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Krásné prožití
svátků vánočních,
spoustu příjemných setkání na vánočním jarmarku,
skvělé zážitky z kulturních
vystoupení, báječnou pohodu
u punče na náměstí, zábavu
na programech, které pro vás
v průběhu roku připravujeme,
hodně štěstí, lásky, radosti,
zdraví a úspěšné vykročení
do nového roku 2018 přeje
čtenářům Hranického zpravodaje, návštěvníkům kulturních akcí a výstav, čtenářům
knihovny a všem Hraničanům
za celý tým Městských kulturních zařízení v Hranicích

2016

Pour

Pour

2016

Naďa Jandová, ředitelka
Městských kulturních zařízení

Na rozsvícení vánočního stromu v Hranicích míří každoročně stovky lidí. Více informací a podrobný program najdete
uvnitř listu.
Ilustrační foto: Jiří Necid

Úvodník starosty: Tradice jsou našimi kořeny
Každoročně se také naše
město připravuje na čas adventu. Pro spoluobčany, kteří
jsou věřící, je to čas očekávání
příchodu Spasitele a pro nás
ostatní čas, kdy bychom se měli
zamýšlet nad událostmi celého
roku 2017 a užít si s rodinami
svátky vánoční. Celé toto období má své kouzlo a spojuje
historické tradice křesťanské
víry s tradicemi společenskými.
V pátek 1. prosince rozsvítíme
náš společný vánoční strom na
náměstí. Téměř sto let starý zvyk
lidi stále spojuje. V dalších dnech
natrháme barborky, vyčkáme na

sv. Mikuláše s čerty a já doufám,
že lidé ocení celý kulturní předvánoční program, který jsme
připravili.
Osobně si rád ozdobím stůl
adventním věnečkem a s rodinou zapaluji k večeru svíce.
Přiznám se, že nevím, proč by
měly být tři svíce fialové a jedna růžová. Mnohem důležitější
je nálada, kterou samotné svíce
navozují. Když po narození Ježíše Krista postavili mudrci z východu u nového krále své dary,
bylo to zlato, kadidlo a myrha.
Zlato je dnes pro nás znakem
bohatství, ale v minulosti bylo

také znakem čistoty. Kadidlo je
vonná pryskyřice, která při pálení vydává kořeněné aroma.
Příbytky se od nepaměti vykuřovaly a byla to právě směs bylin,
semínek, kořenů, vonného dřeva
a suchých květů, která pomáhala
proti různým nemocem. Historie byla plná bolesti, a tak se zdá
pochopitelné, že třetím darem
byla myrha. Má protibolestivé
účinky. Tato vzácná pryskyřice
se přidávala i do vína, které vypil
Kristus před svým ukřižováním,
aby méně trpěl.
Když přestaneme vnímat
tyto tradice jen jako církevní

svátky, zjistíme, kolik moudrosti
je v těchto zvycích. Čas zpomalení a setkávání. Čas zamyšlení
i plánování. Můžeme odpustit
a také naslouchat jiným. Čas adventu vrcholí po třech týdnech
zlatou nedělí, která v letošním
roce vychází na 24. prosince.
Máme tedy dost času nakoupit,
upéct, uklidit a zasednout po
západu slunce ke štědrovečerní
večeři. Bramborový salát a kapr.
Pod talířem šupina. Už se těším.
Také zavzpomínáme na
ty, kteří už nejsou mezi námi,
ale hodně pro nás znamenali.
Pokračování na straně 2
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V Hranicích se vysadí stovky stromů a tisíce keřů
Více než 700 stromů, 21 tisíc
keřů a přes 200 sazenic do živých plotů přibude příští rok
v Hranicích.
Na jaře roku 2018 proběhne výběrové řízení, na podzim
pak výsadba. Celková cena se
odhaduje na zhruba 6 milionů
korun bez DPH. Město Hranice získalo na realizaci projektu
dotaci z Operačního programu
životního prostředí ve výši 85 %
celkových nákladů projektu.
Plánované výsadbě předcházela důkladná a rozsáhlá inven-

tarizace přibližně 7 000 stromů.
Ta ukázala, kterým druhům se
u nás daří a kterým naopak ne.
Přednost dostaly druhy
evidentně dobře prosperující,
a to jak domácí, tak cizokrajné.
V poměrně velkém rozsahu jsou
zastoupeny ovocné druhy, doplněné o původní druhy listnatých stromů (duby, ořešáky,
javory, habry, břízy) a z jehličnatých stromů se jedná o borovici černou. V keřovém patře
převládají skalníky, tavolníky
a břečťany.

Tradice jsou našimi kořeny
Dokončení ze strany 1

Když se moje babička ptala rodičů, jestli za ní přijedeme na
Hod boží vánoční nebo na sv.
Štěpána, nevěděl jsem jako dítě,
kdy vlastně pojedeme.
Dnes vnímám, že to byly
právě tyto zvyky a tradice, které udržují nezapomenutelné zážitky. Že si všichni pamatujeme
rozzářené oči našich dětí pod
stromečkem. Druhý den slavnostní oběd a procházka k betlému. Je úžasné vzpomenout

Františka z Assisi, který vytvořil
tradici betlému již ve 13. století, a dodnes ji ctíme. Vše skončí,
až si nad dveře našich příbytků
křídou napíšeme K+M+B 2018.
Dnes ale máme toto krásné období před sebou. Přeji všem příjemný čas adventu, klidný a milý
čas vánoční. Dětem hodně dárků a nám dospělým přeji především radost ze života. Chraňme
si ji společně, je to vzácný dar.
Jiří Kudláček,
starosta města Hranic

K nové výsadbě bylo vybráno
22 lokalit v Hranicích, ve kterých
není v nejbližší době plánována
regenerace a svou významností nevyžaduje architektonickou
studii. Hlavním záměrem celého
projektu je doplnit stromové patro zeleně o novou generaci dlouhověkých dřevin s výhledem
do budoucnosti. Akce výrazně
přispěje k posílení biodiverzity
a udržení kulturního rázu města.
Zajistí kontinuitu generační obměny stromů, čímž bude zajištěna stabilita pro další desítky let.

Nutnost pravidelné obměny
zeleně ukázala i vichřice na konci
října, která měla v Hranicích na
svědomí 22 stromů. Pět jich vichr skácel v Sadech Čs. legií, čtyři
stromy na Struhlovsku, tři stromy
padly na hřbitově a zbylé jednotlivé kusy na dalších místech
ve městě. Poškozeno bylo jedno
auto a jedna lavička. Jen díky pravidelné kontrole a obměně zeleně, kterou město provádí, nebyly
škody vyšší. Kdo ví, jak by říjnovou
vichřici přežily například původní
staré stromy na Tř. 1. máje. (bak)

Město pořídilo kompostéry
Celkem 281 kompostérů na
biologicky rozložitelný odpad
nakoupilo město Hranice, aby
podpořilo zkvalitnění nakládání
s odpady ve městě.
Tímto krokem se zlepší systém domácího kompostování
v Hranicích a místních částech.
Díky kompostování biologicky
rozložitelných odpadů předejdeme v rámci projektu vzniku
224 tun komunálního odpadu
ročně. V první fázi budou uspokojeni občané, kteří svůj zájem

o kompostéry deklarovali předem.
Na nákup získalo město dotaci, projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Téměř tři stovky kompostérů stály
387 tisíc korun, z toho dotace
činila 329 tisíc korun a náklady
města pak 58 tisíc korun. (bak)

Město nabízí pozemky

Změna svozu komunálního odpadu

ke stavbě rodinných domů

Akciová společnost Ekoltes Hranice informuje občany
o změnách ve svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků. Náhradní svoz komunálního odpadu za pondělí
25. prosince 2017 (Boží hod vánoční) bude v pátek 22. prosince
2017. Za úterý 26. prosince 2017 (Štěpán) bude náhradní svoz
v pondělí 25. prosince 2017. V úterý 26. prosince 2017 (Štěpán)
proběhne svoz komunálního odpadu ve Slavíči, Valšovicích, Velké, Lhotce, v Teplicích nad Bečvou, v Hrabůvce a na Radíkově.
Sběrný dvůr bude v období od 21. prosince 2017 do 1. ledna
(red)
2018 uzavřen. 

Město Hranice nabízí celkem sedm
zasíťovaných pozemků připravených
k výstavbě rodinných domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše. Jde o pozemky Viziualizace nové ulice
o rozloze 885 m2 až 1466 m2 v ceně od v Drahotuších.
500 do 600 Kč/m2 bez DPH. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města www.
mesto-hranice.cz, kde naleznete i vizualizace případné podoby
nových rodinných domků. 
(bak)

Hranicko má dvě nové aplikace pro chytré telefony
Hned dvě mobilní aplikace,
poskytující informace o dění
ve městě a okolí, nabízí nyní
Hranická rozvojová agentura
majitelům chytrých telefonů.
Jednou z nich je aplikace
Česká obec a druhou Naše Hranicko. Obě jsou součástí Integrovaného systému informací,
který bude propojovat tyto informační kanály s dalšími zdroji
informací, například s městským
webem, nebo i s dalšími weby
organizací na Hranicku.
„Naším cílem je jednak rychle
informovat občany města i okolí,
a jednak propojovat informace

z různých zdrojů do jednoho systému. Jde o doplnění současných
zdrojů informací,“ řekl k tomu starosta města Jiří Kudláček.

Jde o mimořádně rychlou
a flexibilní cestu jak informovat
občany o dění v obci. Tato moderní technologie lépe cílí na mladé
lidi. Občan může mít díky oběma aplikacím neustálý přehled
o dění v domovské obci a také ve
vybraných obcích, které chce sledovat. Může také využít možnosti
s předstihem připomenout nadcházející akci, o kterou má zájem.

Mobilní aplikace Česká obec
je zaměřena na krátké informace
o aktuálním dění na Hranicku.
Aplikace informuje například
o chystaných kulturních, sportovních či společenských akcích
v regionu, odstávkách plynu,
vody, elektřiny, uzavírce místních komunikací, blokovém
čištění, zhoršení stavu ovzduší,
povodních, změnách otvírací
doby na úřadě, prodejnách,
knihovnách nebo pohřešovaných zvířatech. Akce, které vás
zaujmou, si můžete třeba propojit s kalendářem.
Aplikace Naše Hranicko již
poskytuje širší škálu informací.
Naleznete na ní například aktuality, informace z hranických

webů, možnosti ubytování, stravování, taxi, kulturní a sportovní
program i další služby.
Stažení obou aplikací je možné zdarma na Google play nebo
App store.
(bak)
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Program akcí v Hranicích
má nové webové stránky

I topit se musí umět
S nástupem podzimního počasí začíná topná sezóna, která
je doprovázena stížnostmi na
zápach a tmavý štiplavý kouř.
Častěji se vyskytuje také inverze a smog.
Denní imisní limity (množství
škodlivin, které v ovzduší dle
zákona může poletovat) bývají
u některých látek mnohonásobně překračovány. To vše působí
na lidský organismus. Nejvíce
jsou postiženi lidé trpící astmatickým a respiračním onemocněním, děti, těhotné ženy
a starší osoby.
Lokální topeniště
jsou zdrojem problémů
Jen za rok 2014 bylo v Olomouckém kraji z lokálních topenišť do ovzduší vypuštěno
585,3 tun tuhých znečišťujících
látek, v roce 2015 dokonce 642,9
tun. Kotle nižší emisní třídy a ty
kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, produkují i tisícinásobně
více prachu a rakovinotvorného
benzo(a)pyrenu. Ze špatného
spalování se do ovzduší dostává i řada dalších nebezpečných
látek, např. dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky nebo
oxid uhelnatý. Jednou z možností, jak můžeme ovlivnit, co
vypouštíme ze svých komínů
a co později dýcháme, je správné palivo. Je to například uhlí,

kde ale velmi záleží na způsobu
spalování, který výrazně ovlivňuje výsledné množství emisí.
U dřeva je potřebné dbát na
jeho dostatečné vysušení. Další
druhy biomasy (dřevní štěpky,
brikety, pelety) obsahují minimum vody a v případě štěpky
nebo pelet probíhá spalování
zcela automaticky, tedy za téměř ideálních podmínek.
Čím nikdy netopit: Plasty
– při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek, například
dioxiny a sloučeniny chlóru.
Obaly od nápojových kartónů.
Staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, natřená prkna
či chemicky ošetřené dřevo –
jeho pálením vyprodukujete asi
50-500krát více dioxinů než při
topení palivovým dřívím. Umělé
textilie - vzniká zejména amoniak, v menším množství uniká
i kyanovodík. Celobarevné letáky a časopisy, ty mohou uvolnit
těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu.
Nebezpečné odpady (např. baterie, léky) – jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Pneumatiky – jejich hořením vzniká
spousta toxických látek. Tráva ze
zahrady, listí – vzniká zejména
oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Tématu se budeme
věnovat i v příštích číslech Hranického zpravodaje. 
(bak)
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Kam vyrazit za kulturou či
sportem v Hranicích a okolí?
Ucelený přehled v moderním
hávu nyní nabízí nový portál
kultura-hranice.cz.
Webové stránky poskytují přehled programů ve městě a okolí.
Lidé mohou vyhledávat podle
data, druhu akce jako jsou výstavy, koncerty, sportovní podniky,
ale také podle cílových skupin –
například aktivity pro rodiny.
„Hlavní cíle, které jsme si při
tvorbě kladly, byla přehlednost,
uživatelský komfort a usnadnění
zadávání událostí od různých pořadatelů v regionu. Naší ambicí
je, aby na těchto stránkách bylo
veškeré dění ve městě a okolí.
Současně by měl kalendář sloužit pro pořadatele jako pomůcka
při vybírání vhodného termínu,
což je ku prospěchu návštěvníků
i organizátorů samotných,“ sdělila ředitelka Městských kultur-

ních zařízení v Hranicích Naďa
Jandová.
Pracovnice z Turistického
informačního centra připravují
tento přehled akcí na stránkách
informačního centra už roky.
„Snažíme se vždy web co nejvíce naplnit, aby byly informace
kompletní a nabídka různorodá.
Mnohdy je to mravenčí práce,
soustředit všechny události na
jedno místo, aby to bylo pro
uživatele pohodlnější a přehlednější,“ sdělila Lenka Dočkálková
z Turistického informačního centra na zámku.
„Od loňského roku máme
nový portál muzea a galerie
a nové stránky naší příspěvkové organizace. Teď spatřil světlo
světa kalendář akcí na Hranicku
a začínáme pracovat na nových
webových stránkách Turistického informačního centra,“ doplnila Naďa Jandová. 
(red)

Navštivte naše nové webové stránky a vyberte
si z pestrého programu akcí v Hranicích a okolí

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

Hranice si připomněly Den válečných veteránů

Město si připomnělo Den válečných veteránů. Foto: Petr Bakovský

Den válečných veteránů si
v sobotu 11. listopadu připomnělo město Hranice. Akci pořádala Vojenská posádka Hranice,
město Hranice, Československá
obec legionářská, Český svaz
bojovníků za svobodu a Klub
vojenských důchodců. Právě
11. listopad je dnem, kdy oficiálně skončila 1. světová válka.
Tento den je věnovaný památce válečných veteránů a slaví se
celosvětově jako Den veteránů
INZERCE

Chtěli byste před vánočním úklidem ještě vymalovat?
Dá se to stihnout. Stačí během odpoledne vymyslet, kde všude chcete malovat, zvolit správný odstín a nakoupit potřebné barvy. Pokud letos zvolíte
světlý nádech teplého odstínu, nic tím nezkazíte. Naopak dodáte místnosti
vzhled jistoty a prostoru. Zavítejte k nám do obchůdku s barvami Montcolor,
na ulici 28.října 448 u ,,Motošína“. Vše Vám rádi vysvětlíme a pomůžeme
s výběrem.

nebo Den vzpomínek a jeho
symbolem je květ vlčího máku.
Vlčí mák se stal symbolem
pro padlé vojáky 1. světové války podle básně, kterou v roce
1915 napsal kanadský chirurg
John McCrae, který sloužil na
západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. A 11. 11. 1918
v 11 hodin bylo podepsáno příměří mezi spojenci a Německem,
čímž skončily boje na západní
frontě 1. světové války.
(bak)

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb
Starosta města Hranic podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění
pozdějších předpisů,

oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí 177

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium,
Hranice, Zborovská 293

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ
Flajšar II, Jaselská 832

28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství,
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída
Československé armády, U Splavu

Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6)
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975,
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8)
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12)
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468,
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183,
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č. 8 a vol.
okr. č. 9)

Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063,
1067, 1078,1259, 1260, 1279, 1280, 1281, 1329, 1330,
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781,
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6 vol.
okr. č. 7)
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Struhlovsko

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ
Flajšar I, Jaselská 832

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská,
Rybniční, Tovární, Žižkova,
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557,
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203,
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552,
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18)
Nová - č.p.: 1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá
část ve vol. okr. č. 9)
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská
škola Sluníčko, Plynárenská 1791

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova,
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039, (druhá
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8)
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní
škola Hranice, Tř. 1. máje 361

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Na Hrázi,
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol.
okr. 3)
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027,
(druhá část ve vol. okr. č. 7)
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726,
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve
vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 12)
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992, (druhá část ve vol. okr.
č.3)

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní
výbor, Velká 80

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice
Hranice a.s., Zborovská 1245

Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova,
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru,
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská,
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171,
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573,
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754,
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335,
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99, ev. č. 163, (druhá část
ve vol. okrsku č. 6)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Pod Lipami, Pod Nemocnicí,
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19)
Palackého - č.p. : 1512, 1513, (druhá část ve vol. okr. č. 5
a vol. okr. č. 7)
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097,
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447,
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol.
okr. č. 7 a vol. okr. č. 9)

Lhotka, Velká

ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Drahotuše, Rybáře

ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní
výbor, Valšovice 28

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Valšovice

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední
zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820

ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní
výbor, Slavíč 86

Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p.
2210 – vol. okr. 12)
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814,
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol.
okr. č. 4)
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a
vol. okr. č. 8)

Slavíč

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní
umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova,
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova,
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční,
Svatoplukova, Zámecká

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní
výbor, Uhřínov 8

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Středolesí, Uhřínov

ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000

Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského,
Wolkerova, Za Viadukty,
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4)

ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov
seniorů, Jungmannova 1805

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka,
U Skalky, Za Lokálkou

U Hromůvky,
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 2142, (druhá část ve vol. okr. č. 8)
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: ACREngineering, spol. s r.o., Havlíčkova 426

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova,
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým,
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody,
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Hranicích dne 10. listopadu 2017

Jiří Kudláček
starosta
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„Vláčky“ už vidělo přes dva tisíce lidí
Výstava Plnou parou vpřed
má rekordní návštěvnost. Od
jejího zahájení 17. října do poloviny listopadu ji zhlédlo přes
dva tisíce návštěvníků všech
věkových kategorií. Tahákem
jsou dva funkční modely železnice.
Výstavu navštěvují i školní třídy. Pro ně je připravený bohatý
doprovodný program - luštění
kvízu, tipovací soutěž, žáci si
mohou vymalovat omalovánky, které pro ně vytvořily děti
ze ZUŠ Hranice. Součástí doprovodného programu je také komentovaná prohlídka výstavy.
Návštěvníci si na informačních panelech mohou prohlédnout historické fotografie
a zjistit, jak vypadalo hranické

Tahákem výstavy jsou dva funkční modely železnice. Foto: Marek Suchánek

nádraží, viadukty či tunel ve Slavíči v polovině 19. století. Připomenout si mohou, jak vypadaly

nejstarší jízdenky a spoustu dalšího. Výstava potrvá do 28. ledna 2018. 
(dh)

Židovské Vánoce
To, co jsou pro křesťany
Vánoce, to je pro Židy chanuka. Více se o tomto svátku
dozvědí návštěvníci ve středu 13. prosince od 18:30
v Galerii Synagoga. Těšit se
mohou na zajímavé povídání
fotografa Jindřicha Buxbauma
a JUDr. Petra Schlesingera,
kteří pocházejí z židovských
rodin. Pánové promluví o historických událostech, které tento svátek připomíná,
o tradicích a zvycích, které se
k chanuce vztahují. Nebude
chybět slavnostní zapalování chanukového svícnu, ani
ochutnávka tradičních smažených pokrmů, které se v tento
svátek v židovských rodinách
podávají. Děti, ale i dospělí si
budou moci vyrobit dreidl, typickou židovskou hračku. (ms)

Kam za kulturou?
Spisovatelka Hana Hindráková a její knihy inspirované Keňou.
Foto: archiv Hany Hindrákové

byznys, který se zabývá problematikou falešných léků, které
putují do Afriky. Kniha, která

Adventní pořad: Josef Somr
a Jaroslav Tůma míří do Hranic
Dvě mimořádné osobnosti,
herec Josef Somr a vynikající
varhaník a cembalista Jaroslav
Tůma, přiváží do Hranic Adventní
zastavení s literaturou a hudbou.
Tento komponovaný pořad se
uskuteční v neděli 3. prosince
od 18:30 hodin v hranické Galerii
Synagoga.
Návštěvníci uslyší umělecký
přednes v podání nositele Thálie
za celoživotní mistrovství Josefa
Somra, který si k recitaci vybral
novelu spisovatele Julia Zeyera

Andělé z papíru
v knihovně
Od pondělí 18. prosince
do pátku 22. prosince si mohou děti v odpoledních hodinách v dětském oddělení
Městské knihovny na Masarykově náměstí v Hranicích
vyrobit andílky na vánoční
stromeček. Potřebný materiál pro šikovné ručičky bude
připravený. Děti jsou zvány
do knihovny, kde mohou
strávit hezké tvořivé odpoledne s poslechem českých
koled. 
(jm)

Spisovatelka Hana Hindráková o Keni
Městská knihovna pozvala
do Hranic spisovatelku Hanu
Hindrákovou.
Beseda, na které se přenesete do Keni prostřednictvím
videí, fotografií a autorčina
vyprávění, se uskuteční v pondělí 11. prosince od 17 hodin
v Zámeckém klubu. Vstupné je
50 Kč.
Hana Hindráková píše poezii, prózu i publicistiku. Mezi její
největší lásky patří Afrika, cestování a psaní. Navštívila čtyřikrát
Keňu, dále Tunisko, Egypt, USA,
Nepál, Nový Zéland, Argentinu,
Chile, Portoriko, Velké a Malé
Antily a většinu evropských
zemí. Její srdeční záležitostí je
však Keňa, kterou si zamilovala
natolik, že se tam stále vrací.
Keňa se stala inspirací pro její
knihy Děti nikoho, Karibu Keňa,
Dobrovolnice a Očarovaná. Čerstvou letošní novinkou Hany
Hindrákové je román Smrtící
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Zahrada mariánská. Literaturu
oživí světoznámý umělec Jaroslav Tůma, který na cembalo
zahraje skladby od Johanna Sebastiana Bacha a hudbu dalších
starých mistrů.
Vstupné činí 170 Kč v předprodeji a 220 Kč na místě. Předprodej je v Turistickém informačním
centru v Hranicích. Akci pořádají
Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s Náboženskou
obcí Církve československé husitské v Hranicích. 
(red)

vám nedá spát. Falešné léky
představují závažnou hrozbu
pro lidské zdraví. 
(mj)

Přehled o kulturních akcích
konaných v Hranicích najdete
na webových stránkách

kultura-hranice.cz

Řemesla, sokoli a první republika
Hranické muzeum chystá pro rok 2018 další porci zajímavých
výstav. Připravuje se například výstava o hranických řemeslech,
na které budou zastoupena nejrůznější řemesla jako soukenictví,
tkalcovství, ševcovství, hrnčířství, hodinářství, truhlářství, mlynářství
a pekařství. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu o historii
hranického Sokola, která bude uskutečněna na počest devadesátiletého výročí od otevření hranické Sokolovny. K oslavám stého
výročí se bude konat výstava o každodenním životě v Hranicích
za časů první republiky. Dne 28. října 2018 to bude totiž už sto let
od založení samostatného československého státu.
Uvítáme, když se nám ozvou lidé, kteří mají jakékoliv historické
fotografie, dokumenty, plakáty či předměty vztahující se k uvedeným tématům. Pokud můžete připravované výstavy jakkoliv obohatit, zastavte se za námi na Staré radnici nebo zavolejte kurátorovi
výstavy Mgr. Marku Suchánkovi na číslo 775 854 522.
Za případnou spolupráci děkuje tým hranického muzea
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Adventní čas v centru Hranic
Vánoční stromky v podloubí, rozzářené ulice, betlém,
vůně svařeného vína či medoviny, vánoční koledy, ale
také nostalgické rozjímání
a všudypřítomné kulturní dění
přesvědčí všechny, že Hranice
mohou být místem, kde prožijete ty nejkrásnější Vánoce se
svými blízkými.
O zahájení vánočních trhů
se tento rok postará stočlenný
hranický sbor Cantabile společně s Leonou Machálkovou, a to
v pátek 1. prosince v pět hodin
odpoledne, kdy se rozsvítí na
Masarykově náměstí vánoční
strom, a odstartuje tak magickou vánoční atmosféru plnou
kulturních zážitků a zábavy. Návštěvníky budou celý podvečer
bavit svou přítomností andělé na
chůdách a hudební vystoupení.
Při nich můžete okusit zvěřinové
speciality, kozí sýry nebo třeba
raw dezerty. Následující den to
určitě vytančíte na programu

Jů a Hele vystoupí na hranickém Masarykově náměstí v pátek 8. prosince. Potěšit
mohou nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří je mohli sledovat v televizi už od roku
1981. Foto: archiv pořadatele

Taneční Vánoce s olomouckou
kapelou Dixieland Jazz Band,

Silvestr v Letním kině Hranice
Tradiční silvestr v Letním kině se uskuteční v Hranicích letos
už posedmnácté. Poslední večer letošního roku se bude promítat
od 16 hodin animovaný snímek pro celou rodinu Maxinožka. Při
sledování příběhu o Adamovi, který se vydává na dobrodružnou
cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, se
mohou návštěvníci zahřát u plynových teplometů, punčem či
svařákem. Závěr večera bude tradičně patřit ohňostroji. Areál
letního kina se návštěvníkům otevře od 15:30 hodin a vstupné
(red)
je 20 korun. 

taneční skupinou Petra Münstera nebo stepem se sestrami
Hlavinkovými.
Přes týden můžete utéct od
vánočního shonu za sérií vystoupení Hraní pod stromkem, kde
vystupují místní kapely, a užívat si společně s norimberským
punčem či horkou čokoládou
v ruce.
V pátek 8. prosince Masarykovo náměstí okouzlí Pohádkovými Vánocemi. Připraveni jsou
andělé na chůdách, představení Jů a Hele, pohádka v podání
obřích postav na chůdách a celý

tento magický podvečer ukončí
show ohně a tanců.
Veselé Vánoce svou hudbou,
zpěvem a tancem na druhý den,
v sobotu 9. prosince, popřeje
soubor Rozmarýnek, houslový
virtuóz Jiří Erlebach a nejúspěšnější hranické mažoretky. Zpěv
a tanec k vánočním svátkům
na náměstí patří již mnoho let.
Jak se slavilo ještě za doby lidových krojů, nám předvedou
poslední dva programové dny,
a to v pátek 15. prosince Lidové
Vánoce a v sobotu 16. prosince Moravské Vánoce. Oba dny
budou plné folklóru, cimbálu
a lidových tanců.
Návštěvníci se mají určitě
na co těšit. Jako každý rok náměstí zaplní stánky se širokým
sortimentem punčů, medovin
a ovocných vín. Nebudou chybět
kvalitní pochoutky regionální
značky Moravská brána jako kozí
i kravské sýry z Vysoké nebo různé druhy medu a výrobky z něj
přímo ze Skaličky.
Na náměstí budou také stánky, kde nebudou chybět vánoční
dekorace, perníkové chaloupky,
formičky na cukroví a baňky.
A od 6. prosince až do 23. prosince si můžete na náměstí,
hned vedle pódia, vybrat živý
vánoční stromek. Nebo se procházet podloubím a obdivovat
originální stromky, které vytvořily školy, školky, spolky a místní
organizace, a nasávat atmosféru
Vánoc.
Veronika Koláčková

Výstava betlémů v galerii M+M

K Vánocům v Hranicích už neodmyslitelně patří tradiční výstava
betlémů v galerii M+M, která už 23. rokem navozuje od konce listopadu příjemnou atmosféru vánočních svátků a přibližuje dětem i dospělým lidové tradice. Pokaždé nabízí nové pohledy, nová aranžmá.
„Chci, aby to bylo pokaždé jiné. Dlouho dopředu si představuji, jak by
to mohlo vypadat, nakonec ale tvořím podle toho, co lidé donesou,“

sdělila galeristka Anna Musilová. Letos k výstavě přispělo zhruba
čtyřicet jednotlivců a šest kolektivů. Návštěvníci se mohou letos
ponořit do ladovské zimy, projít kolem sjezdovky se sněhulákem,
obdivovat betlémy v aranžmá tiché noci s hvězdami, nasávat vůni
perníčků, vánočních stromků i praskajícího dřeva v krbu. Výstava je
k vidění od 24. listopadu do 21. prosince. (nad) Foto: 2x Pavel Jakubka
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Předpremiéra filmu o Brdečkovi bude v Hranicích
Dokument o slavném hranickém rodákovi Jiřím Brdečkovi, který by letos na
Štědrý den oslavil 100. narozeniny, uvidí jako první diváci
v Hranicích. Ve městě se totiž
uskuteční slavnostní předpremiéra filmu Universum
Brdečka, a to v pondělí 11. prosince od 18 hodin na Staré
střelnici.

Diváci se budou moci setkat
s režisérem filmu a čtyřnásobným držitelem ocenění Český
lev Miroslavem Jankem a jeho
týmem, ale také s dcerou Jiřího
Brdečky, spisovatelkou a novinářkou Terezou Brdečkovou.
Film divákovi nabídne pohled do nitra jedné z nejvýraznějších osobností českého filmu.
Byl natáčený i v Hranicích, ro-

dišti Jiřího Brdečky. Natáčení se
účastnila například PhDr. Libuše Hrabová, CSc. nebo Václav
Vlasák, které můžete ve snímku
vidět. Film vznikl ve společnosti Evolution Films, koproducentem je Česká televize.
Po projekci filmu se uskuteční i malé hudební vystoupení
Viktorie Dugranpere a Františka
Tomáška, kteří zazpívají někte-

ré písně z Limonádového Joe.
Chybět nebude ani malé občerstvení pro návštěvníky akce.
Vstupné na slavnostní předpremiéru je 90 Kč v předprodeji,
150 Kč na místě. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku.
Předpremiéru pořádají Městská kulturní zařízení Hranice
a Divadlo Stará střelnice.  (red)

Universum Brdečka připomene tvůrce filmových hitů
Universum Brdečka, celovečerní dokument režiséra Miroslava Janka a scenáristky Terezy
Brdečkové, vstoupí do českých
kin 21. prosince.
Jedna z nejvýraznějších osobností českého filmu, spoluautor
scénářů ke snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech
nebo Císařův pekař a Pekařův
císař stojí za mnoha hity české
kinematografie.
Brdečka proslul nejen svou
spoluprací s Jiřím Trnkou, Janem
Werichem nebo Oldřichem Lipským, ale ve světě se proslavil
jako respektovaný režisér animovaných filmů.
U příležitosti nedožitých
stých narozenin Brdečky se bude
konat také výstava nazvaná Jiří
Brdečka: 100 let – Od Limonádového Joa k zázrakům animace.
Tato interaktivní výstava určená
dospělým i dětem bude k vidění
od 16. prosince letošního roku
do 1. dubna 2018 na Chvalském
zámku v Praze.
Film Universum Brdečka režiséra a čtyřnásobného držitele
ocenění Český lev Miroslava Janka (Občan Havel, Olga, Filmová
lázeň, Normální autistický film)
plyne zcela přirozeně jako nenucený rozhovor s blízkými Jiřího
Brdečky. Hlavního hrdinu přibližují tvůrci také prostřednictvím jeho rozsáhlé tvorby, a to
nejen v podobě animovaných
či hraných filmů, ale také skrze
vytříbenou práci se slovy, ná-

Limonádový Joe aneb Koňská opera. Foto: Karel Ješátko

črtky, storyboardy, kresbami či
oblíbenými výtvarnými objekty
a osobními„poklady“. Režisér Miroslav Janek a střihačka Tonička
Janková tak ve filmu citlivě odkrývají bohatý vnitřní život člověka, který se dle svých vlastních
slov snažil vytvořit „svět zázračně oživlých obrazů, grafik, olejů,
akvarelů, fresek a mozaik“.
Jiří Brdečka se narodil v roce
1917 do učitelské rodiny v Hranicích, po maturitě na gymnáziu
studoval nejprve kreslení a zeměpis a následně dějiny umění.
Po zavření vysokých škol v období okupace se věnoval novinové
karikaturní kresbě a humoristickým článkům a psal drobné povídky. Právě tehdy vznikla i první
seriálová verze Limonádového
Joa, do které Brdečka vložil svou
lásku k westernům a romantice

Divokého západu a který se stal
předlohou pro kultovní film
Limonádový Joe aneb Koňská
opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964.
Brdečkův záběr byl celkově
široký, v průběhu svého života
pracoval v Lucernafilmu, poté ve
studiu animovaného filmu AFIT,
kde se tehdy potkala budoucí
špička české animace. Sám Brdečka byl ve světě považován
za jednoho ze zakladatelů „antidisneyovské“ animace, coby
režisér animovaných filmů byl
celosvětově respektován a jeho
snímky sbíraly ceny na filmových
festivalech. Pro každý film si vybíral jiného výtvarníka – například spolu s Jiřím Trnkou stojí za
animovaným filmem Pérák a SS,
s Kamilem Lhotákem pracoval
na filmu Vzducholoď a láska,

Tipy na dárek: kalendář i něco pro turisty
Máte nakoupeny dárky pod stromeček a chybí vám ještě drobnosti, které
doladí celek nebo chcete udělat svým
blízkým radost jen tak? Pak je právě pro
vás připravena lákavá nadílka z Turistického informačního centra na zámku. V nabídce jsou moderní suvenýry
s vkusným vzorem vhodné pro turisty
i cyklisty, skleničky na víno, stolní kalendář s nočními fotografiemi Hranic nebo
turistické a cykloturistické mapy, ty jsou
k dispozici v omezeném množství. (ld)

s Vratislavem Hlavatým zase na
Drahouškovi Klementýna, dalšími spolupracujícími výtvarníky
byli například takové ilustrátorské osobnosti jako Adolf Born,
Jiří Šalamoun či Eva Švankmajerová.
V roce 1945 se Brdečka stal
filmovým kritikem v Lidových
novinách, což ho nasměrovalo
ke scenáristice. Filmy miloval
a učil se o nich tím, že se na ně
díval. Zásadním kariérním zlomem pro něj byl rok 1947, kdy
si jej sám Jiří Trnka zvolil jako
scenáristu na svém prvním filmu
Císařův slavík. Ten jej také coby
talentovaného scenáristu později doporučil Janu Werichovi.
S ním Brdečka napsal slavnou
komedii Císařův pekař a Pekařův
císař, čímž sám sebe katapultoval mezi přední české scenáristy.
V roce 1957 se Brdečka stal
režisérem ve studiu Bratři v triku a jako scenárista byl pak zaměstnán ve Filmových studiích
Barrandov. Na konci sedmdesátých let natočil režisér Oldřich
Lipský podle Brdečkova námětu
a společného scénáře film Adéla
ještě nevečeřela a v roce 1981
Tajemství hradu v Karpatech.
Jiří Brdečka zemřel předčasně
v roce 1982.
Film Universum Brdečka
vznikl v produkci Evolution
Films producenta Ondřeje Zimy,
v koprodukci s Českou televizí
a podpořil ho Státní fond kinematografie. Distributorem filmu
je Aerofilms. 
(tz)

VánoČní t

Nebude chybĚt:
Setkávání u punče

Pravé kouzlo moravský
1. 12.

Masarykovo náměst

Rozsvěcení
vánočního stromu

Betlém

začátky programu vždy v 17
•
•
•
•
•

Punče, svařáky, bramboráky, pecáky a další po
Vánoční zboží
Folklorní soubory
Hudební vystoupení
Divadlo pro malé i velké

Zvonička pro štěstí

Vánoční stromky v podloubí

•

Zahájí stočlenný sbor Cantabile
a Leona Machálková

•

Proslov starosty, rozsvěcení
stromu anděly na chůdách

•

Koncert Leony Machálkové

•

Koncert skupiny Neřež

•

Podvečer zpříjemní
andělé na chůdách

2. 12.

Taneční Vánoce

3. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

Vystoupení dua LiThr

4. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

Vystoupení RK Band

5. 12. HRANÍ POD STROMKEM

•

Ohňová show

Vystoupení kapely Vocode

•

V průběhu od
procházet and

•

6. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

7. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

Lunety na focení

9. 1

Koncert kapely Klapeto

Vystoupení kapely
Láska Band

8. 12.

•

Olomoucký Dixieland Jazz
Band

•

Vystoupení taneční skupiny
Petra Műnstera

•

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

•

Vystoupení stepařské
skupiny Sester Hlavinkových

•

Jů a Hele - představení
pražského divadla

Pohádkové Vánoce

Veselé V
•

Vánoční pásm
Rozmarýnek

•

Netradiční kon
virtuosa Jiřího

trhy v Hranicích

ých Vánoc 1.– 16. 12. 2017
13. 12.

tí

•

7 hodin

Koncert skupiny H-band
- od 17 hodin

•

Česko zpívá koledy celorepubliková akce
Deníku - od 18 hodin

ochoutky

14. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

Koncert zpěváka a kytaristy
Radima Černého

15. 12.

Lidové Vánoce
•

A kromĚ toho:
3. 12.

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

5. 12.

Mikuláš ve dvoraně
Mikulášská nadílka s Městskou policií
se koná 5. prosince od 16 hodin ve
dvoraně zámku.

Vystoupení folklórního
souboru Rozmarýnek

Více na www.mkz-hranice.cz
•

Vystoupení úspěšných
mažoretkových skupin
ve vánočním duchu

10. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

•

Vystoupení folklórního
souboru při ZŠ Drahotuše

•

Vánoční koncert hudebního
tělesa Tomáš Kočko & Orchestr
(těleso ověnčené mnoha
hudebními cenami)

Hudecká muzika Franty Kopeckého

w

11. 12. HRANÍ POD STROMKEM

dpoledne budou
dělé na chůdách

•

16. 12.

Vystoupení kapely Srdíčko

Moravské Vánoce

12.

Vánoce

•

Cimbálová muzika Bača

•

Černotínský taneční soubor

•

Moravská Veselka

8. 12.

Dětský vánoční jarmark
Uskuteční se ve dvoraně zámku od
13 do 17 hodin.

Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
Uskuteční se na travnaté ploše před
zámkem od 16 hodin.

13. 12.

Židovské Vánoce

mo souboru

ncert houslového
o Erlebacha

12. 12. HRANÍ POD STROMKEM
•

Vystoupení kapely Vocode

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

Hraničané si připomněli 99. výročí od vzniku republiky

Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu zahájil Velký dechový
orchestr Základní umělecké školy v Hranicích. Foto: 9x Pavel Jakubka

U Staré radnice již byli vojáci připraveni ke kladení věnců.

Projev starosty města Jiřího Kudláčka.

Ohňová show skupiny Boca Fuego v letním kině.

Lampionový průvod v čele s muzikanty vyrazil od zámku na Masarykovo náměstí.

Před Starou radnicí se shromáždil početný dav Hraničanů.

Kladení věnců k bustě prvního československého prezidenta.

Atmosféru dotvářely svítící lampiony.

Kouzlům s ohněm přihlíželo plné letní kino.

VÝSTAVA
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Výstava Antonína a Blanky Ličmanových: na vernisáž
přišlo téměř 400 lidí, na výstavu už 2000 návštěvníků

Ve čtvrtek 26. října odstartovala vernisáží výstava děl Antonína a Blanky Ličmanových na Staré
radnici v Hranicích. Na vernisáži promluvil Pavel
Nepala, který je na snímku s Antonínem Ličmanem.

Velký zájem návštěvníků potěšil nejen Antonína Ličmana, ale i pracovníky muzea a galerie. Vzhledem k velkému
zájmu veřejnosti, výstavu už zhlédlo 2000 návštěvníků, bude výstava prodloužena až do 28. ledna příštího roku.

Na vernisáži panovala dobrá nálada.

Téměř čtyři stovky návštěvníků přišly na vernisáž výstavy děl Antonína a Blanky Ličmanových.
Pro návštěvníky připravili přátelé Antonína Ličmana bohatý raut. Foto: 8 x Jiří Necid

K vidění jsou i loutky Blanky Ličmanové.

Obrazy Antonína Ličmana.

O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Polajka.

Více fotografií na www.muzeum-hranice.cz
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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 21. 1. 2018 – Ladislav Daněk: Brány světla.
Výstava významného českého malíře, kreslíře, bibliografa, teoretika výtvarného umění a kurátora výstav
původem z Přerova.

Stará radnice

PROGRAM KULTURNÍCH,
Pátek 1. 12.
15:00 a 20:00 - Země na talíři
- ozvěny festivalu dokumentárních filmů o jídle. V 15 hodin
uvidíte film „Nechte si chutnat!“
a ve 20 hodin film „Tváře změny“.
Po jednotlivých blocích bude diskuze s odborníkem na dané téma.
Koná se v Komunitním a kulturním
prostoru na Třídě ČSA 211 (Karnola) v Hranicích. Vstupné 60 Kč za jeden film nebo 100 Kč za oba filmy.

Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00.
Do 28. 1. 2018 - Antonín Ličman a Blanka Ličmanová: Od abstrakce k realistické absurdnosti…
Výstava obrazů hranických umělců představí minulou i současnou tvorbu Antonína Ličmana, v části
výstavy jsou práce Blanky Ličmanové.
Do 28. 1. 2018 - Plnou parou vpřed. Výstava připomínající 170. výročí od příjezdu prvního vlaku
do Hranic. Uvidíte modely vláčků, fotografie
mapující historii hranického nádraží, viaduktů,
dobové jízdenky či exponáty vztahující se ke
kouzelnému světu vláčků.

17:00 - Rozsvěcení vánočního
stromu – tradiční zahájení vánočních trhů v Hranicích. Vystoupí
Leona Machálková, pěvecký sbor
Cantabile a skupina Neřež. Koná
se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma. Podrobný program naleznete na stranách 8 a 9.

Galerie severní křídlo zámku

18:30 - Adventní koncert Hranického dětského pěveckého sboru
a hostů – koná se v evangelickém
kostele v Hranicích, Šromotovo
náměstí, 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 29. 12. 2017 - Výstava obrazů výtvarné
skupiny Olomoučtí.
17. 1.–9. 2. 2018 - Fotografie Jindřicha Buxbauma. Vernisáž se uskuteční ve středu
17. ledna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: st a ne 14:00 - 17:00 nebo po předchozí domluvě
v Turistickém informačním centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava
zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci
mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se
zápalnými mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené šavle, které nosívali vojáci a státní
zaměstnanci.
Stálá expozice s modelem
historického jádra města Hranic.
Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož
autorem je Stanislav Miloš.

19:00 - Maturitní ples Střední průmyslové školy Hranice
– koná se v SC Naparia v Hranicích, Smetanovo nábřeží 2180.
Vstupenky možno zakoupit na
sekretariátu školy, Studentská
1384, Hranice, tel. 774 842 895.
19:15 - Vánoční saxofony Karla
Cahy – koná se v jídelně lázeňského domu Bečva v Teplicích nad
Bečvou, vstupné 40 Kč.
Sobota 2. 12.
17:00 - Taneční Vánoce – vystoupí Olomoucký Dixieland
Jazz Band, taneční skupina Petra
Münstera a stepařská skupina
Sester Hlavinkových. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma. Podrobný program
naleznete na stranách 8 a 9.

(horní podloubí Hranice), tel.
581 602 547.
19:00 - Dokud nás milenky
nerozdělí – představení Divadla Ventyl. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč. Předprodeje v Hranicích
jsou v Městské knihovně, v kavárně U mlsné kočky a v nemocnici
na centrálním příjmu. Představení
není vhodné pro děti mladší 15 let.
Neděle 3. 12.
15:00 - Progres a Duo Aramis
– vystoupení interpretů z televize Šlágr. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
250 a 280 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

15:00 - Adventní koncert sboru
Harmonia – koná se v kapli sv.
Václava v Zámrskách.
17:00 - Hraní pod stromkem:
duo LiThr – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.
17:00 - Habaďura aneb Nájemníci pana Swana – představení
Divadla Berani z Těšovic v rámci
pátého ročníku přehlídky ochotnických divadelních souborů Pobečví 2017. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770, vstupné 100 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru
na zámku, tel. 581 607 479.
18:30 - Adventní zastavení s literaturou a hudbou – vystoupení dvou významných osobností,
herce Josefa Somra a varhaníka
a cembalisty Jaroslava Tůmy.
Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstupné
v předprodeji 170 Kč, na místě
220 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz
Otevřeno: denně 9:00 - 17:00.
Do 21. 12. 2017 - Výstava
betlémů a vánočních tradic.
Tradiční výstava s vánoční tématikou.
19. 1.–9. 2. 2018 - Ludmila
Šlosarová a Petra Buchtová. Výstava obrazů, enkaustiky, keramiky, powertexu a dalších. Vernisáž se uskuteční v pátek 19. ledna
v 17 hodin.

19:00 - Pan Halpern a pan Johnson – anglická tragikomedie s Petrem Kostkou a Františkem
Němcem. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hraních, Sady Čs. legií
770, vstupné 450 Kč. Předprodej
restaurace Stará střelnice, tel.
581 602 187, knihkupectví Ezop

Pondělí 4. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem:
RK Band – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

PROGRAM AKCÍ
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SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V HRANICÍCH
Úterý 5. 12.
15:30 - Mikulášské řádění
s Aqua sport clubem Hranice
– koná se ve velké tělocvičně SC
Naparia v Hranicích, Smetanovo
nábřeží 2180. Čitelně nadepsané
balíčky pro děti vybírá recepce
Naparia do 4. prosince, rezervace na tel. 608 467 070, počet dětí
omezen, vstupné dobrovolné.
16:00 - Mikuláš ve dvoraně –
tradiční nadílka s Městskou policií
Hranice. Koná se ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám.
1. Čitelně nadepsané balíčky pro
děti odevzdávejte na služebně
Městské policie do 15:30 hodin.
V rámci nadílky mohou zájemci
přijít v masce čerta, přispět tak
k dobré náladě dětí i dospělých,
vstup zdarma.

zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice, vstup zdarma.
16:00 - Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi – balónky se
budou rozdávat od 15:45 hodin
před zámeckou dvoranou. Koná
se na travnaté ploše před zámkem v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 6. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem:
Klapeto – koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
18:00 - Aby záda nebolela –
přednáška fyzioterapeutky Dany
Ripplové. Koná se v Domě s pečovatelskou službou v Hranicích, Tovačovského 2000, vstup zdarma.
19:15 - Mikulášská taneční zábava – koná se v jídelně lázeňského domu Janáček v Teplicích nad
Bečvou, vstupné 40 Kč.
Čtvrtek 7. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem:
Láska band – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

Pátek 8. 12.
13:00–17:00 - Dětský vánoční
jarmark – koná se ve dvoraně

Čtvrtek 14. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem:
Hudecká muzika Franty Kopeckého – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

15:30 - Koledy u vánočního
stromu – koná se na kolonádě
v Teplicích nad Bečvou, vstup
zdarma.

Pondělí 11. 12.
17:00 - Pohádkové Vánoce – uvidíte pohádku Drak, Jiří a věž v podání obřích loutek, postavy Jů
a Hele v podání pražského divadla, anděly na chůdách a ohňovou show. Koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma. Podrobný program naleznete
na stranách 8 a 9.

17:00 - Hraní pod stromkem: Vocode – koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
19:15 - Bílé Vánoce: koncert
Julie Meixnerové – koná se v jídelně lázeňského domu Bečva
v Teplicích nad Bečvou, vstupné
40 Kč.

Neděle 10. 12.

18:00 - Předvánoční posezení
s koledami – přijďte si zazpívat
koledy za doprovodu hobojů
a fléten ZUŠ Hranice. Koná se
v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
19:15 - Jsou svátky: koncert
Vladimíra Knápka a Dáši Čočkové – koná se v jídelně lázeňského domu Janáček v Teplicích nad
Bečvou, vstupné 40 Kč.
Sobota 9. 12.
16:00–18:00 - Vánoční kamion
– pohádkový kamion se Santou
a skřítky. Koná se před hypermarketem Albert v Hranicích, Zborovská 2008. Více informací na www.
cocacolavanocnikamion.cz.
17:00 - Veselé Vánoce – soubor
Rozmarýnek s vánočním pásmem, netradiční koncert houslového virtuosa Jiřího Erlebacha
a vystoupení úspěšných mažoretkových skupin ve vánočním
duchu. Koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma. Podrobný program naleznete
na stranách 8 a 9.
18:00 - Adventní benefiční koncert – na koncertu pro opravu
kostela vystoupí sólistka Národního divadla v Praze Lucie Hilscherová s varhanním doprovodem
Lindy Sítkové. Koná se v kostele
v Černotíně, vstupné dobrovolné.

17:00 - Beseda se spisovatelkou
Hanou Hindrákovou – setkání
zaměřené na život a dění v Africe.
Koná se v Zámeckém klubu (pod
hradbami zámku) v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 50 Kč.
17:00 - Hraní pod stromkem:
kapela Srdíčko – koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
18:00 - Slavnostní předpremiéra filmu o Jiřím Brdečkovi
– promítání dokumentárního filmu Miroslava Janka o hranickém
rodákovi a významné osobnosti
české kinematografie. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 90 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej Turistické informační centrum na zámku, tel.
581 607 479.
Úterý 12. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem: Vocode – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
19:15 - Vánoční koncert kapely
Láska Agency – koná se v jídelně
lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou, vstupné 40 Kč.
Středa 13. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem:
H-Band – koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
18:00 - Česko zpívá koledy – celorepubliková akce Deníku. Koná
se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
18:30 - Židovské Vánoce – beseda o původu židovského svátku
chanuka, ochutnávka židovských
jídel a program pro děti. Koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.

17:00 - Hraní pod stromkem:
Radim Černý – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
19:00 - Tomáš Klus a jeho Cílová skupina – koncert oblíbeného písničkáře. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné 490 Kč.
Předprodej restaurace Stará
střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí
Hranice), tel. 581 602 547.
Pátek 15. 12.
17:00 - Lidové Vánoce – vystoupení folklorních souborů při ZŠ
Drahotuše a Rozmarýnek, vánoční koncert hudebního tělesa Tomáš Kočko & Orchestr. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma. Podrobný program
naleznete na stranách 8 a 9.

18:00 - Adventní koncert pěveckých sborů Cantabile – za doprovodu komorního sboru Senza
voci ZUŠ Hranice pod vedením
Markéty Láskové. Koná se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, Masarykovo náměstí.
19:00 - Tomáš Klus a jeho Cílová
skupina – koncert oblíbeného písničkáře. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770, vstupné 490 Kč. Předprodej
restaurace Stará střelnice, tel.
581 602 187, knihkupectví Ezop
(horní podloubí Hranice), tel. 581
602 547.
Sobota 16. 12.
13:00 - Vánoční inspirace – Iveta Hejlová předvede ruční výrobu
papírové krajky a Věra Miková paličkování v rámci výstavy betlémů
a vánočních tradic. Koná se v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16,
vstup zdarma.
17:00 - Moravské Vánoce – vystoupení cimbálové muziky Bača,
Černotínského tanečního souboru a Moravské Veselky. Koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma. Podrobný program
naleznete na stranách 8 a 9.
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AKTUALITY
Neděle 17. 12.

Úterý 19. 12.

16:00 - Adventní koncert sboru
Harmonia – koná se v evangelickém kostele v Hranicích, Šromotovo náměstí.

19:00 - Veselé vánoční hody:
koncert RK Bandu – koná se
v jídelně lázeňského domu Bečva
v Teplicích nad Bečvou, vstupné
40 Kč.
Pátek 22. 12.

Pondělí 18. 12.
12:00 - Výtvarný ateliér v knihovně – andílka z papíru mohou děti
vytvořit za poslechu českých koled od 18. do 22. prosince, vždy
v době od 12 do 17 hodin. Koná
se v dětském oddělení Městské
knihovny v Hranicích. Materiál
bude připraven zdarma.

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

18:30 - Vánoční koncert – vystoupení Hranického dětského
pěveckého sboru a hostů. Koná
se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Hranicích, Masarykovo náměstí,
vstup zdarma.
Neděle 24. 12.
14:00 - Sváteční koncert – koná
se v jídelně lázeňského domu
Bečva v Teplicích nad Bečvou,
vstup zdarma.

14:45 - Štědrovečerní muzicírování s dechovým kvintetem
Hraničáci - 14:45 - Masarykovo
náměstí, 15:15 - U Kostelíčka,
16:00 - Městský hřbitov, 16:30
- Domov seniorů, Hranice.
Úterý 26. 12.
18:30 - Na Štěpána není pána
– hudební pořad k poslechu
i tanci. Koná se v jídelně lázeňského domu Bečva v Teplicích
nad Bečvou, vstupné 40 Kč.
Neděle 31. 12.
16:00 - Silvestr v Letním kině
– tradiční ukončení roku s promítáním pohádky Maxinožka
a s ohňostrojem. Koná se v Letním kině v Hranicích, Teplická,
vstupné 20 Kč.

Připravujeme na leden
Úterý 9. 1. 2018
18:00 - Kruh přátel hudby: Kateřina Englichová, Vilém Veverka – koncert na harfu a hoboj
s jedinečným zážitkem. Koná se
v koncertním sále, Zámecká 118,
Hranice, vstupné mimo předplatné 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.
Kompletní přehled akcí najdete
na webových stránkách:
www.kultura-hranice.cz.
Pořadatelé akcí
mohou pozvánky na své
akce zasílat na e-mail
mic@meu.hranet.cz.
Změna programu vyhrazena.

Hranice byly v Toulavé kameře

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 8. prosince 2017.

Otevírací doba o svátcích
v MKZ Hranice
Na výstavy na Staré radnici
a v Synagoze mohou lidé v období svátků zavítat v několika
dnech, a to od středy 27. prosince do pátku 29. prosince. Výstavní síně budou uzavřeny od
23. do 26. prosince a potom od
30. prosince do 1. ledna.
Městská knihovna v Hranicích a Turistické informační
centrum na zámku budou mít
zavřeno od soboty 23. prosince
do pondělí 1. ledna.
Poté se na Vás pracovníci
Městských kulturních zařízení Hranice budou těšit v úterý
2. ledna roku 2018.

Provozní doba
Plovárny o svátcích
Na hranickou Plovárnu můžete během svátků vyrazit v sobotu 23. prosince od 9 do 21 hodin,
od úterý 26. prosince do soboty
30. prosince také mezi 9 a 21 hodinou, v neděli 31. prosince bude
otevřeno od 9 do 15 hodin. A od
úterý 2. ledna bude Plovárna
opět fungovat podle běžné
otevírací doby. Na bazén se nedostanete v neděli 24. prosince,
v pondělí 25. prosince a v pondělí 1. ledna 2018.
(red)

Reportáž zmiňuje také zastavení křížové cesty u Kostelíčku a sochu Hranické madony. Ilustrační foto: Jiří Necid, archiv MKZ Hranice

„Je řada důvodů, proč navštívit město Hranice. Zrekonstruované centrum je památkově
chráněno. Romantická zákoutí
nabízí poutní barokní areál
s křížovou cestou. A v neposlední řadě jsou tu technicky
cenné železniční viadukty. Hranice jsou důležitým dopravním
uzlem. Ostatně, kdysi dávno
těmito místy procházelo hned

několik obchodních cest, včetně nedaleké Jantarové.“ Těmito
slovy začíná reportáž v pořadu
Toulavá kamera, kterou Česká
televize odvysílala 12. listopadu. Pokud vám unikla, můžete
ji zhlédnout na stránkách www.
ceskatelevize.cz.
Reportáž nabízí pohled na
krásy města jako je historické
centrum, zámek nebo zámecká

zahrada, ale také na dům se sgrafity a barokní areál Kostelíčku.
Hranice jsou spjaté i s armádní
historií, a tak nechybí zastávka u
vyhlášených vojenských ústavů
a také v Muzeu na zámku, kde je
k vidění pohár, který věnoval císař František Josef I. hranickému
Střeleckému spolku. Reportáž
uzavírají pohledy na technický
unikát, hranické viadukty. (nad)

Vyšla nová publikace Poznej své Hranice
Na pultech se objevila nová
publikace o Hranicích pod
názvem Poznej své Hranice.
Její autor Jiří J. K. Nebeský se
tentokrát pokusil vytvořit populárně naučnou knížku s tematickými kapitolami, které
nás provedou bohatou historií
našeho města.
„Původně to měla být učebnice pro děti, ale nakonec je z toho
spíš publikace pro studenty
a dospělé,“ říká o knížce autor.
„Snažil jsem se historická témata
spojit s dneškem, aby bylo vidět,
jak současnost vyrůstá z minulosti,“ dodal Jiří Nebeský.

V obsahu najdeme například
kapitoly Zrození města, Zámek
a hradby, Městský znak, Naši Dietrichsteinové, Soužití sousedů,
Listopad 1989, Cechy a firmy
a další. Kniha přináší sto barevných fotografií, mnohdy dosud
nepublikovaných. V úvodu se dočteme:„Snažil jsem se zprostředkovat současný stav historického
poznání, v mnohém jistě jiný, než
jaký byl před třiceti či padesáti
lety. Někdy jsem se neubránil kritickému rýpnutí, zejména když
jsem měl pocit, že by to mohlo
pomoci ke změně věcí, které by
nápravu potřebovaly.“ 
(red)

Zájemci si mohou knihu zakoupit v Turistickém informačním centru na zámku a v knihkupectví Ezop. Foto: archiv
autora knihy

HISTORIE SOKOLA
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Hranice žily šibřinkami

Skupinová fotografie z roku 1933. Foto: sbírky hranického muzea

Šibřinkami žilo celé město.

Letos si připomínáme 130
let od vzniku hranického Sokola, který byl ve městě založený
v roce 1887.
Hraničtí sokoli se v roce 1928
dočkali vlastní sokolovny. Na
krku ale měli velké dluhy. Ty díky
tehdejšímu starostovi Dr. Sajdlákovi a hospodáři jednoty
St. Zejdy stále ubývaly. I díky
tomu, že zdrojem příjmů bylo
propůjčování sokolovny jiným
organizátorům a také provozování pohostinství při různých
programech.
Převažovala ale činnost tělocvičná. Všechny složky cvičily
týdně po dvou hodinách. Začala
se zavádět nová tělesná cvičení
jako házená, odbíjená, stolní tenis, lyžování a lední hokej.
Největší akcí na sokolském
cvičišti bylo župní veřejné cvičení 12. června 1932. Neobyčejným dojmem působil tehdy
mohutný průvod cvičenců s prapory a dvěma hudebními sbory.

V roce 1932 byla u sokolovny pořízena nová železná brána
s betonovými pilíři a vjezd do zahrady na západní straně.
V roce 1933 bylo nutné zvýšit plot kolem sokolské zahrady, protože při opravách byla
zvýšena silnice. Zmenšeny byly
také kruhové květinové záhony,
aby se vytvořil větší prostor ke
cvičení na trávníku. V sokolovně
v tomto roce uspořádali sokoli
15 vlastních akcí, 24 čajů o páté
a čtyřiadvacetkrát zapůjčili sokolovnu jiným organizátorům na
pořádání akcí.
V obdobném duchu, co se využívání sokolovny týká, se nesl
i následující rok 1934. Novinkou
bylo zřízení kluziště na cvičišti na
přelomu roku 1933 a 1934. Pro
děti se v roce 1934 zřídila prázdninová zotavovna v Novém Hrozenkově, kde mohlo téměř sto
dětí trávit prázdniny.
Údržba budovy sokolovny
pokračovala i v roce 1935. Zají-

Sokolské šiky zaplnily náměstí.
Cvičení navštívilo 1870 platících
osob kromě dorostu a žactva,
kteří měli vstup volný.
Ke 100. výročí narození Miroslava Tyrše se v roce 1932 konala
slavnost, kde vystoupili kromě
sokolů i další tělovýchovné složky, vojenští akademici a školy.

130 let

Sokola Hranice
4. díl: léta 1929 - 1937
Po dlouhé době byly obnoveny sokolské šibřinky, divadelní
odbor se rozšířil o dětské divadlo
a o Kašpárkovu družinu.
Díky kronikám, které sepsal někdejší starosta Sokola Dr. Sajdák
ve třicátých letech, existují přesné
informace o stavebních úpravách
sokolovny, cvičiště a okolí.

Sokoli pořádali ve třicátých letech výpravné šibřinky.

mavostí je, že dveře u šaten, u jeviště a některých vchodů byly
opatřeny samozavírači.
V roce 1936 bylo u cvičiště
vysázeno 10 kusů stromů lípy
a na sokolovně byl umístěn nápis Sokol.
V roce 1937 se konaly oslavy
padesátiletého trvání jednoty
sokolské. Vypukly 12. června
večer velkolepou Benátskou
nocí na řece Bečvě. Druhý den
se konalo veřejné cvičení všech
složek z hranického okrsku.
Oslavy pokračovaly spoustou
akcí až do konce roku. Sokoli
se účastnili sletů a několikrát
se stali vítězi.
Dne 13. září 1937 postihly
Hranicko povodně a voda zatopila sklepní místnosti v sokolovně do výše 2,5 metru. V roce
1937 měl Sokol 558 členů.(nad)
Pokračování příště
Seriál najdete také na
www.muzeum-hranice.cz

Obnovený divadelní odbor nacvičoval
nejrůznější kusy.
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Hranice se mohou pyšnit úspěšnou thaiboxerkou
Sportovní Hranice nejsou
jen házenkáři, judo nebo mažoretky, ale i jiné, méně tradiční sporty. Málokdo třeba ví, že
hranické kořeny má i nadaná
thaiboxerka Simona Nováková, letošní juniorská mistryně
republiky v kickboxu, která studuje v Holešově na Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole Ministerstva vnitra.
Simona Nováková trénuje
v Holešově pod vedením trenéra
oddílu SKP Holešov Petra Osokina, který v hranické vojenské
posádce zastává funkci vojenského psychologa. Položili jsme
mu několik otázek.
Nejdřív musím poblahopřát k úspěšnému mistrovství
světa v Itálii, ze kterého jste
se právě vrátili a získali dvě
medaile.
Děkuji. Bylo to opravdu
úspěšné. Sympatické na této
organizaci je, že dospělí mají
výkonnostní třídy podle počtu
absolvovaných zápasů, takže by
nemělo hrozit, že dostanete neadekvátního soupeře. Manželka
Petra Osokinová Janásová vybojovala zlato proti domácí Italce
a junior Jan Navrátil stříbro, když
ve finále podlehl dost smolným
způsobem o jeden bod.
Ale musím říci, že u nás, stejně jako třeba u boxu, je problém,
že máme řadu různých asociací,
takže ne každý titul má stejnou
hodnotu. Když však náš svěřenec
Petr Haiser v srpnu porazil v zápase thajského mistra světa, tak
to byl bezesporu velký úspěch
i bez mistrovského pásu.
Máte oddíl thaiboxu, ale
Simona Nováková získala medaili na mistrovství republiky
v kickboxu, jak se tyto sporty
liší?
Zjednodušeně řečeno, v thaiboxu se na rozdíl od kick boxu
mohou používat lokty a kolena.
V kick boxu soutěžíme v kategorii K1, kde je povolen pouze
jeden kop kolenem v takzvaném
klinči. Aby to bylo komplikovanější, tak i K1 má různá pravidla
v různých zemích.
Jak velký je to úspěch dovézt medaili z mistrovství republiky?
Ono to má dvě roviny, na jednu stranu je nutné říci, že u dívek se v této váhové kategorii

Trenér Petr Osokin se svojí svěřenkyní Simonou Novákovou. Foto: archiv oddílu

přihlásily jen dvě závodnice, obě
z našeho oddílu, ale na druhou
stranu je obrovskou odvahou už
vůbec do toho ringu vlézt a mít
chuť zápasit. A není jejich chybou, že nikdo jiný se nepřihlásil.
Takže ty medaile nepřeceňujeme, ale je to samozřejmě příjemné. Navíc Simona je vlastně
v začátcích, nyní trénuje druhým
rokem a na mistrovství to byl její
první soutěžní zápas.
Navíc se potkala s oddílovou kolegyní.
No trochu jsem se bál, jak to
bude vypadat, ale holky si nic
nedarovaly, šly do toho naplno
a Simona vyhrála. Pak se v říjnu
utkala v Bratislavě se zkušenější
Slovenkou a také vyhrála. Simona se snaží, má pozitivní přístup,
hodně toho snese, ale také má
schopnost se učit. Nedělá jen automaticky techniky, ale přemýšlí
o tom, a to je důležité.
Chodí do vašeho oddílu
hodně dívek?
Přibývá jich, ale chlapců je
zatím stále víc. Ale dívky bojují

jinak než kluci. Alespoň v těch
prvních zápasech jsou takové
živější, agresivnější. Někomu
možná přijde divné, že se holky
tlučou, ale mě už to nepřijde.
A navíc my se jdeme do zápasů
sportovně utkat, nikoliv se prát
a ublížit.
Thaibox nebo kick box jsou
plně kontaktní sporty, jak jste
na tom se zraněními?
Musím to zaklepat, ale za
těch sedm let tréninků, pamatuji tak jeden zlomený nos, dvě
roztržená obočí, ale to se kluci
nešťastně setkali hlavami, ani
nešlo o úder. Nějaké naraženiny
a modřiny nepočítám. Takže nic
vážného.
Ale používáte i nějaké chrániče?
Jistě. Na tréninku třeba větší
a měkčí rukavice, chrániče holení a loktů, helmy.
Pomáhá to, když je trenér
psychologem? Udržíte se třeba při zápase ve větším klidu?
Jak kdy. To máte jak s doktory.
Taky vědí, že kouření škodí zdra-

ví a kouří. Takže někdy se neudržím, třeba kvůli rozhodčím,
teď jsem vyletěl na mistrovství
světa. Ale v přípravě na zápasy
psychologie rozhodně pomáhá. Třeba moje žena Petra šla
před mistrovstvím světa zápasy
na Slovensku a nebylo to ono.
Tak jsem zvolil v předzápasové
přípravě na mistrovství světa
jiný přístup a osvědčilo se to.
Byla uvolněnější, cítila se lépe.
Každý člověk je ale individuální,
někdo potřebuje před zápasem
nahecovat, jiný je naopak přemotivovaný a potřebuje zklidnit.
Jak dlouho se vůbec thaiboxem zabýváte?
Už 20 let. Tehdy tu nebylo tolik klubů, v poslední době se to
rozrostlo. A to je dobře, protože
lepší konkurence dělá lepší výsledky. A trenéra dělám asi tak
sedm let.
V Holešově na policejní škole?
Ano. To ale znamená, že většinu svěřenců tam mám maximálně na 4 roky a pak jdou
dál. Někteří pokračují jinde, jiní
končí. Ale začíná se objevovat
i generace Holešováků.
A kolik máte svěřenců?
Do oddílu jich chodí kolem
40, ale ne každý má ambice
bojovat. Někteří si chodí jen zamakat na tréninky.
Trénujete třikrát týdně?
Ano a na jaře jezdíme na
14 dní do Thajska, kolébky
thaiboxu. Tam jsou tréninky intenzivnější, trénujeme dvakrát
denně dvě až tři hodiny. To nám
vždy hrozně moc dá.
To musí být problém, to
všechno při zaměstnání zvládat. Navíc dojíždíte do práce
do Hranic.
Tu cestu už znám nazpaměť.
Ale je to náročné i pro rodinu.
Občas říkám, že kdyby žena taky
neboxovala, tak už jsme rozvedení. Naštěstí nás to oba baví.
A to ještě máme malého kluka,
2,5 roku, kterého také bereme
na tréninky. V dnešní uspěchané
době je to i dobrý relax. V armádě mám na starost práci s lidmi,
mnohdy se mi třeba na trénink
ani nechce, jak jsem z práce vyšťavený, ale po tréninku jsem
zase nabitý energií.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský
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