Hranický zpravodaj
Zpravodaj města Hranic

ročník IV.

Vánoční jarmark odstartuje
program v ladovském duchu

číslo 12 / prosinec 2018

Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo náměstí
v Hranicích
Pátek 30. 11. 2018

Koledy, nejrůznější hudební vystoupení, vánoční zboží, vůně punčů a mnoho dalšího nabídnou letošní Vánoce v Hranicích. Odstartují v pátek
30. listopadu a program potrvá do neděle 15. prosince. Poté zůstanou na náměstí některé stánky s punči a od 16. do 21. prosince tam budou každý
den od 16 do 18 hodin znít koledy. Více informací o vánočním programu najdete uvnitř listu.
(nad) Reprofoto: Agentura Shaker production

Stanice na měření kvality ovzduší zahájila zkušební provoz
Obyvatelé Hranic se snáze
dozvědí informace o kvalitě ovzduší ve městě. Město
Hranice totiž pořídilo novou
monitorovací stanici na zjišťování kvality ovzduší, na kterou
získalo dotaci z Operačního
programu životní prostředí na
obnovu systémů sledování kvality ovzduší.
Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo,
veřejný informační panel pak

na Třídě 1. máje na spojovacím
„krčku“ ze Základní školy 1. máje
do jídelny.
Na informačním panelu jsou
zobrazeny základní údaje o kvalitě ovzduší, zejména hodnoty
polétavého prachu PM10 za
uplynulých 24 hodin a zároveň
i jeho denní imisní limit, ale také
hodnoty oxidu dusičitého NO2
a jeho imisní limit a stav ozónu.
Na panelu budou také zobrazeny základní meteorologické

údaje, například teplota, směr
a síla větru či vlhkost.
Výsledky budou zahrnuty do
sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu, na jejichž
webových stránkách v národní
monitorovací síti budou k dispozici online data. Výsledky budou
dostupné i na webu města.
Kvalitu ovzduší sleduje
město Hranice na svém území
dlouhodobě. V roce 2012 město
realizovalo projekt Čisté ovzdu-

ší pro Moravskou bránu, který
umožňoval monitorování kvality
ovzduší a zveřejňování výsledků
na webu města. Přístrojové vybavení se však již ocitlo na konci
životnosti a neodpovídalo současným požadavkům na kvalitu
dat. Proto zastupitelstvo města
schválilo pořízení nové imisní
monitorovací stanice s měřením
meteorologických dat. Celkové
náklady projektu jsou tři miliony
korun. 
(bak)
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Zastupitelé zvolili starostu a dva místostarosty
Nově zvolení zastupitelé
města Hranic se poprvé sešli
ve středu 31. října ve dvoraně
zámku, aby si zvolili nové vedení města. Starostou města Hranic na období 2018 až 2022 byl
na ustavujícím zastupitelstvu
opět zvolen Jiří Kudláček (Naše
krásné Hranice, člen ODA).
Poprvé od roku 1994 se tak
podařilo starostovi Hranic obhájit
svůj post i po volbách. Naposledy
to tehdy dokázal PhDr. Vladimír
Juračka (Hranice 2000), který byl
nyní zvolen 1. místostarostou.
Zastupitelé odsouhlasili i zřízení
funkce 2. místostarosty, kterým se
stal Daniel Vitonský (ANO 2011).
V sedmičlenné radě města
Hranic je pak doplnili MUDr. Ivan
Sumara (KSČM), Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011), Karla Vlasáková
(ODS) a Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život – Hnutí PRO Zdraví
a Sport.
Zastupitelé na svém ustavujícím
jednání složili slib zastupitele a také
odhlasovali termíny letošních jed-

Starosta města Jiří Kudláček a místostarostové PhDr. Vladimír Juračka a Daniel Vitonský. Foto: Archiv města Hranice

nání zastupitelstva města. Ta se
budou konat tradičně ve čtvrtek
od 16 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na zámku
29. listopadu a 20. prosince.
Koalici v Hranicích utvořilo celkem sedm z devíti stran,

Další část rekonstrukce
hřbitova je dokončena
Druhým rokem pokračovala rekonstrukce hranického
Městského hřbitova, která byla započata vloni, kdy byla
opravena část zdi od smuteční síně po vstupní bránu na
hřbitov.
Letos byla opravena zbývající část kamenné zdi a vybudováno nové oplocení kolem urnového háje. Místo staré zdi
v zadní části hranického hřbitova vyrostla zeď nová. Hřbitov
dostal nové brány. Byla také zbourána bývalá márnice.
Tato část rekonstrukce vyšla celkem za oba roky na
11,7 milionu korun. Další etapy rekonstrukce by se měly
týkat nejen samotného prostoru stávajícího hřbitova, ale
i bezprostředního okolí. Kromě cest na hřbitově, mobiliáře,
osvětlení a odvodu vod jak dešťových, tak splaškových, je
nutné vyřešit například i zeleň v tomto prostoru a také plochu
urnového háje. Je také potřeba vybudovat nezbytné zázemí pro správu hřbitova i pro návštěvníky a přidat parkovací
místa. 
(bak)

které se dostaly do zastupitelstva - ANO 2011 (4 zastupitelé), NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
(4 zastupitelé), Hranice pro život – Hnutí PRO Zdraví a Sport
(3 zastupitelé), Hranice 2000
(3 zastupitelé), KSČM (2 zastu-

pitelé), ODS s podporou Svobodných (1 zastupitel) a SPD
(1 zastupitel). V 23členném zastupitelstvu bude působit ještě
hnutí Otevřená radnice se čtyřmi zastupiteli a KDU-ČSL, která
má jednoho zastupitele.  (bak)

Zkontrolujte si platnost
řidičského průkazu
Letos končí platnost více než
650 tisíc řidičských průkazů.
Závěr roku se blíží, ale mnoho
řidičů si ještě o nový doklad nezažádalo. Jen na Hranicku jich je
kolem čtyř tisíc.
Vyřízení nového řidičského
průkazu přitom trvá až tři týdny, není proto dobré nechávat
vše na poslední chvíli. Za řízení
s propadlým řidičským průkazem hrozí pokuta do 2 000 korun, v případě správního řízení
až 2 500 korun.
O výměnu dokladu je možné
požádat již tři měsíce před skončením jeho platnosti, výměna
je zdarma. K výměně je nutné
donést platný doklad totožnosti

a řidičský průkaz. Vlastní fotografie už nenoste, úřad si vaši
fotku může stáhnout z registru
ministerstva vnitra, například
z žádosti o občanský průkaz.
V případě že by taková fotka
nebyla k dispozici, nebo že by
se aktuální podoba žadatele
výrazně lišila, přišlo by na řadu
focení na přepážce.
O doklad lze žádat na úřadě
v jakékoliv obci s rozšířenou
působností. Je to výhoda pro
ty, kteří dlouhodobě pobývají
mimo trvalé bydliště, například
pro studenty. Upozorňujeme
ale, že tam, kde o řidičský průkaz požádáte, si ho také musíte
vyzvednout.
(bak)

Hospodaření v městských lesích ovlivnil vítr a kůrovec
Větrné polomy a kůrovcová kalamita měly největší vliv
na hospodaření v hranických
městských lesích. V prvním
pololetí roku 2018 bylo vytěženo 675,64 metrů krychlových dřevní hmoty, z čehož
100 % tvořila nahodilá těžba,
vzniklá zejména v důsledku
škodlivého působení větru
a kůrovce.
V návaznosti na vzniklé holiny po nahodilé těžbě z předcházejícího roku se prováděla
obnova lesních porostů, kdy
bylo vysazeno 18 900 sazenic.

Celkem bylo osázeno 1,67 hektarů budoucího nového lesa.
Pozornost byla také věnována ochraně lesa před hmyzími
škůdci. V dubnu bylo nainstalováno a v následujících měsících
pravidelně kontrolováno 10 feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců. V polovině
roku bylo díky nim odchyceno
přes 17 tisíc jedinců lýkožrouta
smrkového a téměř 13 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.
Kvůli působení agresivní buřeně bylo vyžnuto celkem 0,86
hektarů lesních kultur a sou-

časně došlo i k chemickému
ošetření 9,84 hektarů lesních
kultur. Proti nežádoucímu okusu mladých lesních kultur zvěří
bylo postaveno 626 metrů oplocenek.
Základem pro zajištění řádného hospodaření v lesích města Hranic je lesní hospodářský
plán, který je vypracován na
období deseti let (do 31. 12.
2020). Vlastnictvím certifikátu
„Osvědčení o účasti v certifikaci
lesů“ – systém PEFC (platnost
certifikátu do 30. 9. 2018) dokládá město Hranice skutečnost,

že hospodaření v městských
lesích splňuje kritéria trvale
udržitelného hospodaření.
Hospodaření v městských
lesích vykonává na základě
nájemní smlouvy společnost
Ekoltes, která obhospodařuje
254 hektarů lesních pozemků
ve vlastnictví města Hranic.
Lesní majetek města Hranic se
rozkládá na několika katastrálních územích – Bělotín, Drahotuše, Hranice, Lhotka u Hranic,
Radíkov, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Velká u Hranic a Valšovice.

(bak)

Z RADNICE
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Dobrovolní hasiči omladí svůj vozový park
Dva nové automobily dostanou díky dotacím Ministerstva vnitra ČR a Olomouckého
kraje dobrovolní hasiči z Velké
a Hranic. Hasiči ve Velké získají
ještě letos nový dopravní automobil, hraničtí v příštím roce
cisternovou stříkačku. Nová
auta nahradí téměř 30 let staré stroje.
Hasiči z Velké dosud využívali
jako své jediné vozidlo Avii 21 Furgon, vyrobenou v roce 1989, která byla dodatečně upravená pro
hasičské účely. Vozidlo je nejen
značně opotřebované, ale z pohledu bezpečnosti přepravovaných osob již zcela nevyhovující.
Auto přitom slouží také k dopravě
dětí na hasičské soutěže. Využitím dotace z Ministerstva vnitra
ČR tak dojde k obnově nejstaršího
vozidla, které je ve službách hasičů pro místní části Hranic.

Projekt „Hranice - Dopravní
automobil Velká“ je spolufinancován z Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra České
republiky. Nový vůz vyjde na
1,4 milionu korun, z toho činí
dotace ministerstva vnitra půl
milionu a Olomouckého kraje
100 tisíc korun. Zbytek, 800 tisíc, zafinancuje město Hranice.

CAS z roku 1989, která již svým
technickým stavem a vybavením nevyhovuje dnešním požadavkům. Stáří vozu se také
velmi negativně projevuje na
výši nákladů potřebných k zajištění jeho provozuschopnosti.
Vozidlo je značně poruchové, nespolehlivé a komplikuje
udržení a akceschopnost jed-

Město Hranice bylo úspěšné
také v podání žádosti o dotaci
na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro hranické
dobrovolné hasiče. Jednotka
SDH Hranice v současné době
disponuje zastaralou cisternovou automobilovou stříkačkou

notky. Nerealizace akce přitom
představuje riziko ohrožení provozu celé jednotky, která je zařazená v plošném pokrytí území
jednotkami požární ochrany
v nejvyšším stupni kategorie
jednotek Sboru dobrovolných
hasičů s výjezdem do 5 minut.

Nové vozidlo, které by měli
hraničtí hasiči dostat v první
polovině příštího roku, bude
využíváno pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Hranice při likvidaci mimořádných událostí. Zajistí také akceschopnost při zásazích této
jednotky při dopravních nehodách.
Projekt „Hranice - Cisternová
automobilní stříkačka“ je spolufinancován z Olomouckého
kraje a Ministerstva vnitra České
republiky. Nová cisterna bude
stát 6,6 milionu korun, z toho
činí dotace ministerstva vnitra
2,5 milionu korun, Olomoucký kraj přidal dalších 300 tisíc
korun. Město na obnovení
zastaralého vozového parku
hranických hasičů vynaloží
3,8 milionu korun.
Petr Bakovský

Starosta Jiří Kudláček byl oceněn hasiči
Již tradičně, u příležitosti
výročí Dne vzniku samostatného československého státu, ocenil Hasičský záchranný
sbor ČR medailemi a plaketami příslušníky Hasičského
záchranného sboru ČR a osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci
s hasiči.
Letos jsou medaile o to významnější, že se jedná o stoleté výročí vzniku samostatného
Československa, předáno tak
bylo symbolických 100 medailí.
Mezi vyznamenanými byl
i starosta města Hranic Jiří Kudláček, který v úterý 6. listopadu

převzal od generálního ředitele Hasičského záchranného
sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby Medaili „Za zásluhy
o bezpečnost“. Ten chápe ocenění jako poděkování za práci
ve prospěch HZS ČR a hlavně
občanů této země.
Touto medailí jsou oceňováni občané, zástupci státní
správy a samosprávy, ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších
spolupracujících organizací za
dlouhodobé obětavé pracovní
úsilí, za osobní iniciativu a za
zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
(bak)

Mezi vyznamenanými byl i starosta města Hranic Jiří Kudláček. Foto: František Špaček

Hranická nemocnice dostala panenky pro děti

Akce se zúčastnili také členové a přátelé klubu. Foto: Společenský klub Panenka Hranice

Panenky Dětskému oddělení Nemocnice Hranice 16. října
slavnostně předal Společenský
klub Panenka Hranice. Tyto bílé
hadrové panenky, které děti
pomalují a na kterých ukazují,
co je bolí, umožňují lékařům
lépe zjistit diagnózu nemocných dětí. Panenky byly předány za přítomnosti žen z Klubu
diabetiků a Domova seniorů
Hranice, které je šijí. Panenka
také odbourává strach z neznámého nemocničního prostředí a dělá i velkou radost.
Dětským oddělením všechny
provedl primář dětského oddělení MUDr. Daniel Adzima
a vrchní sestra Bc. Jana Pivovarčíková. Atmosféru umocnilo klavírní vystoupení Rozálie
Číhalové. 
(bak)
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Tradiční České Vánoce budou na náměstí v pátek 30. 11.

K Vánocům patří sněhulák a koulovačka.

Tradiční České Vánoce v ladovském duchu přiveze do
Hranic v pátek 30. listopadu
multimediální kamion s velkou
TV obrazovkou, na které bude
vidět, co se odehrává na pódiu.
Dvouhodinový program pro
celou rodinu začíná v 16 hodin,
provázet jím bude moderátor
a houslista Jakub Třasák. Vystoupí zpěvačka Marta Vančová, ponocný Třebek, cimbálová
muzika Studánka, andílci, čertíci
a sněhulák Kulička.
Znít budou vánoční koledy,
objeví se také paní Zima, vystoupí Andělský sbor a děti se mohou
těšit i na čertovské radovánky.
Připravena jsou nejrůznější
soutěžní klání jako Vánoční kapříkování, Vánočkyáda, Vánoční
houslování a další.
Doprovodným programem
bude Vánoční pošta. Děti si budou moct napsat nebo namalovat svá vánoční přáníčka na
speciální Ladův pohled.
Připraven je také stan s ochutnávkami nejrůznějších pochoutek. V 17 hodin se uskuteční
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a po něm bude program
v tradičním duchu pokračovat
další hodinu.
(nad)

Vánoční zpívání bude mít na starosti Andělský sbor.

Vystoupí cimbálová muzika Studánka.

Ponocný Třebek bude troubit a hlásit důležité
informace.

Ladův pošťák orazítkuje dětem pohledy.

Pro mlsné jazýčky bude připravena ochutnávka zabijačkových pochoutek.

V ladovských kulisách vystoupí také zpěvačka Marta Vančová, vokalistka
u Karla Gotta a Heleny Vondráčkové a zpěvačka Orchestru Václava Hybše.

Nebudou chybět čertovské radovánky.

Připravena je také Vánočkyáda. Reprofoto: Agentura Shaker Production

VÁNOCE

Vánoce v Hranicích: jarmark s programem
bude od 30. listopadu do 15. prosince

Krásné prožití
svátků vánočních,
spoustu příjemných setkání na vánočním jarmarku,
skvělé zážitky z kulturních
vystoupení, programů a výstav, které jsme pro vás připravili, hodně štěstí, lásky,
radosti a úspěšné vykročení
do nového roku 2019 přeje čtenářům Hranického
zpravodaje, návštěvníkům
koncertů, výstav, přednášek, čtenářům knihovny,
návštěvníkům turistického
informačního centra a všem
obyvatelům Hranic za celý
tým Městských kulturních
zařízení Hranice

Ilustrační foto: Jiří Necid

Akci Vánoce v Hranicích odstartuje v pátek 30. listopadu
rozsvícení vánočního stromu
s programem v duchu českých
tradic, poté bude následovat
koncert Ládi Křížka.
Lidé se mohou opět setkávat na Masarykově náměstí,
kde se na pódiu u vánočního
stromu bude každý den odehrávat hudební program, a to
až do 15. prosince. Letošní
novinkou je dětský vánoční
kolotoč a vláček. Tradičně již
k Vánocům patří betlém s po-

5

stavami v životní velikosti od
hranického řezbáře Jana Vinckera a zvonička pro štěstí. Lidé
si opět budou moci vyfotit své
obličeje v panelech s vánočními motivy. A nebudou chybět
originálně ozdobené dřevěné
vánoční stromky v hranických
podloubích.
Náměstí opět zaplní stánky
se zbožím, jako jsou adventní
věnce, svíčky, dřevěné hračky,
čepice, šály, vykrajovátka, ubrusy, přírodní kosmetika, přáníčka
a další.

K prodeji budou grilované
pochoutky, polévka na zahřátí,
sýry a speciality ze Slovenska,
brambůrky a bramborové spirálky, ale také sladké pochoutky
jako makronky, palačinky nebo
vafle. Ochutnat budete moci
punče nejrůznějších chutí, svařáky, medovinu, čaj, kávu a další nápoje. Ke koupi budou také
vánoční stromky, a to od soboty
1. prosince do pátku 21. prosince. Přijďte si užít adventní čas na
hranické Masarykovo náměstí.

Naďa Jandová,
ředitelka Městských
kulturních zařízení Hranice

VÁNOČNÍ PROGRAM
NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz
V SEKCI FESTIVALY

(nad)

7. 12.
TOMÁŠ KOČKO & Orchestr

30. 11.
LÁĎA KŘÍŽEK

7. 12.
VYSTOUPÍ
CVIČENÉ KOZY

14. 12.
VÁNOČNÍ SKŘÍTCI
S MASKOTEM PERNÍČKEM

15. 12.
VELKÁ OHŇOVÁ SHOW
„OHEŇ A LED SHOW“

7. 12. OD 13:00
ZABIJAČKA

VÁNOCE

Výstava vánočních
stromků v podloubí

Atmosféru blížících se Vánoc
navozuje výstava vánočních
stromků v Horním i Dolním podloubí. V jednotlivých loubích se
koncem listopadu objevily stromečky, které originálně nazdobily děti z místních školek, žáci
a studenti ze škol, lidé z hranických spolků, klubů a organizací.
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Silvestr v Letním kině s ﬁlmem a ohňostrojem
Poslední večer letošního
roku, pondělí 31. prosince,
bude v letním kině patřit od
16 hodin opět promítání filmu
a ohňostroji.
Na plátně poběží animovaný dobrodružný film Yeti: Ledové dobrodružství. Tento veselý
příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí
zaujme diváky všech věkových
kategorií.
Návštěvníci se mohou ohřát
pod plynovými teplomety případně čajem nebo popíjením
punče. Vrcholem dne a rozloučením se starým rokem se
stane opět ohňostroj. Občerstvení je zajištěno, vstupné je
20 korun.
(lš)

Štědrovečerní muzicírování s Hraničáky
Tradiční Štědrovečerní muzicírování navodí na Štědrý den
v Hranicích sváteční atmosféru.
Jako obvykle zahraje vánoční koledy dechové kvinteto Hraničáci,

a to v pondělí 24. prosince. První
zastávkou hudebníků bude Masarykovo náměstí, kde vystoupí
ve 14:45 hodin. Následovat bude
hudební vystoupení v 15:15 ho-

din U Kostelíčka, v 16:00 hodin
na Městském hřbitově a v 16:30
u Domova seniorů v Hranicích.
Akci pořádají Městská kulturní
zařízení Hranice.
(nad)

(nad) Ilustrační foto: Jiří Necid

V galerii M+M to voní Vánocemi. Už 24. rokem

Raritou výstavy je betlém umístěný v obrovském pařezu. Foto: 3x Jiří Necid

Letošní raritou tradiční výstavy betlémů a vánočních
tradic v hranické galerii M+M
je betlém ze samorostů, které
jsou umístěné v největším pařezu v republice.
„Tento obrovský pařez je z jedle a pan Josef Kozel z Frýdku-Místku ho čtrnáct dní doloval
ze skály v Jeseníkách. Potom ho
čistil a zabudoval do něj z různých samorostů betlém,“ sdělila
galeristka Anna Musilová.
Na výstavě je k vidění přes
sto nejrůznějších betlémů. „Jsou
tady betlémy ze dřeva, z papíru,
z kamene, chleba, ale také kovový betlém, žaludový betlém.
Máme tu i betlémy z šustí, háčkované, ze slámy, samozřejmě
také z keramiky, ale také gobe-

línový betlém,“ doplnila Anna
Musilová.
„Při přípravě výstavy mi pomáhala moje dcera Dana, pan
Josef Hurt a paní Miluše Berná,“
uvedla galeristka.
Výstava začala v pátek 23. listopadu a potrvá do čtvrtka
20. prosince. Otevřeno je každý
den od 9 do 17 hodin. Dopoledne na zazvonění.
V prosinci se mohou návštěvníci těšit na tři předvánoční
koncerty. V neděli 9. prosince
vystoupí od 18 hodin klavíristka
Lucie Langerová a klarinetistka
Katka Pašková. V pátek 14. prosince se od 18 hodin galerií ponesou tóny fléten a hobojů žáků
ZUŠ Hranice. Ve středu 19. prosince v 18 hodin odstartuje ve-

Galeristka Anna Musilová letos připravila už 24. výstavu betlémů a vánočních tradic.

Kromě betlémů z nejrůznějších materiálů jsou na výstavě také vánoční dekorace
v duchu současných trendů.

čer zpívání Ženský pěvecký sbor
Hranice, dále vystoupí smíšený
sbor Parson a společně si všich-

ni návštěvníci mohou zazpívat
se zpěváky z hranického Klubu
seniorů.
(nad)
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AKTUÁLNĚ

Změny svozu
komunálního
odpadu
Společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany,
že náhradní svozy komunálního odpadu budou:
- za pondělí 24. prosince (Štědrý den) bude
náhradní svoz v úterý
25. prosince
- za úterý 25. prosince
(Boží hod vánoční) bude
náhradní svoz v neděli 23. prosince (Slavíč,
Valšovice, Velká, Lhotka, Teplice nad Bečvou
- kontejnery, Milenov,
Spálov)
- za středu 26. prosince
(Štěpán), svoz se pojede
standardně středeční
- za úterý 1. ledna 2019
(Nový rok) bude náhradní svoz ve středu 2. ledna
2019
Sběrný dvůr
V pátek 21. prosince
bude sběrný dvůr otevřen
do 12:00 hodin. V období
od 22. prosince do 1. ledna bude sběrný dvůr uzavřen.

Kalendář Hranic
Ještě jsou k dispozici poslední
kousky stolního kalendáře Hranic na rok 2019. Tentokrát nabízí
kalendář pohledy na město očima fotografa Milana Sanetříka.
Kalendáře jsou v prodeji v Turistickém informačním centru na
zámku za 70 korun. K dispozici je
také nástěnný kalendář Drahotuš s fotografiemi bratrů Necidů,
a to za 100 korun. 
(ld)

V kasárnách budou komentované prohlídky a koncert

Mimořádnou příležitost, vstoupit do kasáren, mají zájemci v neděli 16. prosince. Mohou si zajít na koncert do kaple svaté
Barbory nebo absolvovat komentovanou prohlídku. Foto: Ladislav Kabát

V neděli 16. prosince proběhne v kapli svaté Barbory
v kasárnách generála Otakara
Zahálky adventní koncert sboru
Cantabile. Začátek koncertu je
v 16:00 hodin, vstup do kasáren je branou u budovy štábu

71. mechanizovaného praporu,
která je naproti supermarketu
Billa.
Při této příležitosti bude ve
stejný den, od 14:00 do 16:00
hodin, otevřena Stálá expozice
posádky Hranice a Zrcadlový sál

Řidiči pozor na omezení
dopravy 30. listopadu
Upozorňujeme řidiče, že v pátek
30. listopadu bude omezena doprava na
Masarykově náměstí v Hranicích. Důvodem je konání tradiční akce – rozsvícení
vánočního stromu. Náměstí tak bude kvůli
velkému množství lidí neprůjezdné. Masarykovo náměstí bude uzavřené od 15 do
20 hodin. To se týká i městské hromadné
dopravy, zastávka Masarykovo náměstí
bude v tuto dobu zrušena. Děkujeme za
pochopení. 
(bak)

kasáren generála Zahálky. Vstup
do expozice je bočním vchodem
z ulice Hranická. Uskuteční se
dvě komentované prohlídky.
První začne ve 14:00 hodin, druhá potom v 15:00 hodin.

kpt. Mgr. Ladislav Kabát

Rekordní návštěvnost
infocentra k Hranické propasti
Infocentrum Hranické propasti v budově vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou přilákalo v letošním roce davy turistů. Od června, kdy
proběhlo jeho slavností otevření, do konce října
zavítalo do infocentra 21 347 návštěvníků. V příští
turistické sezóně se otevře zájemcům v měsíci
dubnu, a to o víkendech. Od května pak bude
otevřeno denně kromě pondělí. Infocentrum si
klade za cíl zviditelnit a zpropagovat jedinečný
světový unikát, Hranickou propast. Ta je díky rekordní hloubce vody 404 metrů nejhlubší zatopenou propastí světa. Přitom jejího dna nebylo
stále dosaženo.
(ld)

Houslový virtuóz Václav Hudeček zaplnil dvoranu

Výjimečný koncert houslového virtuóza Václava Hudečka a jeho hostů zaplnil v pondělí 12. listopadu dvoranu hranického zámku. Vystoupili také uznávaní umělci:
sopranistka Lucie Vagenknechtová, barytonista Daniel Klánský a klavírista Lukáš Klánský. Koncert je součástí projektu Má vlast, který představuje unikátní místa
v republice ve spojení s klasickou hudbou. 
(nad) Foto: Jiří Necid

KULTURA
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Prvorepubliková kafírna

Radostné obrazy Radovana Veselého

Téměř tři stovky návštěvníků zavítaly na prvorepublikovou kafírnu, která se konala
v muzeu na Staré radnici v sobotu 10. listopadu. Doplňovala výstavu Za časů první
republiky, která je v muzeu k vidění až do 6. ledna 2019.  (nad) Foto: Jiří Necid

Už jen do 2. prosince můžete zhlédnout výstavu veselých obrazů, objektů a šperků
Radovana Veselého. Zajímavostí je, že graficky ztvárnil a namaloval například
také etiketu na slivovici Jelínek Vizovice. 
(nad) Foto: Jiří Necid

Jaromír Matyáš
věnoval lavice
kapli ve Slavíči
Pamětní list u příležitosti
poděkování za péči o kulturní dědictví ve Slavíči obdržel
ve středu 17. října Jaromír
Matyáš, obyvatel hranického Domova seniorů. Ocenění
města Hranice panu Matyášovi předal starosta města Jiří
Kudláček. Ke gratulantům se
přidal i tajemník Městského úřadu Hranice Vladimír
Vyplelík a zástupci Domova
seniorů Hranice v čele s ředitelkou Simonou Hašovou.
Město Hranice tak panu Matyášovi vyjádřilo poděkování
za pořízení deseti dřevěných
lavic, které věnoval kapli svatého Josefa ve Slavíči.  (hel)

Kouzelný svět panenek v muzeu
Kouzelný svět panenek nabídne výstava s názvem „Panenky, kam se podíváš“. Výstava
navodí vánoční atmosféru návštěvníkům každého věku. Odstartuje ji vernisáž ve středu
12. prosince v 17 hodin v muzeu na Staré radnici.
Návštěvníci se mohou těšit
na panenky, které si pamatují
ze svého dětství, nebo také na
unikátní světové kousky. K vidění budou panenky africké, japonské, francouzské a německé
panenky se zoubky, úplně první
chodící panenky, kterým se říkalo chodičky. Ozdobou výstavy
bude panenka princezna Diana
s korunkou na hlavě a v krásných
dlouhých šatech zdobených perlami. Nebudou chybět ani klasické Barbie panenky a postavičky
z pohádek.

OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Hranice informuje, že bude uzavřena
mezi vánočními svátky, a to od čtvrtka 27. prosince do soboty
29. prosince a v pondělí 31. prosince. Na čtenáře se budou
pracovnice těšit v novém roce v provozní době od čtvrtka
3. ledna 2019. 
(mj)

Uspávání lesa - akce pro rodiny s dětmi
V sobotu 3. listopadu jsme se sešli v parku Čs. legií, kde jsme
společně s rodiči a dětmi uspávali les. Na děti tam čekala stanoviště,
kde plnily jednoduché úkoly zaměřené na život lesních zvířátek.
Pomáhaly například lišce nosit liščata do pelíšku, krmily „divočáka“
kaštany, hledaly jelenovy kamarády, kteří s ním žijí v lese, čistily „les“
od odpadků, prolézaly překážkovou dráhu s kunou, proběhly si se
zajícem lesní slalom, s medvědem vyráběly zvířecí masky a další.
Za každý splněný úkol dostaly děti razítko stopy.
Po ukončení akce jsme se vydali s lampiony do komunitního
prostoru Karnola, kde spolek Zvěř nachystal pro děti promítání
pohádky Píseň moře. Moc všem děkujeme, že i přes ne úplně nejpříznivější počasí dorazili a popřáli lesu dobrou noc. Velké díky
také Olomouckému kraji a městu Hranice, že finančně podporují
činnost našeho Montíku - klubu pro rodiče s dětmi.
Radka Otáhalová, Montík - klub pro rodiče s dětmi

Raritou bude panenka od indické autorky. Těchto panenek je
pouze pět na celém světě.
Velkým lákadlem budou tak
zvané „rebornky“, což jsou panenky, které na první pohled vypadají jako opravdová miminka.
Víte, jak vypadají želví panenky a proč se jim tak říká? I tyto
panenky si budete moci na výstavě prohlédnout.
Součástí výstavy budou bohatě vybavené domečky pro
panenky. Uvidíte například
školu pro panenky, kuchyň pro
panenky a spoustu dalšího. Pro
děti bude připraven zábavný
hrací koutek.
Na výstavě se ocitnete ve světě, který potěší a pohladí duši
nejen malým, ale i dospělí se budou moci vrátit na chvíli zpátky
v čase, zavzpomínat na časy mi-

K vidění budou nejrůznější panenky.
Foto: Marek Suchánek

nulé a strávit s rodinou příjemné
chvíle mezi panenkami v čase
vánočním.
(dh)

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
MUZEUM STARÁ RADNICE A GALERIE SYNAGOGA
SOBOTA
22. 12.
OTEVŘENO
NEDĚLE
23. 12.
OTEVŘENO
PONDĚLÍ
24. 12.
ZAVŘENO
ÚTERÝ
25. 12.
ZAVŘENO
STŘEDA
26. 12.
ZAVŘENO
ČTVRTEK
27. 12.
OTEVŘENO
PÁTEK
28. 12.
OTEVŘENO
SOBOTA
29. 12.
OTEVŘENO
NEDĚLE
30. 12.
OTEVŘENO
PONDĚLÍ
31. 12.
ZAVŘENO
ÚTERÝ
1. 1.
ZAVŘENO
STŘEDA
2. 1.
OTEVŘENO
MUZEUM NA ZÁMKU
NEDĚLE
16. 12.
OTEVŘENO
14:00 – 17:00
STŘEDA
2. 1.
OTEVŘENO
14:00 – 17:00
Mimo tyto dny a hodiny expozice zpřístupněna dle předchozí domluvy v Turistickém informačním centru na zámku
nebo na tel: 581 607 479.
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY V HRANICÍCH

Dvorana zámku dýchala prvorepublikovou atmosférou
Dvorana hranického zámku
patřila v pátek 26. října odpoledne oslavám první republiky.
Z pódia zněla prvorepubliková
hudba i zpěv, diváci mohli vidět
dvě módní přehlídky prvorepublikové módy, přehlídky pořadových cvičení vojáků, nechyběly
ukázky tanců meziválečné éry.
V prvorepublikovém duchu
byly ve dvoraně i stánky – výborné jídlo, káva, víno, tyčinky,
cukrová vata, ale také módní
doplňky pro dámy i pány. Dlouhá fronta stála u karikaturisty,
který kreslil zájemcům portréty.
A nechyběla ukázka prvorepublikového automobilu, motocyklů
a bicyklu.
Pořadatele potěšilo, že spousta diváků přišla v dobovém oblečení. 
(nad) Foto: 8x Jiří Necid

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY V HRANICÍCH
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Slavilo se i v neděli 28. října. S Holaňďany a Slováky

V neděli 28. října vystoupil ve dvoraně čtyřicetičlenný holandský sbor, který zazpíval mimo jiné i české lidové písně. Foto: Petr Bakovský

Úchvatné byly ukázky sletových vystoupení tří skupin dětí z hranického Sokola.
Foto: Petr Bakovský

Diváky ohromily děti ze slovenského sboru Hlohovčatá. Vystoupili i se skladbou
připravenou speciálně pro hranický koncert. Foto: Petr Bakovský

Na výstavě „Za časů první republiky“ můžete vyhrát

Na výstavě je k vidění nábytek, oblečení, obuv, plakáty i technické vymoženosti
z období první republiky. Foto: Jiří Necid

Více než 1300 návštěvníků už
zhlédlo na Staré radnici v Hranicích výstavu „Za časů první republiky“, která dává nahlédnout
do běžného života lidí v období
první republiky.

Součástí výstavy je instalace
fotoateliéru s dobovým fotoaparátem. V tomto ateliéru se
můžete vyfotit s dámou v prvorepublikových šatech a zúčastnit
se soutěže o ceny. Stačí jen foto-

Každý, kdo se na výstavě vyfotí a sdílí fotografii na facebookových stránkách
hranického muzea a galerie, může vyhrát zajímavé ceny. Foto: Facebook

grafii sdílet na našich facebookových stránkách www.facebook.
com/muzeumhranice. Po dobu
konání výstavy bude každý měsíc vyhodnocena nejatraktivnější fotografie. Odměnou jsou

ceny, které věnoval hranický
velkoobchod s papírem – firma
Astra Oﬃce.
(red)
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PROGRAM AKCÍ

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 13. 1. 2019 - Jaroslava Severová: JMÉNO, ZNAK. Výstava
české grafičky.
17. 1. – 3. 3. 2019 - Tibor Červeňák: Dílo. Výstava obrazů. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 2. 12. 2018 - Radovan Veselý: Barevné příběhy. Výstava akrylových
obrazů představuje barevné příběhy, ve kterých se objevuje humor,
smutek, ale i ironie.
Do 6. 1. 2019 - Za časů první republiky. Výstava v Gotickém
sále Staré radnice mapuje život v Hranicích a okolních vesnicích
v období první republiky.
12. 12. – 17. 3. 2019 - Panenky, kam se podíváš. Vstoupíte do kouzelného
světa panenek v krásných oblečcích a šatičkách. Vernisáž se uskuteční ve středu
12. prosince v 17 hodin.

PROGRAM
Pátek 30.11.
16:00 – Tradiční České Vánoce
v ladovském duchu a rozsvícení
vánočního stromu – koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma. Více na straně 4.
17:00 – Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu – koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
18:30 – Koncert Ládi Křížka –
koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.
Sobota 1. 12.
15:00–18:00 - Výstava legového městečka – koná se v prostorách Církve bratrské v Hranicích,
Tř. 1. máje 328, vstupné dobrovolné.

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 2. 1. 2019 - Libor Beneš: Zlatý řez 5D – výstava obrazů.
16. 1. – 15. 2. 2019 - This is me. Výstava abstraktních obrazů Martiny Pollákové a fotografií Soni Pollákové. Vernisáž se uskuteční ve středu 16. ledna
v 17 hodin.

17:00–20:00 - Taneční Vánoce
– koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
Více na straně 6.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v TIC na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní
ze sbírek hranického muzea.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci
mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav
Miloš.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Otevřeno: 8:00–20:00.
3. 12. – 9. 12. 2018 - Výstava kresleného humoru. Výstava Pavla Bosmana, který svým přístupem odhaluje lidské nitro a boří společenské předsudky. Vernisáž se uskuteční v neděli 2. prosince v 19 hodin.

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

Coffee Obsession
Jiráskova 429, tel. 774 617 044.
Otevřeno: po–pá 7:30–19:00, so 9:00–12:00.
Do 31. 1. 2019 - Ataraxia. Výstava prací Antonína Kotráše.

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

19:00 - Maturitní ples Střední
průmyslové školy Hranice –
koná se ve Sportovním centru
Naparia v Hranicích, Smetanovo
nábřeží 2180. Informace a vstupenky na sekretariátu školy, tel.
774 842 895.
Neděle 2. 12.
17:00–19:00 - Slovácké Vánoce – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
19:00 - Adventní koncert: Trio
V. J. Knápka – koná se v jídelně
lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou, vstupné 40 Kč.
19:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava kresleného humoru koná se ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup
zdarma.
Pondělí 3. 12.
16:00 - Rozsvícení vánočního
stromu u Domova seniorů
– koná se u Domova seniorů
v Hranicích, Jungmannova 1805,
vstup zdarma.

PROGRAM AKCÍ
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
17:00 - Hraní pod stromkem:
Hra´ n´ ice – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

v rámci přehlídky ochotnických
spolků Pobečví 2018. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
100 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.
Pátek 7. 12.

17:00 - Rozsvícení vánočního
stromu U Huberta – opékání
špekáčků, psaní přání Ježíškovi
a další. Koná se u restaurace
U Huberta v Hranicích, Sklený
kopec 1973, vstup zdarma.

13:00 - Dětský vánoční jarmark – koná se ve dvoraně
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
13:00–20:00 - Moravské Vánoce – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
Více na straně 6.

19:00 - Adventní koncert: Helena Kostelníková a Monáda
– koná se v jídelně lázeňského
domu Janáček v Teplicích nad
Bečvou, vstupné 40 Kč.
Pondělí 10. 12.

Úterý 4. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem:
H-band – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

17:00 - Hraní pod stromkem:
Klapeto – koncert, koná se na
Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
Sobota 8. 12.

19:15 - Adventní koncert: Pěvecký sbor Cantabile – koná se
v jídelně lázeňského domu Bečva v Teplicích nad Bečvou,
vstupné 40 Kč.

18:00 - Lucie Langerová klavír a Katka Pašková klarinet
– předvánoční koncert. Koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.

9:00–12:00 - Den otevřených
dveří – koná se ve Střední lesnické škole v Hranicích, Jurikova
588, vstup zdarma.
17:00–19:30 - Veselé Vánoce –
koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma. Více
na straně 6.

17:15 - Zdravé srdce. Dlouhodobá optimální kondice a její
udržení – seminář Ing. Jaroslavy Kročové o zdravém životním
stylu. Koná se v budově České
pojišťovny v Hranicích, Masarykovo nám. 122, vstup zdarma.

Středa 5. 12.
16:00–17:00 - Mikulášská nadílka s Městskou policií – koná
se ve dvoraně zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Bližší
informace poskytne Městská
policie v Hranicích, tel. 581 828
106.
17:00 - Hraní pod stromkem:
Hudecká muzika Franty Kopeckého – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

Úterý 11. 12.

19:00 - Retro ples – večer v duchu 80. let až do milénia. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova
880, vstupné 150 Kč. Předprodej je na Loděnici v Hranicích,
tel. 608 919 667 a v kavárně
U Mlsné kočky v Hranicích, tel.
774 899 148.

Čtvrtek 13. 12.
17:00 - Hraní pod stromkem:
LiThr – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Pátek 14. 12.
17:00–19:00 - Dětské Vánoce –
koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma. Více
na straně 6.

18:00 - Flétny a hoboje žáků
ZUŠ Hranice – předvánoční
koncert. Koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
19:00 - Adventní koncert: Sólisté JAMU Brno – koná se v jídelně lázeňského domu Janáček
v Teplicích nad Bečvou, vstupné
40 Kč.
Pátek 15. 12.
17:00–19:40 - Betlémské Vánoce – koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma. Více na straně 6.

Neděle 9. 12.

Neděle 16. 12.

17:00 - Láskyplné Vánoce –
vystoupí Martin Láska Band.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.

14:00 - Adventní koncert: RK
Band – koná se v jídelně lázeňského domu Bečva v Teplicích
nad Bečvou, vstupné 40 Kč.
14:00 - 16:00 - Otevření Stálé
expozice hranické posádky koná se v kasárnách generála
Zahálky Hranice, Třída Československé armády. Komentované prohlídky začínají ve 14:00
a 15:00 hodin, vstup zdarma.
16:00 - Adventní koncert
pěveckého sboru Cantabile
– koná se v kapli sv. Barbory
v Hranicích, areál kasáren gen.
Zahálky, vstup zdarma.

Čtvrtek 6. 12.
14:00 - Mikulášská nadílka
v domově seniorů – hraje Eliška
Bolcková. Koná se v Domově seniorů v Hranicích, Jungmannova
1805, vstup zdarma.
17:00 - Hraní pod stromkem:
Navalentym – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

15:00 - Vánoční zvyky a tradice – senior kavárna nejen pro
seniory v prostorách osadního
výboru v Drahotuších, vstup
zdarma.
17:00 - Hraní pod stromkem:
Lihus – koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Čtyři vraždy stačí… –
komiksová gangsterka v podání Divadla Dostavník z Přerova

Středa 12. 12.
17:00 - Vystoupení mažoretek
Panenky se koná na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Panenky, kam se podíváš – koná
se v muzeu na Staré radnici
v Hranicích, Radniční 1, vstup
zdarma.
18:00 - Česko zpívá koledy –
zpívání s Deníkem. Koná se na
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Středa 19. 12.

18:00 - Ženský pěvecký sbor
Hranice, smíšený pěvecký sbor
Parson a sbor Klubu seniorů
Hranice – slavnostní ukončení
výstavy betlémů za zpěvu koled.
Koná se v galerii M+M v Hranicích,
Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
Pátek 21. 12.
18:30 - Hranický dětský pěvecký sbor – koncert. Koná se
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Hranicích, Masarykovo náměstí,
vstupné dobrovolné.
Sobota 22. 12.
18:00 - Vánoční zpívání s přáteli – těší se na vás Vokalamita,
TaV, LiThr a další. Koná se v evangelickém kostele v Hranicích,
Šromotovo náměstí.

– koná se v jídelně lázeňského
domu Bečva v Teplicích nad Bečvou, vstup zdarma.
14:45 - Štědrovečerní muzicírování – tradiční koledy
s dechovým kvintetem Hraničáci. Začátek je na Masarykově
náměstí, poté v 15:15 hodin
u Kostelíčka, v 16:00 hodin na
Městském hřbitově v Hranicích
a v 16:30 u Domova seniorů
v Hranicích.
Pondělí 31. 12.
16:00 - Silvestr v letním kině
– tradiční oslavy konce roku
s promítáním filmu Yeti: Ledové
dobrodružství. Koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 20 Kč,
občerstvení zajištěno.

Neděle 23. 12.
14:00 - Adventní koncert: Olga
a Karel Cahovi – koná se v jídelně lázeňského domu Bečva
v Teplicích nad Bečvou, vstup
zdarma.

PŘIPRAVUJE SE NA LEDEN
Čtvrtek 17. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Tibor Červeňák: Dílo – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
Pátek 18. 1.
20:00 - Křest alba Golden boy
– P€€€T – koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. (pod hradbami zámku),
vstupné 80 Kč.
Sobota 19. 1.

ním sále v Hranicích, Zámecká
118, vstupné mimo předplatné
KPH 250 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.
Sobota 25. 1.
19:00 - Hvězdy, jak je neznáte:
Zdeněk Pohlreich a Petr Vondráček – zábavná talk show.
Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770, vstupné 390 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice,
tel. 581 602 187, knihkupectví
Ezop (horní podloubí Hranice),
tel. 581 602 547.

19:30 - Myslivecký ples – koná
se v Sokolovně v Hranicích,
Tyršova 880. Cena vstupenky
s místenkou 220 Kč, předprodej
vstupenek na tel. 603 259 136.

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

Čtvrtek 24. 1.

Pořádáte zajímavou akci?

18:00 - Kruh přátel hudby:
Eben Trio – koná se v Koncert-

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

Pondělí 24. 12.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 7. prosince 2018.

14:00 - Sváteční koncert: Vladimír Knápek a Dáša Čočková

Mažoretky z Hranic měly letos opět vydařenou sezonu
Sezona 2018 byla pro mažoretky Domu dětí a mládeže Hranice opět velmi úspěšná.
Všechny týmy i sólistky opět
skvěle reprezentovaly město
Hranice.
Zásluhu na jejich výkonech
mají dlouholeté vedoucí všech
hranických mažoretek Jana
Sámelová a Jana Koutníková, trenérky Zuzka Urbancová
- Panenky, Katka Sámelová Minipanenky, Tereza Vránová -

Sólistky. Foto: 5 x archiv mažoretek

Babypanenky. A trenérky našich
nejmenších Nikča Mrnuštíková
a Žanetka Václavková.
Mažoretky Panenky jsou
slečny od 12 do 18 let. V letošním roce v Chorvatsku obhájily
již potřetí za sebou titul Mistryně
Evropy asociace NBTA a po šesté
za sebou 1. místo na MČR a titul
Mistryně České republiky v kategorii děti starší asociace NBTA.
Dále jsou již druhý rok držitelkami prestižního ocenění CZECH

OPEN - za nejlepší pódiovou
sestavu napříč věkovými kategoriemi. V letošním roce dále
získaly 1. místo za pochodové
defilé MČR, titul Mistryně Moravy a Slezska 2018 a Mistryně
oblasti 2018.
Panenky byly také oceněny
městem Hranice jako Nejlepší
sportovec roku 2017.
Mažoretky Minipanenky
jsou dívky od 9 do 12 let, které
se již po druhé za sebou mohou

pyšnit titulem Mistryně České
republiky 2018 v kategorii děti
mladší asociace NBTA, jsou také
vicemistryněmi Moravy a Slezska 2018 a mistryněmi oblasti
2018.
Mažoretky Babypanenky,
děvčata od 7 do 9 let, která v letošním roce soutěžila ve stejné
kategorii jako jejich starší kolegyně, ale i přesto byla na všech
soutěžích velmi úspěšná.
Získaly čtvrté místo na MČR
NBTA 2018 v kategorii děti mladší, ale 1. místo za svoji pódiovou
sestavu.
Jsou také druhé vicemistryně
Moravy a Slezska 2018 a vicemistryně oblasti 2018.
Mažoretky Babypanenky
– přípravka. Jde o nejmenší
holčičky ve věku 4 až 7 let, které
v letošním roce soutěžily úplně poprvé, a to velmi úspěšně.
V kategorii minimažoretky jsou
vicemistryněmi České republiky 2018, vicemistryněmi Moravy a Slezska 2018 a mistryněmi
oblasti 2018.
Všechny skupiny Panenek
mají za sebou spoustu dalších
menších pohárových nepostupových soutěží po celé České
republice, na kterých většinou
obsazují přední příčky ve všech
kategoriích.
Pokračování na straně 15

MAŽORETKY

Mažoretky z Hranic měly letos opět vydařenou sezonu

Mažoretky Minipanenky

Skupina Babypanenky – přípravka

Dokončení ze strany 14

Mažoretky také po celý rok
vystupují na různých sportovních, kulturních a společenských
akcích v Hranicích a okolí, po
celé České republice i v zahraničí.
Ve všech třech starších skupinách soutěží také spousta sólistek a duí, která mezi sebou mají
několik mistryň České republiky
a mnoho dalších medailových
umístění jak na mistrovství České republiky, tak na pohárových
soutěžích.
Každoročně mají Panenky
také úspěšná děvčata v soutěži
Minimiss, což je soutěž mažoretek do 10 let. V letošním roce
získala titul Minimiss naše Minipanenka Andrea Koblihová.
Jako každý rok i letos v srpnu
měly mažoretky týdenní prázdninové soustředění, na kterém
se děvčata naučila hodně nových
věcí a zažila spoustu legrace.
„Touto cestou bychom chtěly
velmi poděkovat našim pomáhajícím maminkám Janě Zavadilové, Nadě Maňáskové, Katce
Maléřové, Janě Vinklárkové a Lucii
Bělíkové, které neúnavně po celý
rok pečují o všechny Panenky. Poděkování patří také všem rodičů,
kteří po všech stránkách podporují svoje děti a jezdí fandit na všechny soutěže. Dále děkujeme paní
Blance Šturalové, ředitelce Domu
dětí a mládeže Hranice, Městu
Hranice za finanční podporu,
všem příznivcům a sponzorům,
bez kterých bychom nemohly
trénovat a sklízet úspěchy na
soutěžích a více než 20 let reprezentovat město Hranice,“ řekla vedoucí hranických mažoretek Jana
Koutníková.
Podrobnější informace o hranických Panenkách jsou na www.
mazoretkypanenky.estranky.cz (jk)

Mažoretky Panenky

Mažoretky Babypanenky
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Vodáci Klubu vodních sportů mají za sebou úspěšný rok
Vodácká sezona Klubu vodních sportů Hranice byla uzavřena na domácí trati Hranickým
maratonem. Na její zhodnocení
jsme se zeptali trenéra a úspěšného reprezentanta mezi veterány, kanoisty Tomáše Smýkala.
Vodácká sezona skončila.
Jak se letos vydařila?
Myslím, že dobře, děti posbíraly spoustu cenných kovů na
různých závodech, což je skvělé.
Máme i mistra republiky v benjamíncích na kanoi – Anthony Kocmana. Zlatý byl i na deblu. Další
dvě zlata má z Českého poháru
v Račicích, letos vlastně nebyl poražen. Ale i další měli úspěchy
a vozili medaile.
Ale nejlepší je, že naše děcka
mají ze závodění radost. Chodí
na start s úsměvem a ne vynervovaní, že musí. Ono to má i tu
výhodu, že ten, kdo jde na start
s tím, že musí vyhrát, znervózní,
pak dělá chyby v technice a loď
tak dobře nejede. Pak skončí klid-

Kanoista Tomáš Smýkal přebíhá
při Hranickém maratonu.
Foto: Petr Bakovský

Závody na dlouhých tratích zaplnily Bečvu. Foto: Petr Bakovský

ně i poslední, i když fyzicky má na
vítězství.
Kanoistika je totiž sice krásný
sport, ale těžký na zdatnost, a to
nemyslím jen fyzickou, ale i psychickou. Vezměte si třeba, že je
mizerné počasí, zima, mokro a vy
musíte přijít na trénink, vlézt do
lodi a jít na vodu. Na závodech
taky nebývá vždy pěkně, taky prší
nebo fouká vítr. Jezdí se téměř
za každého počasí, nejen když je
krásně a sluníčko.
A jak se dařilo vám ve veteránech?
Můžu říci, že sezona byla
úspěšná. Jsem dvakrát mistr republiky - mám titul z Hradce Králové z maratonu (20 km) a také
trochu překvapivě z Račic z kilometru. Na MČR na dlouhých tratích v Praze jsem byl třetí na 5 km.
Nominoval jsem se na mistrovství
světa i Evropy, ale jel jsem jen na
Evropu do Chorvatska. Tam jsem
byl v maratonu druhý, ještě se

starou lodí. Dlouho jsem vedl,
ale pak přišla krize, bylo to v létě,
bylo vedro, těsně mi uteklo zlato.
Takže máte novou loď?
Ano, od podzimu, dá se říci, že
se na ní stále ještě učím. Je lehčí,
modernější, ale musíte ji správně
vyvážit, najít ideální polohu, musíte si na ni zvyknout. Ale už v září
v Kojetíně na maratonu jsem s ní
vyhrál. Tam byly závody dva dny,
v sobotu 20 km s přeběhem
a v neděli 15 km bez přeběhu.
Dostat loď na závody asi
není jednoduché.
To ne, navíc je to i náročné
na čas. Nemůžete někam dojet,
odzávodit a vyčerpaný jet autem
hned zpátky, takže sháním vždy
řidiče a jezdím jen na závody v republice a okolí. Už to Chorvatsko
bylo hodně daleko, ale na mistrovství světa v Portugalsku, to už
opravdu nešlo. My veteráni navíc
na mistrovství většinou nezávodíme o víkendech, ale v týdnu,

pořadatelé si na nás zkoušejí, jak
funguje organizace na víkendové závody, kdy bývá závodníků
víc. Navíc veteráni nejsou vůbec
podporovaní státem. Sice reprezentujeme republiku, ale zcela na
své triko.
A co atmosféra na závodech
veteránů - je jiná?
Rozhodně, tam jsou to závody
o něčem jiném, jsme kamarádi.
Na vodě si to rozdáme do posledních sil, veterán to odjede, kdyby
měl vypustit duši, jde o prestiž.
Po závodech je to už jiné, jdeme
třeba na pivo.
Spíš se stane, že někdo ze
zdravotních důvodů vůbec nedorazí na start, například natažený
sval už je v našem věku poměrně
častý problém.
Vy jezdíte zejména dlouhé
tratě. To nejsou zrovna jednoduché závody.
Ano, rád jezdím například nejkrásnější, ale i nejdrsnější maraton na 30 kilometrů – Masters
Maraton Zvíkov – jede se z Otavy na Orlík a Zvíkov. Je to očistec.
Ale krásný. Letos jsem ho mezi
veterány vyhrál, a pro zajímavost,
celkově nejrychlejší byl Hraničák
Kuba Zavřel na kajaku.
Posledním závodem a vyvrcholením místní sezony je
Hranický maraton na 20 km
(s přeběhem), kde se mi také podařilo zvítězit.
Takže zlatá tečka za sezonou?
To ano, ale radost mám i z našich svěřenců. Jsou šikovní a mají
zájem. Jsem na ně pyšný.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

Drahotuše hostily mistrovství republiky modelářů
Mistrovství České republiky
modelářů ve volných kategoriích
uspořádal v neděli 4. listopadu
Modelářský klub při Aeroklubu
Hranice na letišti v Drahotuších.
Soutěžilo se ve třech kategoriích
– házedla, modely s gumovým
pohonem a nejmenší větroně. Měřil se čas, který modely
strávily ve vzduchu. V letošním
roce se mistrovství zúčastnilo
15 soutěžících v kategorii H, dále
22 soutěžících v kategorii P-30
a 19 soutěžících v kategorii A-3.
Celou soutěž zajišťovalo 24 pořadatelů a časoměřičů. Akci podpořilo také město Hranice. ( bak)

Důležitým prvkem úspěchu je co nejlépe poslat model do vzduchu. Foto: Petr Bakovský
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