ani nemusí vzlétnout. U větroňů
je to méně, tak deset až dvacet
tisíc.
Ale snažíme se i o obnovu,
momentálně děláme rekonstrukci desítky let starého hangáru. A také stavíme novou
čerpací stanici s úložištěm pohonných hmot, která nahradí
starou benzínku z padesátých
let, i díky finanční podpoře Olomouckého kraje a města Hranic.
Ale stát nám jinak na údržbu nedává nic. A to drahotušské letiště
patří do dopravní infrastruktury
státu, je to součást veřejných
dopravních cest. Takže musíme
dodržovat řadu předpisů, chodit na školení, přezkoušení, a to
vše také něco stojí. Čas i peníze.
Ale údržbu si platíme sami a stát
se pak letištěm „chlubí“ ve své
síti. Ta je mimochodem jedna
z nejhustších v Evropě, máme
v české republice přes 60 takových letišť.
Takže větší podpora od státu by byla žádoucí.
Určitě, ale zatím se to nám
letcům nepodařilo prosadit.
Přitom Státním fond dopravní infrastruktury loni vracel do
státního rozpočtu nevyčerpané
miliardy.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský
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