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Co si o sobě myslíš ty, je mnohem důležitější než to,
co si o tobě myslí ostatní.
Sopranistka Hana Fialová, známá hlavně díky svým muzikálovým rolím, bude v Hranicích. Koncert slavných muzikálových melodií a šansonů
se uskuteční za klavírního doprovodu Jakuba Žídka ve středu 24. listopadu v 18 hodin v Koncertním sále v Hranicích. Foto: archiv umělce
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úvodník, anketa

Staré věci nemusí do popelnice
Pozměněné motto jedné známé písně by mohlo znít „nevyhazuj staré věci pro nové“, někdy ale
není zbytí. Vyklízíte starý dům, či
byt, stěhujete se do menšího
příbytku, obměňujete vybavení
a pro staré, leč ještě zachovalé
předměty už není místo. A již Jan
Neruda blahé paměti se na konci
19. století ptal „Kam s ním“. Tehdy měl problém zbavit se starého
slamníku, dnes bychom si s tím
díky sběrnému dvoru snadno
poradili.
Ale co s předměty, které je nám
líto jen tak šoupnout do sběrného
dvora, protože jsou ještě dobré,
ještě by mohly někomu sloužit?
A je nám líto je prostě vyhodit. Na
sídlišti občas někdo postaví staré
křeslo vedle kontejnerů a věří, že si
ho jiný zase odnese, protože se mu
hodí. A často tomu tak opravdu je.
Ale pokud ne, tak vlastně v principu zakládá černou skládku. A to
se už vůbec nezmiňuji o těch,
kteří nejsou líní naložit třeba starý nábytek na vozík a pokoutně
ho vyvézt někam do lesa, když ve
sběrném dvoře to mají mnohem
pohodlnější a bez rizika postihu.
Takže co s pěknými, ale nepotřebnými věcmi? Můžete je zkusit
prodat přes internet. Možností je
několik, není to tak těžké, ale nějaké to úřadování je přeci jen nutné.
Ale ne každému se do toho chce.

Do re-use centra přinášejte opravdu jen takové věci, které byste tam za jiných okolností sami chtěli najít. Foto: Petr Bakovský

Ekoltes Hranice teď nabídl
možnost, jak takové problémy
vyřešit. Název Re-use centrum
sice zní poněkud krkolomně,
ale princip je jasný. To, co je ještě v dobrém stavu a může ještě
sloužit, se nabídne za symbolickou cenu ke znovupoužití, jak by
se dal výraz „re-use“ z angličtiny
přeložit. A nejde jen o nábytek,
ale daleko širší okruh, jako vybavení do kuchyně, knihy nebo
gramodesky.
Jde o šikovný a také praktický
nápad. Jednak se, i když asi ne
významně, sníží množství odpadu, protože většina předmětů by
jinak skončila v popelnici. Obecně
lze říci, že odpadu je příliš mnoho a každá cestička, která jeho

množství sníží, ať už je to třídění,
nebo „posílání věcí dál“, je dobrá.
A vy můžete mít dobrý pocit, že
váš oblíbený hrnec, co ale nejde použít na nový indukční sporák, ještě
nějaký čas bude sloužit k přípravě
dobré krmě. A praktická na tom
je jednoduchost – žádné papírování, žádné focení předmětů na
web, žádné domlouvání dopravy
či vyzvednutí (ale samozřejmě také
žádný příjem). A navíc to můžete
vzít jedním vrzem – naložíte auto,
něco vyhodíte ve sběrném dvoře
a něco vyložíte v re-use centru.
Škála těch, kteří mohou věci
z re-use centra využívat, je široká.
Mohou to být ti, kdo mají zrovna
hlouběji do kapsy a chtějí zde
získat něco, co zrovna potřebu-

jí. Anebo ti, kteří chtějí podpořit
ekologické myšlení, nebo prostě
ti, kteří mají rádi starší předměty
s příběhem.
Hranické re-use centrum se
zatím teprve rozbíhá, ale věřím,
že si najde cestu k srdcím hranických občanů a že bude čím dál víc
využíváno. Přispět k tomu může
i nabídka dostupných věcí na
internetu. Aby ale opravdu fungovalo, měli bychom ctít jednu
důležitou zásadu – dávat tam
pouze věci v takovém stavu, v jakém byste sami byli ochotní si je
pořídit. Ty ostatní patří o pár metrů vedle – do sběrného dvora. Ale
pokud máte co dát, nebo si chcete
něco vybrat, neváhejte a užívejte.
Petr Bakovský

Co pro vás znamená Klub maminek
v Centru pro rodinu Jitřenka?
Eva

Zdroj sociálních kontaktů jak pro mě, tak pro
moji dceru. Pro dceru je to jedna z prvních
zkušeností ve větší skupině dětí, podnětné
prostředí pro její rozvoj po všech stránkách.
Rády klub navštěvujeme, dceři se v klubu líbí.
Já jsem velmi vděčná, že něco takového v Hranicích je, a považuji
to za potřebnou a záslužnou činnost.

Zdeňka

Velké odreagování od domácích prací a povinností. Každá matka se snaží opečovávat své
děti v prostředí, ve kterém žijeme. Když jsem
doma, stále něco vidím, co je potřeba udělat.
V klubu přijdu na jiné myšlenky. Načerpám
novou sílu. Věnuji svůj čas synovi, který bez „spolčátka“ nechce
být. Popovídám si s maminkami. A to my ženy potřebujeme
nejvíce.

Iveta

Pro mě Klub maminek znamená příjemné
povídání s ostatními maminkami u kafíčka
nebo sdílení při modlitbě. Rovněž vnímám
pozitivně společné setkávání dětí při hře, tvoření a zpívání.

Anna

Klub maminek je skvělé místo pro moji dcerku i pro mne. Hrajeme si v herničce, zpíváme, říkáme říkanky, povídáme si. Užíváme si
společně strávený čas. Dcera poznává nové
kamarády, rozvíjí se v komunikaci s ostatními
dětmi, získává zážitky. Já se setkávám s maminkami, předáváme si zkušenosti, rady nebo si jen tak povídáme. Klub pro mne
znamená nedílnou součást našeho programu a již si to bez něj
neumím představit. 
(ok)

z radnice
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Hotová je cyklostezka z Velké do Bělotína,
do finále jde trasa ze Slavíče do Drahotuš
Nová cyklostezka, která prostřednictvím místní části Velká
propojila Hranice s Bělotínem,
byla slavnostně otevřena 9. října. Díky ní je bezpečně napojena i Střítež nad Ludinou a další
lokality.
Síť cyklostezek na Hranicku se
tak znovu rozšířila. Navíc je před
dokončením 2. etapa cyklostezky
Slavíč – Drahotuše. Spojení obou
místních částí Hranic tak bude
pro cyklisty konečně bezpečné
a pohodlné.

Cyklostezka vede od firmy
STROJEASTAVBY Tvrdoň ve Slavíči, až do Drahotuš k Lipnické
ulici a celá trasa vede podél silnice I/47. Letos postavený úsek
cyklostezky měří téměř kilometr
a je postaven v šířce 2 až 2,5 metru, místy až 3 metry. Šířka cyklostezky je závislá na majetkových
vztazích, na které bylo potřebné
brát ohled, aby mohla cyklostezka vůbec vzniknout.
Projekt Cyklostezka Slavíč –
Drahotuše byl spolufinancován
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stál téměř
sedm milionů korun, z toho činila
získaná dotace 5,6 milionu a podíl města 1,3 milionu korun.

Hranice chystají cyklostezky
kolem Bečvy i k Římskému mostu
Město Hranice připravuje
výstavbu dalších cyklostezek.
Má již zpracovanou projektovou
dokumentaci na vybudování cyklostezky „Bečva – pravobřežní
trasa II. etapa“. Jedná se o úsek od
ulice Mostní přes ulici Kropáčovu
s napojením na již vybudovanou
část cyklostezky „Bečva – pravobřežní trasa I. etapa“.
Realizace této cyklostezky je
ale podmíněna dokončením protipovodňových opatření, které
nyní nejen v prostorách Kropáčovy ulice buduje Povodí Moravy.
Zastupitelé ale v září podpořili přípravu dalších dvou cyklostezek. Jedna má řešit letitý
problém, kterým je kvalitní propojení sportovního areálu v Žáčkově ulici s cyklostezkou Bečva,
kde se nyní cyklisté musí pohybovat po hrbolatých a rozbitých

betonových panelech. Také zde
město čekalo, až budou hotové
práce na rozšíření jezu, aby tento úsek nepoškodila v průběhu
stavby těžká technika. Tato cyklostezka navíc povede také kolem
vodní plochy Pískáč a také propojí cyklostezku Loděnice přes
rozšířený jez.
Druhou připravovanou trasou
je cyklostezka Římský most – ulice Tovární. Ta přímo navazuje na
právě otevřenou cyklostezku Bělotín – Hranice. Navrhovaná trasa cyklostezky asi 1,5 kilometru
dlouhá a 3 metry široká. Vybudováním cyklostezky dojde k propojení cyklostezek vedoucích
z Bělotína, Stříteže nad Ludinou
a účelové komunikace vedoucí
do Velké, která byla rekonstruována v rámci pozemkových úprav
s ulicí Tovární.
(bak)

Slavnostní stříhání cyklistické gumy. Foto: Vlastimil Mach

První část této trasy byla vybudována v roce 2016, stavbu
druhé části komplikovaly právě

složité majetkoprávní vztahy
v trase cyklostezky.

(bak)

Řidiči, pozor
Uzavírky kolem Velké
Začíná oprava krajské silnice Hrabůvka – Velká. Cesta se bude
opravovat do 30. listopadu 2021. Akce je rozdělena na dvě etapy,
v první etapě projde opravou úsek přímo v Hrabůvce od odbočky
na Radíkov směrem k lomu a druhá etapa, která začíná 18. října,
pokračuje směrem k Velké až po odbočku do Drahotuš.
Vzhledem k uzavírce této silnice očekáváme zvýšený provoz
v Drahotuších, proto byla v ulici K Nádraží přechodně snížena
rychlost na 30 km/h. Řidiče proto žádáme o zvýšenou opatrnost
a ohleduplnost. 
(bak)

Vojáci mají nástup na náměstí
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhne na Masarykově náměstí slavnostní nástup 7. mechanizované brigády. Dopoledne, tedy od 7.30
do 12 hodin, bude proto pro dopravu uzavřeno jak náměstí, tak
i ulice Jiráskova, Zámecká a Janáčkova.
Vojáci si slavnostním nástupem připomenou sto let od vzniku
Vojenské akademie v Hranicích. Ta vznikla v areálu rakouských
a později rakousko-uherských vojenských škol, které tu byly postaveny v letech 1853–1863, po krátké přestávce ve vojenské
výuce po I. světové válce. 
(bak)

z deníku strážníka

Ptactvo nasadilo větší kalibr. Krocana
Městští strážníci a zvířátka
tak nějak patří k sobě. Zaběhne se vám pes? Kůň? Máte na
zahradě hada? Je na zastávce autobusu vosí hnízdo? To
všechno řeší městská policie.
V poslední době se setkává
i s výlety do ptačí říše. Dvě zatoulané zebřičky v létě ještě
nebyly problém. Díky zručným
strážníkům skončily v odchytové síti. Minulý měsíc ale ptactvo
nasadilo větší kalibr.
V pravé poledne dostala
městská policie oznámení ženy,

že její syn při jízdě na koloběžce
narazil na pořádného krocana,
přivlastňujícího si cestu blízko
železničního podjezdu směrem
ke Kostelíčku.
Na místo okamžitě vyrazila
hlídka městské policie, která
zjistila, že krocan se opravdu prochází po cestě, jako by mu patřila, a že zjevně přeletěl ze svého
výběhu, který se nacházel na
nedalekém pozemku. Vlastníka
se však nepodařilo kontaktovat.
Městská policie proto začala
situaci okamžitě řešit. Zatímco

jeden ze strážníků vyrazil pro
odchytové pomůcky, přítomná
strážnice se rozhodla nečekat. Po
krátkém přemlouvání přesvědčila zatoulaného krocana, že
samotnému mu dobře nebude.
Povedlo se jí krocana přilákat,
odchytit a přehodit zpátky mezi
jeho kamarády.
Tento případ tedy městská
policie vyřešila okamžitě, otázkou však je, co si ptačí říše připraví příště. Pro jistotu by si asi
měli policisté zmapovat, kde leží
nejbližší pštrosí farmy.
(bak)

Strážnice pohotově zasáhla.
Foto: Městská policie Hranice
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z radnice

RE-USE CENTRUM

Máte doma
věci, které
nepotřebujete?

Máte doma věci, které už nepotřebujete, ale někomu jinému
ještě poslouží? Můžete je dopravit do nového Re-use centra, které od 7. října naleznete v areálu
sběrného dvora Ekoltes Hranice
na adrese Zborovská 606.
Můžete sem přinést malý
nečalouněný nábytek, nádobí
a jiné kuchyňské potřeby, nářadí, sportovní potřeby, hračky,
knihy, CD a gramodesky, dekorace, hudební nástroje, hodiny
a budíky, kočárky, autosedačky
a houpačky, kufry a tašky i další
potřeby pro domácnost kromě
elektrospotřebičů.
Na oplátku si zase vy můžete
za symbolický poplatek odnést,
co potřebujete. Prosíme vás,
abyste věci nosili v takovém stavu, v jakém byste si je sami pořídili.
Ekoltes Hranice

Oba drahotušské kříže září ve své kráse
Opravená je i socha Jana Husa v parku
Druhý z opravovaných drahotušských křížů se již vrátil na
své místo. Dokončena byla také
oprava sochy Jana Husa v Sadech Čs. legií.
Na své místo se vrátil kříž, který stál před kostelem Sv. Vavřince
v Drahotuších. Kříž byl nakloněný
a jeho tělo popraskané, což svědčilo o poruše základu. Schody
kříže byly rozestoupené a byly
zaznamenané posuvy ve vyzdívce. Do prasklin a spár zatékalo,
takže stav se postupně zhoršoval.
Kříž proto byl demontován a odvezen do restaurátorské dílny
v Olomouci, kde opravili základ
kříže. Restaurátoři také zalepili
a zatmelili trhliny, provedli biosanaci kamene, očištění a barevnou
retuš. Následně kříž navrátili na
své původní místo.
Opravy stály téměř 118 tisíc
korun, Olomoucký kraj nám pomohl 45 tisíci korun.
Již v létě byl zrestaurován také
kříž, který stojí u Husova sboru.
Tento kříž prošel ozdravným
pobytem v restaurátorské dílně v Nejdku u Lednice, kde byl
vyspraven a očištěn. Na konci
června se pak vrátil na místo u křižovatky ulic Hranická a Zahradní.
Tato oprava stála 115 tisíc korun.
Olomoucký kraj nám přispěl
také na opravu sochy Jana Husa
v Sadech Čs. legií. Ta byla sice
staticky v dobré stavu, ale měla
ulámané kameny z okrajů skalky.

Socha Jana Husa v Sadech Čs. legií doslova prokoukla. Foto: Petr Bakovský

Socha také trpěla korozí hořického pískovce, na povrchu byla
zvětralá a měla rozsáhlé sádrovcové krusty. Kamenný materiál
byl degradován krystalizací solí,
poškozen byl i text.
Restaurování sochy probíhalo přímo v parku. Restaurátoři odstranili nepřilnuté tmely
a biologické depozity, proběhla
biosanace, očištění, doplnění
skalky, doplnění chybějících
částí tmelem, konsolidace, odsolení, barevné retuše a na závěr hydrofobizace. Oprava stála
109 tisíc korun, z toho Olomoucký kraj přispěl téměř polovinou,
přesně 50 tisíci korun.

Město tak i letos pokračovalo
v programu opravy soch a památek. Například loni byla opravena
socha Sv. Jana Nepomuckého
poblíž hotelu Cementář a velký
kříž u bývalé pošty. V roce 2019
jsme opravili také sochu Jana
Nepomuckého u smuteční síně
Hranického hřbitova a sochu
Panny Marie Bolestné na křižovatce Komenského a Hřbitovní
ulice. V roce 2017 došlo k opravě
sochy Panny Marie Immaculata
na Masarykově náměstí. (bak)

Město získalo vysoké ratingové ohodnocení
Vysoké ratingové hodnocení
Aaa1 od nezávislé společnosti
AQE advisors získalo město
Hranice. Město je oceňováno
za dobrou schopnost dostát
finančním závazkům.

Hranice jsou dlouhodobě kladně hodnoceny za svoji finanční
stabilitu. Například v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys
byly Hranice vždy mezi nejlepšími
městy, v minulosti získaly ocenění

jako město s nejlepším iRatingem a naposledy ve výzkumu
Město pro byznys za rok 2020
byly v oblasti dluhové služby
hodnoceny ze všech měst Olomouckého kraje nejlépe.  (bak)

Dobrovolní hasiči se cvičili na různé zásahy ve Slavíči
Dobrovolní hasiči z Hranic
a další jednotky, začleněné do
drahotušského okrsku, se cvičili
ve Slavíči.
Město Hranice společně s HZS
Olomouckého kraje uspořádalo
24. září v areálu firmy ZHT Group
ve Slavíči taktické cvičení jednotek požární ochrany zřízených
městem Hranice a jednotek začleněných do drahotušského
okrsku (celkem 10 jednotek).
Slavíč byla vybrána vzhledem
k tomu, že zdejší hasiči slaví 90 let
od svého založení.
Námětem cvičení byla činnost jednotek požární ochrany

při zajištění základních úkonů
u různých typů událostí. Cvičili
například zásah u dopravní nehody, první pomoc a resuscitaci s použitím automatických
externích defibrilátorů, použití
ochranných prostředků u zásahu
na B-Agens (Covid, ptačí chřipka
atd.), základy lanové techniky –
sebejištění a kotvení předmětů,
procvičení předávání signálů
a radioprovoz. Na závěr cvičení
proběhla komentovaná prohlídka výrobních prostor firmy ZHT
Group s prezentací výrobních
postupů hasičských nástaveb
a dodávaného sortimentu zása-

hového vybavení.
Město Hranice děkuje
kolegům z HZS
Olomouckého
kraje za zajištění lektorské
činnosti a firmě ZHT Group
za poskytnutí
celého areálu
firmy k uspořádání cvičení
a možnost prohlídky jejich
výroby. (bak)

Hasiči nacvičovali i zásahy u dopravní nehody.
Foto: Dušan Michálek

z radnice

Startuje další etapa programu
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu
programu Nová zelená úsporám na podporu energetických
úspor rodinných a bytových
domů. V nové etapě programu
má být rozděleno minimálně
39 miliard korun z evropských
i národních zdrojů.
Příjem žádostí byl zahájen
12. října, správcem programu je
Ministerstvo životního prostředí, administraci dotace zajišťuje
Státní fond životního prostředí.

Tento typ kotle ale opravdu měnit nemusíte. Ilustrační foto: Pixabay

V rámci nové výzvy programu Nová zelená úsporám bude
podporována také výměna
starých neekologických kotlů.
Žadatelé, kteří splní podmínky
pro získání dotace na výměnu
neekologického zdroje tepla,
budou podpořeni ve výši až
50 % uznatelných nákladů.
V této oblasti se má program
Nová zelená úsporám doplňovat s nově připravovaným programem „kotlíkových dotací“

z Operačního programu Životní
prostředí, u kterého má podpora
ekologického vytápění dosahovat až 95 % uznatelných nákladů,
avšak pouze pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel (https://www.
opzp.cz/o-programu/kotlikovedotace/). Administraci kotlíkových
dotací bude zajišťovat Olomoucký
kraj, kontakty a bližší informace
jsou dostupné na webových
stránkách olomouckého kraje.
www.kr-olomoucky.cz. 
(bak)

INZERCE

K volbám přišlo v Hranicích téměř 63 procent voličů.
Foto: Jiří Necid

Pořadí prvních deseti stran v Hranicích
Pořadí

Výměna starých kotlů

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá zcela
online.
Detaily o nové etapě programu Nová zelená úsporám jsou
dostupné přímo na webových
stránkách programu: https://
2030.novazelenausporam.cz/.
Zde také najdete kontakty na
pracovníky pobočky Státního
fondu životního prostředí v Olomouci, kteří poskytnou bližší informace o dotačním programu.

(bak)

Volby: v Hranicích zvítězilo
ANO, druhé bylo SPOLU
Přinášíme výsledky voleb v Hranicích na základě
informací Českého
statistického úřadu. (www.volby.cz).
V Hranicích se volilo
celkem ve dvaceti
volebních okrscích.
Při volební účasti
62,73 % vyhrálo
v našem městě volby ANO 2011 s 29 %
před koalicí SPOLU
s téměř 25 % a SPD
(13 %). Čtvrtí byli
Piráti s necelými
13 %.

Strana

Celkem
hlasy

V procentech

1

ANO 2011

2 573

29,06

2

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

2 173

24,54

3

Svoboda a př. demokracie (SPD)

1 176

13,28

4

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

1 121

12,66

5

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

409

4,61

6

Komunistická strana Čech a Moravy

406

4,58

7

Česká strana sociálně demokratická

396

4,47

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

194

2,19

9

VOLNÝ blok

147

1,66

10

Strana zelených

72

0,81

Ze zajímavých stran zmiňme
ještě například Moravany s lídrem
Ctiradem Musilem. Ti skončili 11.
se ziskem 68 hlasů (0,76 %). Na
13. místě s 23 hlasy (0,25 %) skončila Aliance pro budoucnost, na
jejíž kandidátce byl starosta Jiří
Kudláček. Z hranických kandidátů na jednotlivých kandidátkách, neuspěl nikdo, nebyli však
na volitelných místech. Například
Daniel Vitonský za ANO získal

5

v Hranicích 399 preferenčních
hlasů (15,5 %), ale v rámci celého
Olomouckého kraje bylo těch
hlasů 1 006, tedy něco přes 1 %.
Celkem ale své voliče našlo
všech 22 kandidujících subjektů. Dokonce i kandidátka „Urza.
cz: Nechceme vaše hlasy“ získala
16 hlasů (0,18 %), nebyla tak zdaleka nejhorší, ale 14. Nejslabšího
výsledku dosáhla Levice s 6 získanými hlasy (0,06 %).(bak)

6

VÁNOCE

Vánoce letos upečeme „na modro“

OD 28. 11.
HALOUZKŮV BETLÉM

3. 12. A 18. 12.

OD 28. 11.
JEŽÍŠKOVA POŠTA

ŽIVÁ ZVÍŘATA

OD 5. 12.
KLUZIŠTĚ

8. 12.

17. 12.

FOLKOVÁ SKUPINA MADALEN

ROCKOVÁ KAPELA NO LIMIT

18. 12.

3. 12.

ŽIVÝ BETLÉM

VIRTUOS JIŘÍ ERLEBACH

VÁNOCE

Na co se můžete o adventu těšit
3. 12.
OLGA LOUNOVÁ S KAPELOU

4. 12.
MODERNÍ CIMBÁLOVKA BLUE CIMBAL

18. 12. A 19. 12.
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

11. 12.

9. 12.

REVIVAL SLAVNÉ
KAPELY LUCIE: PARNÍ LUCIE

VÁNOČNÍ POHÁDKA VÁNOCE
V NAŠÍ CHALOUPCE

11. 12.

14. 12.

KONCERT SBORU ADD GOSPEL

COUNTRY KAPELA POUTNÍCI

7

8

kultura

Koncerty KPH v listopadu: žesťový soubor, trio
violoncell a oceňovaná pěvkyně Hana Fialová
V měsíci listopadu se konají
v Koncertním sále v Zámecké ulici 118 další tři koncerty Kruhu
přátel hudby.
V pondělí 1. listopadu od
18 hodin se uskuteční koncert
žesťového souboru Ostrava Brass
Quintet. Cena vstupenky je 120 Kč.
Další koncert KPH se uskuteční ve středu 10. listopadu od

18 hodin. Vystoupí trio pražské
konzervatoře „Violoncello dvou
generací“. Na violoncella zahrají
Petr Nouzovský, Adam Klánský
a Josef Matěj Švec. Cena vstupenky je 120 Kč.
Nenechte si ujít koncert vynikající sopranistky Hany Fialové. Pěvkyně vystoupí ve středu
24. listopadu v 18 hodin a za

Soubor Ostrava Brass Quintet má na svém kontě spoustu významných hudebních
úspěchů. Foto: archiv souboru

klavírního doprovodu Jakuba
Žídka zazní v jejím podání slavné muzikálové melodie. Cena
vstupenky je 200 Kč.
Sopranistka Hana Fialová je
známá hlavně díky svým muzikálovým rolím. V letech 1994 až
2004 byla sólovou zpěvačkou
country skupiny „Red Hats“, se
kterou koncertovala u nás i v zahraničí. Od roku 2003 je členkou
souboru opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě. V roce 2010 vytvořila
titulní roli v nové verzi muzikálu
Marguerite Alaina Boublila a Michela Legranda a byla za ni nominována na Cenu Thálie 2011.
Zcela jedinečným způsobem
září v hudebním dramatu Edith
a Marlene jako Edith Piaf, za niž
získala Cenu Thálie 2014 v kategorii opereta/muzikál.
Jakub Žídek, který Hanu Fialovou doprovodí na klavír, je hudebním ředitelem souboru operety
a muzikálu v Národním divadle
moravskoslezském a dirigentem
souboru opery. Jako hostující
dirigent spolupracoval například

Snow Film Fest nabídne špičkové
filmy o extrémních zimních sportech
1. blok 18:00
K2: The Impossible descent
Andrzej Bargiel byl první,
kdo dokázal sjet na lyžích z vrcholu K2 – druhé nejvyšší hory
světa. V roce 2018 se s Andrzej
s bratrem Bartekem a týmem,
ve kterém je například špičkový
horolezec Jimmy Chain, vrací na
svůj druhý pokus. Dobrodružství,
které začíná tam, kde jiné expedice končí.

Mezinárodní filmový festival
zimních cestovatelských a sportovních filmů míří také letos do
Hranic. Promítání proběhne
v pátek 19. listopadu v 18 hodin
a druhý blok poté ve 20 hodin
v Zámeckém klubu v Hranicích.
Vstupné na jeden blok je 50 Kč.
Každý rok od října do prosince přináší Snow Film Fest do více
než 200 českých a slovenských
měst ty nejlepší filmy o zimních
sportech z celého světa. Diváci se mohou těšit na celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním
lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.

Crossing Lebanon
10 dní, těžký batoh, puchýře,
občas se ráno nechce vstávat
a strašně zebou nohy. Někdy jsou
to parádní sjezdy v prašanu, jindy
lyžování stojí za starou bačkoru.
Zkusili jste skialpy v Libanonu?
2. blok 20:00
Viktor
Mladý Viktor Beránek byl tak
trochu rebel. Protirežimní názory
a touha po svobodě ho dovedly
až do Tater, stal se nosičem. Od
roku 1969 vystřídal řadu tatranských chat, ale opravdovým domovem se mu stala Chata pod
Rysy. Svět na horské chatě, často na hraně komfortu, je pro něj
místo na půl cesty do ráje. Jaké
to je žít a stárnout v horách?

Float to Ski
Middle Fork Salmon River
v Idahu není řeka, na kterou jezdí
zástupy vodáků a svahy třítisícovek nad jejím kaňonem nejsou běžná destinace, kam míří
lyžaři na výpravy. Tak dlouho se
skupina vodáků a lyžařů snažila
naplánovat tuhle expedici, až
došli k závěru, že to zkrátka nejde. Že jediný způsob, jak zjistit
podmínky, je prostě sebrat se
a odjet.
Persian Lines
Co dělá lyžařské zážitky nezapomenutelnými, je místo a kultura. Tenhle snímek vás zavede
na svahy íránských hor, ale také
na íránské ulice a tržiště.
Hors Piste
Ti dva jsou nejlepší záchranáři horské služby široko daleko.
Dalo by se říct, že zraněný lyžař
má tedy štěstí v neštěstí, že se
dostal do rukou právě jim. Jenže zrovna dnes jako na potvoru
nejde všechno tak, jak by mělo.
Možná budete mít pocit, že jste
ty dva animované kluky už někde viděli. Možná v jednom českém večerníčku.
(red)

Sopranistka Hana Fialová získala
Cenu Thálie. Foto: archiv umělkyně

s Filharmonií Brno, Moravskou
filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.
Nejvýraznější je jeho spolupráce
s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním
centru na zámku nebo přímo na
místě. 
(red)

Lotrando
a Zubejda
Laskavá divadelní pohádka pro celou rodinu Lotrando
a Zubejda se uskuteční v neděli 14. listopadu od 15 hodin
v Koncertním sále v Zámecké
ulici 118. V krásných kulisách
v podání herců Divadla Agáta
se v Hranicích odehraje tato
muzikálová pohádka podle
filmové předlohy Karla Smyczka a s písničkami Zdeňka
Svěráka. Cena vstupenky je
130 Kč v předprodeji v Turistickém informačním centru
na zámku, 180 Kč potom na
místě. 
(red)
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Hranice očima filmové
a televizní kamery
Ačkoliv se Hranicko může chlubit mnoha překrásnými, či alespoň pozoruhodnými kouty a pamětihodnostmi, přece jenom budou těžko konkurovat
v boji o filmařskou pozornost s místy, jako je prastará Praha, historická Olomouc nebo pohádková Telč.
I přesto však hledání filmových děl se vztahem k našemu regionu nevyšlo
naprázdno a přineslo své ovoce, ačkoliv se pátrání muselo ubírat mnoha
nečekanými směry a nazíráno bylo z mnoha neobvyklých úhlů.

Neporažená armáda – nejstarší film
natočený v Hranicích
Jediný film, který byl natočen přímo
v Hranicích, se nazývá Neporažená armáda
(1938, 77 minut). Jak lze z názvu vytušit, jedná se o film spojený s hranickými kasárnami
a jejich obyvateli, statečnými vojáky, kteří
byli odhodláni v roce 1938 bránit naši vlast
za každou cenu. Jedná se vskutku o film
natočený v reakci na události předcházející II. světové válce. Bohužel nebylo možné
získat přístup k plné verzi filmu, která má
úctyhodnou délku přes hodinu a čtvrt. To je
opravdu hodně, když vezmeme v potaz, že
film byl natočen za pouhý jeden rok. Uživatel
Wacoslav1 napsal o filmu na webu csfd.cz
následující:
Zajímavý raritní kousek. Ano, je to hodně
naivní a idealistické, ale zároveň v tom, co
chce sdělit a jaké poslání chce film předat,
to funguje a já to v té době vidět, tak bych
asi taky do té neporažené armády hned
narukoval. I když na druhou stranu všichni
víme, jak to s tou neporaženou armádou
dopadlo, ale na její obranu je třeba říct,
že nedostala příležitost se předvést a pole

Záběr z filmu Neporažená armáda – pohled na most
přes řeku Bečvu v ulici Mostní. Foto: filmovamista.cz

Záběr z filmu Neporažená armáda – vchod do kasáren. Foto: filmovamista.cz

musela kvůli zbabělým politikům vyklidit
bez boje.
Ve filmu se nachází vzácné záběry na historické Hranice. Můžete v něm zhlédnout
například most přes řeku Bečvu, nebo vchod
do kasáren. Pokud byste měli zájem si prohlédnout alespoň patnáctiminutový úryvek
z filmu, můžete zabrousit na YouTube.
Pochod vojáků se natáčel přímo v kasárnách.
Zdroj: youtube.com

Epizoda z cyklu Bakaláři: Romance do růžova
Ani idylické Teplice nad Bečvou se nevyhnuly pozornosti filmařů. Byla zde natočena vtipně podaná epizoda seriálu Bakaláři:
Romance do růžova (1987, 32 minut). V ní
se starý mládenec Jan Miller snaží dát dohromady se Janou Janěkovou, se kterou si
domluvil rande přes inzerát. V tomto díle se
objevuje jak teplická kolonáda a pohled na
osobitý most přes řeku Bečvu, ale natáčelo
se i v interiéru jednoho z lázeňských domů.
A jak rande dopadlo, si již musíte zjistit sami,
epizodu lze najít na YouTube.

V Bakalářích se objevuje kolonáda v Teplicích nad Bečvou i záběr na most. Foto: filmovamista.cz
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Amatérská filmová scéna aneb Unarclub

e
Hranic u
ve film
Co ovšem nezvládnou profesionálové,
toho se nadšeně ujmou amatérští umělci. Ve
sdružení se angažovali umělci mnoha zaměření a různých seskupení jako Dekadentní
divadlo Beruška, Unarfilm, nakladatelství
Unarclub, hudební skupina Kakaduo, muzikant Králíček a hudební těleso Unarclub
(web: unarclub.cz).
Hudební těleso Unarclub bylo založeno
v Hranicích v roce 1989 Jiřím J. K. Nebeským,
Jiřím Nezhybou, Petrem Markem a Hynkem
Polákem. Beruška a Unarfilm se podíleli na
filmové tvorbě nejvíce, ale bylo by dobré
zmínit, že umělci těchto seskupení byli součástí také hranické rockové scény 90. let,
které je nyní věnována výstava v muzeu na
Staré radnici.
Pod záštitou Unarfilmu vznikly desítky
krátkometrážních amatérských filmů, hudební videoklipy a dokonce i několik celovečerních filmů, které se mimo jiné vysílaly
i v hranickém kině. První hraný film, který
seskupení natočilo, se nazývá Nezhybos
aneb hlavinka má alibi 1 (1990, 10 minut).
Jedná se o desetiminutovou grotesku v komediálně-hororovém ladění. S příchodem
nové videotechniky se Unarfilm doopravdy rozjíždí a začíná vznikat jeden film za
druhým.
Prvním a velmi významným filmem je
Bajesta gumbrina (1993, 55 minut), který
je považován za jeden z nejlepších filmů
uskupení. Ve filmu se nachází mnoho záběrů na Hranice, včetně náměstí, hlavního
vlakového nádraží nebo vnitřních prostor
Sokolovny. Film lze zhlédnout na YouTube.
Dalším významným filmem je 240 minut v Solingenu (1995), což je čtyřhodinová
komedie založená na improvizaci tří herců, kteří představují mladé hrdiny filmu.
Nachází se zde pohledy na nábřeží Bečvy,
dolní podloubí a Starou radnici. Film byl
poté sestříhán na stravitelnějších 90 minut

v Solingenu a tuto verzi můžete také zhlédnout na YouTube.
Roku 1996 natočil Petr Marek dílo
osobnějšího charakteru, Film
Petra (45 minut).
Jedná se
o film, ve
kterém
pojednává
o ztrátě své
víry a taktéž
o jeho vztahu k dalšímu
významnému
režisérovi Unarclubu, Jiřímu Nebeskému. Jedná se
freudovskou záležiPlakát k filmu Láska
shora.
tost, psychologickou
Zdroj: unarclub.cz
detektivku, ve které
se snaží autoři rozkládat motivy filmu,
aby je až v závěru
vysvětlili. Rovněž
tento film je k dispozici na YouTube.
V roce 1999 se
začala natáčet Láska
shora (105 minut).
Film dokonce získal
i grant Státního fondu pro podporu české kinematografie.
Byl dokončen roku
2002 a měl premiéru v pražském kině
Aero. Ve filmu se Prokop a Magdalena vydávají na psychologickou cestu za zatměním
slunce. Vskutku musím uznat, že členové
Unarfilmu se nebáli témat, která se zabývají
hlubinami lidské mysli. Za zmínku ale stojí
i velmi humorná scéna s ledem na chodníku
před hranickým sídlištěm. Také tento film
je hodně známý a na YouTube má přes půl
milionu zhlédnutí.
Unarfilm byl samozřejmě velmi produktivní a v repertoáru má mnoho dalších filmů,
ale poslední, který zmíním, je snímek Nebýt
dnešní (2005, 110 minut). Autoři jej popisují jako „realistické mystérium se sociálními
prvky“ a vyprávějí příběh trojice lidí, kteří
se nacházejí na odvykací kúře od heroinu.
Jedná se spíše o komorní dílo a stejně jako
u všech již zmíněných filmů jej můžete najít
na YouTube.

Petr Marek při natáčení. Zdroj: unarclub.cz

Natáčení Lásky shora. Zdroj: unarclub.cz

Plakát k filmu Nebýt dnešní. Zdroj: unarclub.cz
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Hranice natáčela i Česká televize. Byly
v Šumných městech a v Toulavé kameře

Hranice neunikly ani
pozornosti České televize. Asi nejvýznamnější zmínkou je díl Šumných měst
(2002, 22 minut). Herec Divadla Sklep, David
Vávra, kterého můžete znát například i z Alles
Gute, se v hadráku vydává napříč hranickým
okolím včetně města, aby divákům odhalil
taje tohoto krásného kraje. V nabitých dvou
desítkách minut se podíváme ke kasárnám,
viaduktům a na hranický zámek. Taktéž se rozhlíží po nejbližším okolí, například do Zbrašovských aragonitových jeskyní a teplických
lázní, vydává se na hrádek Kunzov a do Slavíčského tunelu. Celá epizoda je ke stáhnutí
na webu historie.hranet.cz a určitě doporučuji

Také v Toulavé kameře patřil hranickým památkám jeden příspěvek. Zdroj: ceskatelevize.cz

se na ni podívat. Jedná se o příjemný pohled
okénkem času na Hranice před 20 lety.
Taktéž byly Hranice několikrát zmíněny
v pořadu Toulavá kamera, která se zaměřila

na nejvýznamnější hranické památky, jako
jsou zámek, synagoga anebo kasárny. Jednotlivé díly si můžete vyhledat a zhlédnout
v online archivu České televize.

V seriálu Šumná města byl Hranicím věnovaný jeden díl. Zdroj: historie.hranet.cz

Slavné osobnosti na plátně:
Emil Zátopek a Jiří Brdečka
Co se týká dochovaných dokumentů
a filmů o slavných hranických osobnostech,

Plakát k filmu Universum Brdečka

není jich mnoho. Bohužel ani jeden ze dvou
dokumentů o Emilu Zátopkovi se Hranicím
nevěnoval. Ani nový a úspěšný životopisný
film Zátopek (2021) se už nenatáčel v hranických kasárnách generálka Zahálky a chodby,
po kterých kdysi Emil Zátopek dupal a funěl,
byly pro film nahrazeny chodbami v kasárnách v Terezíně.
Jediný dokument, kde se o Hranicích pojednává, je Universum Brdečka (2017, 84 minut). Známý scénárista Jiří Brdečka, který
mimo jiné pracoval i na filmech jako Limonádový Joe (1964) nebo Sen noci svatojánské
(1959), z Hranic pochází a je zde rovněž pochován. I proto se část dokumentu, která se
věnuje jeho dětství, Hranicemi zabývá. Kupříkladu se v dokumentu dozvíte, jak Jiří Brdečka
v Hranicích navštěvoval místní kino či jak jej
zde posedla inspirace Divokým západem.

Záběry Hranic
jsou i ve filmovém
muzeu
Další velmi zajímavou záležitostí je
projekt, na kterém se podíleli Luboš Zatloukal, Marek Zábranský a Martina Zdráhalová. Jedná se o web filmovemuzeum.
cz, který shromáždil všechny archivní
záběry z oblasti Moravské brány. Mezi
nimi se nachází nepřeberné množství
záběrů historických Hranic a okolí. Ze
samotných Hranic si poté můžete vybrat mezi 76 záznamy z let 1967–2015.
Jedná se o záběry Hranic, koncerty Základní umělecké školy Hranice, záběry z povodní, pamětní videa z výletů
a srazů a mnoho dalších. Videa stojí za
zhlédnutí, obzvlášť pokud chcete prožít
trochu té hořkosladké nostalgie.
Téma připravil: Ondřej Kaňovský
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oslavy výročí

Hranická průmyslovka oslavuje 75 let

Oslavy výročí proběhnou při Dnech
otevřených dveří 26. a 27. listopadu.

Rozloučení s loňskými absolventy školy.

„SPŠ Hranice … škola, kde
začne tvoje kariéra“ – tak zní
slogan na letácích a plakátech
školy, jejíž výročí si ve školním
roce 2021/2022 připomínáme.
Významná jubilea nabízejí příležitost k určitému poohlédnutí se
a bilancování. Hranická průmyslovka, jejíž základ se zrodil právě
před sedmdesáti pěti lety, prošla
v průběhu své existence mnoha
významnými proměnami.
Současná Střední průmyslová škola, která patří k největším
středním školám v Olomouckém
kraji, je výsledkem postupného
spojování a začleňování jednotlivých, původně samostatných, odborných škol a oborů.
Roku 1946, vznikla v Hranicích,
nejprve jako pobočka Střední
lesnické školy, Vyšší pilařsko-dřevařská škola, která připravovala absolventy pro potřeby
dřevozpracujícího průmyslu, jež
má ve zdejším regionu staletou
tradici. Od roku 1948 sídlila škola
v prostorách bývalé Hospodářské školy na Motošíně.
Jen o málo mladší je obor
Stavební materiály, který má
své počátky v roce 1951, kdy
byl ještě jako součást hranického gymnázia otevřen pod názvem Výroba cementu a vápna.
Roku 1953 vznikla samostatná

Průmyslová škola cementářská,
která v průběhu let měnila svůj
název i působiště. Tento obor je
v současné době jediným středoškolským oborem v republice,
zabývajícím se stavebními materiály a jejich zkoušením.
Vzhledem k důležitosti výchovy odborníků pro výrobu
cementu a maltovin byl v roce
1961 dobudován současný školní areál na Studentské ulici, do
kterého byly oba zmíněné obory
přestěhovány. Během let 1969
až 1971 se do objektu školy postupně přestěhoval z Přerova
také obor Aplikovaná chemie.
K významným změnám došlo zejména na přelomu tisíciletí,
kdy v rámci optimalizace středních škol dochází v roce 2000 ke
spojení Střední průmyslové školy se Středním odborným učilištěm strojírenským Hranice (dříve
Učiliště Sigma Hranice), jež mělo
také svou bohatou historii, která
sahá až do válečného roku 1940,
kdy při továrně na výrobu čerpadel „Antonín Kunz“ vzniklo
středisko pro přípravu většího
počtu odborných pracovníků
pro rostoucí potřeby válečné
výroby.
Od poválečných let se zde
vystřídala výuka celé řady technických oborů např. Soustružník

Po padesáti letech od maturity se setkali absolventi oboru Stavební hmoty.

kovů, Frézař, Brusič, Provozní zámečník, Strojní zámečník, Mechanik – opravář, Elektrikář, od
roku 1977 byla v rámci učiliště
také zahájena výuka čtyřletých
učebních oborů s maturitou.
Vlivem poklesu zájmu o dělnické profese na počátku 90. let
došlo na SOU výraznému poklesu počtu žáků. Některé tradiční
strojírenské obory byly nahrazeny jinými, např. Technickoadministrativní pracovník či Instalatér.
Těžkou ranou byla také povodeň
v červenci 1997, kdy se celý areál
ocitl pod vodou.
V současnosti poskytuje
škola odborné vzdělání v pěti
čtyřletých maturitních oborech
– Aplikovaná chemie, Mechanik
strojů a zařízení, Nábytkářská
a dřevařská výroba, Stavební
materiály a Požární ochrana;
třech tříletých učebních oborech
– Strojní mechanik, Obráběč
kovů a Instalatér; dále ve dvou
oborech dvouletého nástavbo-

vého studia – Provozní technika
a Nábytkářská a dřevařská výroba. Lze si také rozšířit kvalifikaci
formou zkráceného studia.
Nyní na škole studuje
450 žáků. Výuku a provoz školy
zajišťuje 78 kmenových zaměstnanců a 6 externích spolupracovníků. K letošnímu výročí jsme
vydali Dodatek almanachu, který
navazuje na předchozí almanach vydaný k 70. výročí školy. Ten
pokrývá posledních 5 let aktivit
na naší škole včetně seznamů
úspěšných absolventů.
Oslavy výročí proběhnou
zejména v rámci Dnů otevřených dveří v pátek 26. 11. 2021
od 9 do 17 hodin a v sobotu
27. 11. 2021 od 8 do 12 hodin
v areálu školy ve Studentské
ulici i v dílnách v Partyzánské
ulici, kam jste srdečně zváni.
Ing. Ivan Doležel
ředitel SPŠ Hranice

Historicky první budova školy – Vyšší pilařsko-dřevařské školy na Motošíně v Hranicích. Foto: 4× archiv školy

ve znamení rocku
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Hranická rocková scéna 90. let je na Staré radnici
Výstava „Hranická rocková
scéna 90. let“ je na Staré radnici k vidění až do 5. prosince.
Návštěvníkům připomene mimořádné porevoluční kulturní
vzepětí, kdy v Hranicích a okolí
fungovalo více než 20 kapel,
pořádala se spousta koncertů
a akcí v čele s festivalem Rockové
Hranice, fungovalo několik hudebních klubů a hospod s pravidelným koncertním programem.
Návštěvníci uvidí mimo jiné
instalaci dobové rockové zku-

šebny, plakáty, fotky, novinové
články, hudební nástroje a různé
rarity zapůjčené od muzikantů
a pamětníků. Soustředí se také
na osobnosti, které z této líhně
vyšly a slaví dnes celorepublikové úspěchy. Výstavu doprovází
velkoplošná projekce a také
možnost poslechu skladeb tehdejších kapel přes sluchátka
a mobilní telefony návštěvníků.
Nahlédnout na výstavu můžete
prostřednictvím fotografií Jiřího
Necida. 
(fk)

Na Staré střelnici se konal nostalgický večírek
V rámci otevření výstavy se
také uskutečnila vzpomínková
hudební akce „Hranická rocko-

vá nostalgie“. Konala se v pátek
24. září v bývalém hudebním
klubu na Staré střelnici. Naživo

„Rock je zápisníkem své doby, dne. Ukazuje svět, jaký je,
se vším dobrým i horším. Rock – to je vlastně názor a víra.“

Pavel Vrba, básník a textař

zahrály kapely Oranice a H-Band,
návštěvníci mohli sledovat
velkoplošnou projekci fotek,
plakátů, koncertů, klipů a videozdravic, ale také poslechovku
písniček hranické rockové scény 90. let. Nechyběly talkshow

vstupy, které moderoval František Kopecký s hlavními protagonisty. Závěr patřil jam session.
Opět přinášíme nahlédnutí na
pódium někdejšího hudebního
klubu prostřednictvím fotografií
Jiřího Necida. 
(red)
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zajímavosti

Zajímavá „nej“ hranických ulic
V Hranicích se v současnosti
nachází 91 ulic, když nebereme
v potaz místní části. Stejně jako
jiná místa v České republice i ulice našeho města mají svá „nej“
a některá vás mohou i překvapit.
Hranické ulice mají dlouhou
a složitou historii. V minulosti
prošly několika přestavbami a některé původní ulice byste dnes
ani nepoznali, nebo dokonce již
neexistují. Současně s jejich podobou se měnil i jejich název. S jistotou můžeme říct, že největším
měnitelem názvu jsou hranická
náměstí. Jejich historii a proměny
vám však přineseme v některém
z dalších čísel Hranického zpravodaje. Nyní se budeme soustředit jen na ulice. Která je nejdelší
a která naopak nejkratší? Které
zůstal její původní název a která
ho naopak několikrát během let
změnila? Kde stojí nejstarší a nejmladší sídliště v Hranicích? A proč
se jedna jmenuje po konžském
politikovi? Pojďme si nyní tyto
ulice představit.

je dlouhá celých 2,184 kilometru.
Začíná u kruhového objezdu
u Hypermarketu Albert a končí za
firmou Tondach. Tato ulice je známá tím, že zde sídlí dva hranické
průmyslové koncerny, a to již zmíněný Tondach, výrobce pálených
tašek, a cementárna.
Naopak nejkratší ulicí je málo
známá ulička, která spojuje ulici
Kropáčovu a tř. ČSA a nese jméno Tesaříkova. Měří pouhých
42 metrů a sídlí na ní jediný dům
čp. 536. Dostanete se do ní, když
sejdete po farních schodech
směrem ze Školního náměstí
a přejdete přes přechod.

Nejčastěji měněný vs.
nejstarší název ulice
Pamětníci si určitě ještě pamatují například Leninovu ulici
(dnešní Radniční ulice), třídu Sovětské armády (Teplická ulice),
Zápotockého ulici (Zámecká)
nebo ulici 14. října (Farní). Historici si mohou také pamatovat
ulici Friedricha Frőbela (dnešní
Komenského), Fierlingerovu
(Nádražní) nebo ulici U nemocnice (Partyzánská).
Hranické ulice získávaly své
současné názvy nejčastěji od
počátku 20. století a některé několikrát svůj název změnily. Jedna

z ulic, která měnila svůj název častěji než ostatní, je tř. 1. máje. Do
poloviny 19. století se jmenovala
Horní ulice, poté až do roku 1918
Nádražní třída. V období první republiky do roku 1939 nesla název
Wilsonova třída, během druhé
světové války se opět jmenovala
Nádražní třída a po válce se nově
označuje jako ulice Generalissima Josefa Stalina. Své současné
jméno nese od roku 1964, jako
poctu svátku práce.
Najít ulici, která nikdy nezměnila název, je velice složité.
Je pravda, že se některé ke svým
původním jménům vrátily, přesto
svůj název změnily. Jedna z mála,
která neměla důvod své označení
měnit, je ulice Hřbitovní.

Nejkurióznější název

Nejvíce proměněný
vzhled
V souvislosti s úplnou přeměnou ulice Patrice Lumumby
bychom si nyní mohli říct něco
o dalších ulicích, které kompletně změnily svůj vzhled. Svou
podobu částečně změnila každá
ulice, která se v Hranicích nachází, některé však radikálněji než
ostatní.
Kdybyste Hranice naposledy
navštívili v 70. letech minulého
století, třídu 1. máje byste již nepoznali. Původní ulice byla lemována krásnými vilami a různými
domy až ke Kunzově vile a dál.
Následně však původní výstavba
zmizela a byla nahrazována moderními komplexy, jako je Hotel
Cementář, obchodní dům Koloseum nebo restaurace Monika.
Podobně výrazně změnila podobu ulice 28. října, kde původní
domy musely ustoupit rozšiřující
se silnici, nebo ulice na Hrázi či
Zborovská, kde staré usedlosti
nahradila panelová sídliště.

Ulice Hřbitovní poč. 20. století. Jedna z mála ulic, která nijak radikálně nezměnila
svůj vzhled ani název. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Když projíždíte Hviezdoslavovu ulici, všimli jste si někdy ukazatele odkazujícího na ulici Patrice
Lumumby? Znáte osobnost tohoto jména? Patrice Émery Lumumba byl konžský politik a vůdčí
postava národního osvobozeneckého hnutí v bývalém Belgickém
Kongu. V roce 1960 se stává prvním předsedou vlády nově vzniklé
republiky Kongo. Záhy však v zemi
proběhne vojenský převrat a Lumumba je sesazen a uvězněn. Přes
protesty světové veřejnosti i mnoha politiků je za účasti belgických
důstojníků nakonec zavražděn.
Podobně jako Nelson Mandela
i Patrice Lumumba se stává symbolem boje za nezávislost v Africe.
V České republice jsou po něm pojmenovány pouze dvě ulice, a to
v Ostravě a v Hranicích. Původně
ulice byla označována podle spisovatele Václava Beneše Třebízského, a to až do roku 1964, kdy
byla přejmenována. V ulici toho
dnes však již moc nenajdeme. Od
roku 1981 byla postupně zbourána, aby ustoupila nově budované
silnici I/47.

Původní odbočka z Hviezdoslavovy ulice do ulice Patrice Lumumby před demolicí
80. léta 20. století. Zdroj: Kniha Moje milé Hranice před lety: Jiří J. K. Nebeský

Stejný pohled na dnešní ulici Patrice Lumumby. Foto: Kateřina Valentová

Nejdelší vs. nejkratší ulice
Dokážete s jistotou říci, která
ulice je nejdelší? Asi vás napadne
ulice Zborovská, třída 1. máje nebo
třída Československé armády. Nejdelší je však ulice Bělotínská, která

Nejstarší vs. nejnovější
sídliště
Panelová sídliště byla v našem městě budována již od
roku 1959. Víte, které bylo postaveno jako první? Úplně první panelové sídliště v Hranicích
a dokonce v celém Olomouckém
kraji je sídliště kpt. Jaroše, které bylo vystavěno na místech
dřevěných baráků rezervní nemocnice z první světové války.
Naopak nejnovější, jehož výstavbu si mnozí z nás jistě pamatují,
je sídliště na Jižní.
Hranické ulice prošly mnoha
přestavbami a někdy velmi necitlivými stavebními úpravami,
avšak nadále si zachovávají své
kouzlo a jsou neodmyslitelnou
součástí našeho města.
Kateřina Valentová

zajímavosti
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Pexeso „Hranice z nebe“ je ke koupi
v infocentru na zámku

Třída 1. máje za První republiky. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Oblíbená karetní hra pro
malé i velké je k dostání v infocentru na zámku. Dvacet dvojic
fotografií procvičí vaši paměť
i soustředění. Sada obsahuje
fotky pořízené z netradičního
ptačího pohledu, a to přímo
z kokpitu letadla. Některé snímky byly využity i v oblíbené knize
Hranice z nebe. Hledat budete
například zámek Potštát, Hranickou propast, ekodukt u Hrabůvky (ekodukt je speciální most
pro přesun zvěře nad dálnicí),
břidlicový lom v Olšovci nebo
větrný mlýn v Partutovicích.
Součástí balení je i knižní záložka

Pexeso - zábava pro děti o dospělé
s fotografiemi Hranic a okolí.
Zdroj: cbs-cesko.cz

s panoramatickým pohledem na
historické centrum města. Cena
pexesa je 50 Kč a může se stát
milým vánočním dárkem nejen
pro vaše děti. 
(km)

Magnetky jako doplněk na vaši lednici

Stejný pohled na tř. 1. máje. Foto: Kateřina Valentová

V Turistickém informačním
centru je k dostání mnoho různých propagačních materiálů,
které si zde mohou návštěvníci
zakoupit. Jedním z nejoblíbenějších suvenýrů jsou magnetické fotografie. Ty slouží jako
doplněk lednice nebo nástěnné tabule a jsou připomínkou
z cest. V infocentru na zámku je
hned několik druhů magnetek
v různých velikostech a z rozličných materiálů. Oblíbené
jsou měkké magnety Hranické
propasti i malovaná magnetka
na dřevěném podkladu. Cena
se pohybuje v rozpětí od 25 do
45 korun. 
(km)

Magnetky jsou krásným doplňkem na
ledničku. Foto: Kateřina Macháňová

Jan Amos Komenský: na přednášce
budou i ukázky jeho úžasných map

Výstavba prvního panelového sídliště kpt. Jaroše. Na fotce vidíme domy čp. 1348–
1350 v roce 1960 společně s odbočkou směrem na Struhlovsko.
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Sídliště Hromůvka s ulicí Zborovskou v roce 1973. V popředí ještě staré usedlosti.
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

„Jan Amos Komenský – Velký
Moravan“ je název přednášky-besedy historičky a komenioložky Heleny Kovářové z Muzea
Komenského v Přerově, kterou pořádá hranická městská
knihovna. Tato přednáška je
příspěvkem knihovny k celorepublikovým oslavám dvou kulatých výročí jedné z největších
osobností našich dějin. V roce
2020 se vzpomínalo 350 let od
narození a v roce 2022 uplyne
430 let od úmrtí Komenského.
Přednáška představí vztah Jana
Amose Komenského k Přerovu,
městu jeho studií a prvních pedagogických zkušeností. Připomenuta bude také komeniologická
tradice Přerova, kde byl roku 1874
postaven první figurální pomník
této osobnosti a kde roku 1888
vzniklo vůbec nejstarší muzeum
věnované Komenskému a také
kde byl roku 2012 učiněn unikátní
archeologický objev místa, kudy
Komenský skutečně kráčel.
Svým dílem zasáhl Komenský
do mnoha oborů, mimo jiné se ne-

smazatelně zapsal do dějin kartografie jako tvůrce druhé nejstarší
mapy Moravy. Na přednášce budou prezentovány ukázky z fondů
přerovského muzea, které spravuje největší sbírku Komenského
map. Tuto mapu využívali vydavatelé atlasů po více než sto let.
Přestože Komenský podle všeho
neprováděl terénní zaměřování
celé země, je jeho mapa mnohem
přesnější než předchozí Fabriciova. Kromě sídelní sítě do ní vložil
další značky pro vinice, rudné doly,
sklárny a lázně (také u Hranic pro
Teplice). Na Komenského mapě
Moravy najdeme také označenou
Hranickou propast.
Na přednášce si můžete také
prohlédnout panely s proměnami podobizny Komenského. Přednáška se koná v Zámeckém klubu
v pondělí 15. října od 18 hodin.
Vstupné 50 Kč v předprodeji v TIC
i v místě konání akce. Při vstupu
je třeba ukázat potvrzení o očkování, test nebo prodělání nemoci.
Vstup je možný pouze s rouškou
kryjící nos a ústa. 
(mj)
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program

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Pondělí 1. 11.
18:00 - Ostrava Brass Quintet
– koncert v rámci Kruhu přátel
hudby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

formačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 11. 11.

Středa 17. 11.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jan
Jaroš: Obrazy – koná se ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

9:00 - Florbalový turnaj – sportovní utkání pro žáky základních škol, koná se v Domě dětí
a mládeže Hranice, Galašova
1746, více informací na www.
ddmhranice.cz.
Pátek 19. 11.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava betlémů a vánočních
tradic – koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 636, vstup
zdarma.

Pondělí 8. 11.
20:00 - Partička na vzduchu –
improvizační divadelní představení s komiky z televizní show.
Koná se v Sokolovně Hranice,
Tyršova 880, vstupné 550 Kč.
Předprodej na ticketstream.cz.
Úterý 2. 11.

Středa 10. 11.

19:00 - Behind the Door – koncert slezské jazzové kapely se
uskuteční v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné 150 Kč. Předprodej v restauraci Stará střelnice.

10:00 - Sdílená péče o děti se
zdravotním postižením – přednáška o projektu homesharingu
pro rodiny s postiženými dětmi.
Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, nutná
rezervace na tel. 720 621 687.

Čtvrtek 4. 11.
18:00 - Podzimní koncert ZUŠ
Hranice – koncert žáků a pedagogů Základní umělecké školy
Hranice. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Libor Beneš – koná se v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.

Sobota 13. 11.
9:00 - Ukázková lekce Powerjógy – koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup
zdarma.
Neděle 14. 11.
15:00 - Lotrando a Zubejda –
divadelní představení se uskuteční v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
v předprodeji 130 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

18:00 - Snow Film Fest 2021
– první blok festivalu outdoorových filmů. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné je
50 Kč/blok. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.
20:00 - Snow Film Fest 2021
– druhý blok festivalu outdoorových filmů. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné je
50 Kč/blok. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

Pondělí 15.11.

Sobota 6. 11.
9:00 - Ukázková lekce kruhového tréninku – koná se v BSS
Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup zdarma.
10:30 - Ukázková lekce pilates
– koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup
zdarma.
20:00 - Koncert: Jindřich Černohorský – koncert kytaristy
Jindřicha Černohorského se
uskuteční v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 150 Kč.
Předprodej je v Turistickém in-

18:00 - Violoncello dvou generací – koncert v rámci Kruhu přátel hudby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

18:00 - Jan Amos Komenský:
Velký Moravan – přednáška historičky Heleny Kovářové. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
50 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 20. 11.
8:00 - Podzimní zahřívačka
s Dynamic Fit – dopolední
cvičení, ukázky lekcí, přednášky a taky měření indexu BMI.
Koná se ve sportovním centru
Dynamic Fit Hranice, tř. 1. máje
1901, nutná předešlá rezervace,
tel. 736 113 746.

program
Středa 24. 11.
18:00 - Hana Fialová: Slavné
muzikálové melodie – koncert
v rámci Kruhu přátel hudby. Koná
se v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné 200 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

19:00 - Panoptiko: Poslední
tango – hudební a divadelní
představení. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, předprodej v restauraci Stará střelnice.

Pondělí 29. 11.

Pátek 26. 11.
9:00 – 17:00 - Dny otevřených
dveří Střední průmyslové školy Hranice v rámci oslav výročí
75 let od jejího vzniku. Veřejnost je zvána na prohlídku areálu
školy ve Studentské ulici i na prohlídku dílen v Partyzánské ulici.

19:00 - Vzpoura nevěst – divadelní představení. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 550 Kč, předprodej v restauraci Stará střelnice.

18:00 - Předvánoční koncert
– na koncertě vystoupí žáci ze
Základní umělecké školy Potštát,
koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 636, vstupné dobrovolné.
PŘIPRAVUJEME
Čtvrtek 2. 12.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Josef Divín: Dílo – koná v Galerii
Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstup zdarma.

Pátek 3. 12.
17:00 - Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu – již tradičně
se koná na Masarykově náměstí
v Hranicích. Tentokrát rozsvítí
vánoční strom Olga Lounová
s kapelou. Poté vystoupí excelentní virtuos Jiří Erlebach. Připravený je doprovodný program
pro malé i velké, vstup zdarma.
Program uvnitř listu a podrobný
program na plakátech.
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Sobota 4. 12.

Čtvrtek 16. 12.

18:00 - Blue Cimbal – moderní
cimbálovka zahraje hity od Stinga, Pink Floyd nebo U2. Koná se
na Masarykově náměstí, vstup
zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Medvídci – koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.

Neděle 5. 12.
10:00 - Kluziště pro veřejnost
– zimní kluziště na Masarykově
náměstí. Provozní doba je od
pondělí do neděle v čase 10:00–
20:00 hodin. Kluziště bude přístupné až do 29. 12., vstup pro
veřejnost nebude zpoplatněn.
Půjčovna bruslí a brusírna bruslí
na místě zajištěna. Cena půjčovného je 70 Kč.

17:00 - Mikulášská nadílka –
hudebně-divadelní představení
pro děti. Koná se na Masarykově
náměstí, vstup zdarma.
Středa 8. 12.
18:00 - Předvánoční beseda
u cimbálu – vánoční posezení
s cimbálovou muzikou. Koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 636, vstupné dobrovolné.
Sobota 11. 12.
8:00 - Vánoční poklad – hledání zakopaného pokladu podle souřadnic, koná se v Domě
dětí a mládeže Hranice, Galašova 1746, více informací na www.
ddmhranice.cz.

Sobota 27. 11.

Středa 15. 12.

8:00 – 12:00 - Dny otevřených
dveří Střední průmyslové školy Hranice v rámci oslav výročí
75 let od jejího vzniku. Veřejnost je zvána na prohlídku areálu
školy ve Studentské ulici i na prohlídku dílen v Partyzánské ulici.

18:00 - Předvánoční koncert
tří sborů – vystoupí Ženský pěvecký sbor, Smíšený sbor Parson
a zpěváci z Klubu seniorů Hranice. Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 636, vstupné
dobrovolné.

Sobota 18. 12.
18:30 - Vánoční koncert – vystoupí Vašo Patejdl, kapela Limetal, Hranický dětský pěvecký
sbor a mnoho dalších. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
na stání 400 Kč, předprodej v restauraci Stará střelnice.

POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU AKCI?
Napište nám na e-mail
infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz nebo
zavolejte na 581 607 479.

PROGRAM AKCÍ
Navštivte webové stránky
a vyberte si z pestrého
programu akcí v Hranicích
a okolí kultura-hranice.cz.

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V NEDĚLI
7. LISTOPADU 2021.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga

Stará radnice

Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, 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.

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Do 28. 11. 2021 - Jan Severa:
Obrazy. Malíř a restaurátor Jan
Severa se narodil v roce 1937.
Vystavovat začal od poloviny
šedesátých let v konfrontacích
se svými generačními vrstevníky. Zaměřením je figuralista,
svůj nejvlastnější projev našel
ve výrazovém rejstříku nové
figurace. Jeho díla se nacházejí například v Národní galerii
Praha.

Do 7. 11. 2021 - Emma a Barbora Srncovy: Cesta ke štěstí.
Do světa fantazie, klidu, úsměvů
a barev můžete vstoupit na výstavě dvou žen – výtvarnice
Emmy Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory Srncové.
Můžete se proletět nad Kampou,
obdivovat jaro na Karlově mostě i motivy z Čertovky. K vidění
jsou litografie, malovaný banner
a polštář s peřinou.

2. 12. 2021 – 23. 1. 2022 - Josef
Divín: Dílo. Sklářský výtvarník
Josef Divín pochází z Valašského Meziříčí. Pomocí různých
technologií pracuje se sklem
a zpracovává náměty převzaté
z krajiny a architektury. Jeho
práce je zastoupena v tuzemských i zahraničních sbírkách.
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 2. prosince v 17 hodin.

Do 5. 12. 2021 - Hranická rocková scéna devadesátých let. Staré
hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety a vzkazy
upozorňující muzikanty na nadměrný hluk. To všechno můžete vidět
a slyšet na výstavě, která připomíná hranické kapely ze „svobodných
a divokých“ devadesátých let minulého století.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru
na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky. K vidění jsou ruční palné i chladné
zbraně z různých koutů světa. Část expozice je věnována i vojenským
ústavům a historii vojenské akademie v Hranicích. Návštěvníci se
dozvědí také informace o hranickém střeleckém spolku a místní
střelnici. Vyzkoušet si mohou vojenský hrací stolek.
Model historického jádra Hranic. Model historického centra
Hranic znázorňuje podobu
města v 18. století. Jeho autorem je historik Stanislav Miloš,
který k tvorbě využíval papírové
krabičky. Ty postupně proměnil
v malebné domečky tvořící historické centrum Hranic. Součástí expozice jsou také panely
s informacemi o vývoji a historii
hranického zámku.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
19. 11. – 19. 12. 2021 - Výstava
betlémů a vánočních tradic.
Tradiční výstava betlémů přiblíží
dětem i dospělým lidové tradice
a navodí tak příjemnou atmosféru Vánoc a tradic s vánocemi spojených. K vidění budou desítky
betlémů z různých materiálů, jako
například ze dřeva, šustí, keramiky, papíru, drátku a mnoho dalších. Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 19. listopadu v 17 hodin.

11. 11. 2021 – 9. 1. 2022 - Jan
Jaroš: Obrazy. Výstava hranického malíře Ing. Jana Jaroše proběhne in memoriam k nedožitým
100 letům. Ve své tvorbě vycházel
z podnětů reálného světa, jeho
inspirací bylo Valašsko, Beskydy
a rodné Hranice, které ztvárnil
z mnoha pohledů a v různých
ročních obdobích. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
11. listopadu v 17 hodin.
16. 12. 2021 – 13. 3. 2022 - Medvídci. První plyšový medvěd, tak
jak ho známe dnes, byl vyroben
v roce 1902. Vše o této dodnes
oblíbené hračce se návštěvníci
dozvědí na výstavě, která představí medvídky sběratelky Svatavy Ryparové. Majitelka má ve
své sbírce přes dva tisíce těchto
roztomilých plyšáků. Vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 16. prosince v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00,
so–ne zavřeno.
Do 5. 11. 2021 - Výstava Talent ZUŠ. Výstava uměleckých prací
absolventů výtvarného oboru ZUŠ Hranice pod vedením trojice
učitelů – Bc. Pavlíny Zábranské, Mgr. Evy Vojtěškové a MgA. Tomáše
Janíka. K vidění jsou díla z oblasti grafického, průmyslového a textilníhodesignu, architektury, knižní ilustrace, animace, sklářství a výtvarné pedagogiky.
10. 11. 2021 – 7. 1. 2022 - Výstava obrazů Libora Beneše.
Výstava uměleckých prací Libora Beneše ukáže různorodé
techniky kresby. Nabídne díla
tvořená uhlem, akvarely i tuhou.
Tématem obrazů je obyčejný život, jeho běžné strasti i radosti.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 10. listopadu v 17 hodin.

ohlédnutí
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Dny evropského dědictví v Hranicích nabídly mnoho akcí
Bodoval Martin Chodúr, prohlídky zámku i vlastivěda
Návštěvníci Dnů evropského dědictví, které se konaly
v sobotu 18. září (po uzávěrce
Hranického zpravodaje), měli
největší zájem o koncert Martina Chodúra a o komentované
prohlídky zámku „Z hladomorny
do věže“.
Na dračku šla také Vlastivěda
města Hranic od Jiřího Nebeského. Její křest se konal ve dvoraně
zámku a spousta lidí si knihu nechala od autora podepsat.
Zájmu se těšily i výtvarné dílny na Staré radnici. Lidé se mohli
naučit drátkovat a vytvořit si zajímavé ozdoby, nebo se mohli
oddávat sklářskému umění a přitom poslouchat hudbu v podání
nevidomé kapely Naslepo.
Vlastně už samý začátek dne
byl fajn. Odstartovala ho veřejná
snídaně a k tomu vyhrávali studenti hudby na veřejné piano.
Kdo měl zájem, mohl se podívat

do vestibulu Základní umělecké školy v Hranicích, jak funguje jeden z posledních hrajících
orchestrionů v republice. Nebo

si prohlédnout úžasné prostory mázhausu v Radniční ulici či
vystoupat na věž Staré radnice
a mít tak trochu nad vším nad-

hled. Prostě byl to fajn den a přinášíme za ním, prostřednictvím
fotografií Jiřího Necida, malé
ohlédnutí. 
(red)
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sport

Město ocenilo nejlepší sportovce loňského roku
Ceny pro nejlepší hranické
sportovce loňského roku se kvůli koronavirové pandemii znovu
předávaly až na podzim, opět ve
dvoraně hranického zámku. Letošní„Sportovec roku“ byl zaměřen na atletiku – hraničtí atleti
loni slavili 80 let organizované
činnosti a 60 let od založení oddílu atletiky. Proto jsme pozvali
bývalého skokana do výšky Svatoslava Tona.
Mezi jeho největší úspěchy
patří stříbrná medaile z juniorského mistrovství světa v roce
1996 a dvě šestá místa na Mistrovstvích Evropy (Mnichov
2002, Göteborg 2006). V roce
2004 reprezentoval na Letních
olympijských hrách v Athénách,
kde obsadil ve finále výkonem
229 cm 8. místo. V roce 2006
vyhrál na mítinku Zlaté ligy
Weltklasse v Curychu. Dokázal
překonat laťku ve výšce 233 cm.
Akci Nejlepší sportovec
roku 2020 moderovali Vanda
Rajnochová a David Král. Večer
hudebně zpříjemňovala Katka &
JazzBanda. Stejně jako loni, tak
i letos jsme pro vás celý přenos
vysílali živě na YouTube.

Sportovci roku 2020
– výsledky
Olympijské sporty –
jednotlivci
Kategorie do 15 let
1. místo: Anthony Kocman (Klub
vodních sportů Hranice – rychlostní kanoistika)
2. místo: Šimon Konečný (Klub
vodních sportů Hranice – rychlostní kanoistika)

3. místo: Barbora Odstrčilová (SK
Hranice – atletika)
Kategorie 16 – 19 let
1. místo: Martin Bezděk (Judo
Železo Hranice)
2. místo: Martin Čmelík (SK Hranice – atletika)
3. místo: Adéla Dostálová (SK
Hranice – atletika)
Kategorie nad 20 let
1. místo: Simona Křivánková
(Triatlon Klub Hranice – Rocktechnik Triatlon)
2. místo: Adéla Zdražilová (Sk
Hranice – atletika)
3. místo: Rostislav Kolář (SK Hranice – atletika)
Kategorie Masters (veteráni)
1. místo: Klára Úlehlová (Sk Hranice – atletika)
2. místo: Tomáš Smýkal (Klub
vodních sportů Hranice – rychlostní kanoistika)
3. místo: Iva Podjuklová (SK Hranice – atletika)
Olympijské sporty – družstva
Kategorie do 15 let
1. místo: Družstvo starších žákyň
(Energy Judo team)
2. místo: Družstvo U15 (SK Hranice – odd. kopané)
3. místo: Družstvo starších žákyň
(Sk Hranice – atletika)
Kategorie 16 – 19 let
1. místo: Družstvo staršího dorostu (TJ Cement, odd. házené)
Kategorie nad 20 let
1. místo: Družstvo mužů STRABAGRAIL EXTRALIGA (TJ Cement,
odd. házené)

V nejprestižnější kategorii jednotlivců v olympijských sportech nad 20 let obhájila
prvenství Simona Křivánková.

Svatoslav Ton se podepsal do Zlaté knihy města.

2. místo: Smíšené družstvo Triatlon klub Hranice – Rocktechnik
triatlon (triatlon)
3. místo: Družstvo mužů (Judo
Železo Hranice)
Kategorie Masters (veteráni)
1. místo: Družstvo tenistů (Club
tenis Hranice)
Neolympijské sporty –
jednotlivci
1. místo: Ing. Petr Krejčiřík (letecký sport)
2. místo: Markéta Klevarová
(DDM Hranice – agility)
3. místo: Bc. Radek Krejčiřík (letecký sport)
Neolympijské sporty –
družstva
1. místo: Duo Panenky – Lucie
Zavadilová a Nikola Podrazilová
(DDM Hranice)

2. místo: Duo Minipanenky – Andrea Koblihová a Natálie Hrnčířová (DDM Hranice)
Sportovní odchovanci
Jakub Rumian – TJ Cement, odd.
házené
Sportovní senioři, činovníci
a trenéři
Tomáš Ličman – trenér (Judo
Železo Hranice)
Milan Hajný – činovník (SK Hranice – odd. kopané)
Vladimír Žurman – činovník (TJ
Cement, odd. házené)
Zvláštní cena
Josef Kučerka – TJ Cement, odd.
házené
Cena čtenářů Hranického týdne
Natálie Vránová (Minipanenky
DDM Hranice)

Hranice oceňují i nejmladší sportovce do 15 let.
Foto: 3× Petr Bakovský
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