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„Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.“

Henry Ford
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Město Hranice bude mít participativní rozpočet
Hraničtí občané se budou
moci mnohem aktivněji zapojit
do zlepšování života ve svém
městě. Zastupitelé totiž na svém
dubnovém jednání odsouhlasili,
že občané budou mít možnost
formou ankety rozhodovat
o tom, na jaký investiční účel
by měla být využita částka jednoho milionu korun z rozpočtu
města. Odborně je tento systém
nazýván participativní rozpočet.
Hranice tak navazují na metodu
hospodaření, kterou dlouhodobě praktikujeme u osadních výborů v místních částech města.
Příprava rozpočtu je dlouhodobá záležitost, proto je nutné
první kroky při vytváření participativního rozpočtu začít již
nyní. Již od 3. května je vyhlá-

šena výzva pro občany, aby od
31. května do 27. září 2019 navrhli vhodné projekty. V průběhu října bude probíhat kontrola
formální správnosti projektů,
v listopadu pak uskutečníme
hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok.
Občané tak mohou již od
31. května podávat návrhy na
to, co považují za nutné v příštím roce v Hranicích opravit či
vybudovat. Maximální výše nákladů na jeden návrh je 1 milion
korun včetně DPH. Oblasti nejsou tématicky omezeny, mohou to být sportoviště, dětská
hřiště, úprava veřejných prostor,
dopravní infrastruktura, městský mobiliář – lavičky, osvětlení,

informační tabule, volnočasové
aktivity, životní prostředí, zeleň
nebo odpady. Důležitou podmínkou je, že návrh musí být
realizován na pozemcích nebo
budovách ve vlastnictví města
Hranic.
Výzva je určena především
občanům s trvalým pobytem
na území města Hranic, návrh
však mohou podat i ti občané,
kteří zde žijí a nemají zde trvalý
pobyt, nebo například ti, kteří
zde studují či pracují. Každý
předkladatel může podat pouze
jeden návrh.
Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři
a musím mít určité náležitosti.
Všechny podrobnosti je možné
nalézt na webu města www.

mesto-hranice.cz v rubrice Participativní rozpočet. Vyplněný
formulář se všemi přílohami se
odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku
v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet
města Hranic“. Nebo je možné
formulář doručit poštou na adresu Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, Pernštejnské
náměstí 1, 753 01 Hranice.
Koordinátorem návrhů, který
bude mít na starosti i konzultace
a dotazy občanů, byl jmenován
tiskový mluvčí Městského úřadu
v Hranicích, Ing. Petr Bakovský.
Kontaktovat jej můžete pomocí
emailu: petr.bakovsky@mesto-hranice.cz a nebo na telefonním čísle 581 828 117. (bak)

Rekonstrukce hřbitova pokračuje uzavírkou Hřbitovní ulice
Uzavírku Hřbitovní ulice od
června až do září si vyžádá další
etapa rekonstrukce hranického
hřbitova. Uzavírka je nutná kvůli
vybudování dešťové kanalizace
v této ulici. Na hřbitově totiž dosud dešťová kanalizace nebyla,
a proto zde jsou problémy se
spodní vodou. Před samotnou
rekonstrukcí hřbitova je nutné
vyřešit odvod dešťových vod
a nová kanalizace v ulici Hřbitovní je tak nezbytnou podmínkou.
Kanalizace povede od vstupu na hřbitov až k řece Ludině.
Akce to nebude jednoduchá,
protože v ulici vede velké množství inženýrských sítí, což může
přinést značné komplikace. Na
tuto část je v rozpočtu vyčleněno 12 milionů korun. Mimo
budování kanalizace se také
upraví zpevněné plochy v ulici Hřbitovní a po pravé straně
bude upraveno devět parkovacích míst.

V tomto prostoru se chystá vybudování epitafních desek a posypové loučky. Foto: Petr Bakovský

Druhou částí letošních prací
na hřbitově bude vybudování
epitafních desek a posypové
loučky v horní části starého
hřbitova po levé straně (z pohledu od hlavního vstupu). Tato
menší urnová místa mají v zemi

Na ZŠ Šromotovo začaly
práce na nových učebnách
Náročná výstavba nových
speciálních učeben na půdě budovy 2. stupně na Základní škole
Šromotovo byla v květnu zahájena. Kvůli tomu budou mít školáci
na ZŠ Šromotovo delší prázdniny,
konec školního roku zde nastane již 7. června. Během prázdnin
budou probíhat práce, které vyžadují, aby ve škole nebyli žáci.
Důvodem pro výstavbu nových učeben je fakt, že současné
prostory školy již kapacitně nedostačují a neumožňují tak zajištění kvalitního zázemí včetně
nezbytného vybavení pro výuku
odborných předmětů.

K učebnám bude na půdě
nutné zřídit i nezbytné zázemí,
to znamená záchody a chodby.
Pro lepší přístup bude upraveno schodiště i výtah, kvůli lepším
světelným podmínkám budou
přidána okna. To si vyžádá zvednutí krovu a úpravu střechy.
Stavební práce by měly být
ukončeny do konce roku. Pak
přijde na řadu vybavení učeben. Celkem by akce měla vyjít
na zhruba 25 milionů korun. Na
vytvoření čtyř nových speciálních učeben, dvou na přírodní
vědy a dvou jazykových učeben,
získalo město dotaci. 
(bak)

šachtici pro ukládání uren. Na
šachtici je položena jen nápisová pamětní deska, případně
lampička a váza. Mezi epitafními
místy budou upraveny mlatové
chodníčky. V rámci vybudování tohoto prostoru zde budou

instalovány i betonové prvky,
stůl a budou nataženy kabely pro veřejné osvětlení, jehož
rekonstrukce bude následovat
v dalších etapách. V rozpočtu
je na epitafní místa vyčleněno
2,7 milionu korun.
(bak)

Nová cyklostezka svádí
dohromady cyklisty i chodce
Nová cyklostezka podél řeky
Bečvy směrem na Teplice nad
Bečvou je velmi hojně využívána, a to jak cyklisty, tak i chodci.
Svědčí to o tom, že tato spojnice s lázněmi, sportovišti i infocentrem v Teplicích a Propastí
přišla oběma skupinám vhod. To
ale zároveň znamená, že na ní
bývá hodně rušno a v některých
momentech, když se setkají početnější skupiny, i docela těsno.
Aby nedošlo k nějakým problémům či dokonce nehodám,
je třeba dodržet základní pravidlo pro bezpečný pohyb na
stezkách, a to je vzájemná ohle-

duplnost a povinnost neohrozit
jiné účastníky provozu.
Obecně platí, že tam, kde
je smíšený provoz, měli by se
chodci i cyklisté držet vpravo.
Před případným vybočením by
se měli přesvědčit, zda za nimi
nejede rychlejší cyklista – ten
totiž není slyšet. Ze stejného
důvodu jsou rizikem sluchátka.
Všichni by se měli snažit o bezkonfliktní pohyb a předvídat
reakci ostatních.
Každý může udělat chybu,
v tom případě by ale měla následovat omluva a z druhé strany
její přijetí. 
(bak)
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Informování občanů chceme stále zlepšovat

Aktivní zapojení občanů do dění v Hranicích a okolí vyžaduje,
aby měli snadný, rychlý a moderní přístup k potřebným údajům.
K tomu městu slouží postupné zavádění různých aplikací a webů,
které umožňují snadnou dostupnost a velkou šíři informací. Ty
nejnovější prostředky k informování veřejnosti vám představíme
v následujících řádcích.

Mobilní Aplikace Česká
Obec a Naše Hranicko
Město Hranice nabízí majitelům „chytrých telefonů“ dvě
mobilní aplikace poskytující informace o dění ve městě a okolí.
Cílem je rychle informovat a propojovat informace z různých zdrojů do jednoho systému. Občan
může mít díky oběma aplikacím
neustálý přehled o dění v domovské obci. Může také využít možnosti upozornění na akce, o které
má zájem. Aplikace představují
doplnění informačních kanálů,
které město využívá. Ať už je to
web města, televizní zpravodajství nebo tištěný měsíčník. Stažení obou aplikací je zdarma na
Google Play nebo App Store.
První z nich je mobilní aplikace Česká Obec zaměřující se
na krátké informace o aktuálním
dění v Hranicích. 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, v prodejnách, knihovnách nebo o pohře-

šovaných zvířatech. Akce, které
vás zaujmou, si můžete v mobilním telefonu propojit s kalendářem.
Aplikace Naše Hranicko
poskytuje širší škálu informací
a je primárně zaměřena na turisty. Najdete zde tipy na výlety,
cyklotrasy v regionu, dopravu
v Hranicích, základní informace
o Hranicích, aktuální kulturní
i sportovní program, možnosti
ubytování a stravování v Hranicích i další služby. Dále v ní naleznete informace z hranických
webů, Hranický zpravodaj a Hranické televizní vysílání.

Investiční web
Údaje o zahájených, realizovaných a ukončených městských
investičních akcích, ale také větších či menších opravách najdou
občané Hranic na hlavní stránce webu města Hranice (www.
mesto-hranice.cz). Nově byla
vytvořena speciální mapa, která
bude přehledně a průběžně informovat občany o tom, co se ve
městě v oblasti investic a oprav
děje. Mapa investic je prostředkem k tomu, aby si zájemci jednoduše na jednom místě dohledali

potřebné údaje o konkrétní stavbě, nově
budované cyklostezce
či opravovaném chodníku, a to včetně jednoduchého popisu dané
akce a termínů realizace stavebních prací.
Údaje o investicích
se v mapě zobrazují
průběžně a doplňují
se chronologicky, tedy
s ohledem na jejich
zahájení. Údaje budou
proto v mapě odlišeny
barevně. Při zahájení Na webu města je mapa investičních akcí, kde se
a v průběhu realizace průběžně občané dozvědí aktuální informace o investicích v Hranicích. Ilustrační foto
konkrétní investiční
Na nahlášené závady tak
akce svítí bod v mapě zeleně, jakbude možné včas reagovat a namile bude stavba či oprava ukonhlášený problém vyřešit. Nové
čena, změní barvu na červenou,
podněty, návrhy na zlepšení či
plánované akce jsou označeny
na investice do majetku města
oranžovou barvou.
se dostanou až k projednání
Zlepši své město a Dej tip v radě města, která rozhodne
například o jeho okamžité realiNová webová aplikace Zlepši
zaci, nebo zařazení do rozpočtu
své město, která na webových
města na další rok.
stránkách města Hranic začala
Občané ale mohou i nadále
fungovat již od 1. února, je určevyužívat zavedenou mobilní
na občanům Hranic pro hlášení
aplikaci Dej Tip. Ta je však oprozávad, návrhů ke zlepšení veřejti webové aplikaci anonymní
ného prostranství či zadávání
a tudíž neumožňuje zasílat aunových podnětů pro budoucí retorovi podnětu zprávu o řešení
alizace investic. Umožňuje lidem
dané situace. Webová aplikace
rychle a jednoduše upozornit na
navíc umožní vizualizace všech
určitý problém v jejich okolí. Obypodnětů v mapě města a bude
vatelé města se díky této aplikaci
zde také vidět, jaké podněty byly
mohou aktivně podílet například
vyřešeny a jakým způsobem.
na zlepšení životního prostředí ve
svém okolí.

Socha Masaryka bude jezdecká
Z celkem dvaceti zaslaných
návrhů vybírala odborná porota
nejvhodnější realizaci díla, které
bude na Školním náměstí před
základní uměleckou školou
připomínat 1. československého prezidenta T. G. Masaryka.
Porota se shodla na pořadí tři
nejlepších návrhů a výsledky
předložila Radě města Hranic.
Jako nejvhodnější byl vybrán návrh jezdecké sochy
Ladislava Sorokáče a Ondřeje
Tučka, který vhodně reaguje
na charakter daného prostoru a zároveň nechává prostor
budoucím úpravám. Bronzová
socha je umístěna uprostřed
parkové úpravy náměstí a je
orientována tak, aby byla jasně
viditelná a zřetelná jak z Farní,
tak i z Radniční ulice. Moderní
pojetí sochy, zjednodušené na
nezaměnitelnou plošnou siluetu státníka, je soudobou interpretací klasického jezdeckého
pomníku. Dílo by mělo stát
3,5 milionu korun.

Odborná porota posuzuje předložené návrhy. Foto: Petr Bakovský

Pro vítěze soutěže, sochaře
Sorokáče a architekta Tučka, to
není první spolupráce, mají za
sebou například loňskou realizaci památníku obětem dvou
totalitních režimů v pražské
zahradě Ztracenka.
Soutěž byla připravena ve
spolupráci s Českou komorou
architektů. V odborné porotě
kromě zástupců města zasedl
i děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser,
architekt Petr Janda a ředitel Mu-

zea umění Olomouc Michal Soukup. Porota posuzovala nejen
samotnou uměleckou hodnotu
předkládaných návrhů, ale také
zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické
otázky investičních nákladů,
údržby, trvanlivosti i vzhledu
sochy v průběhu různých ročních období. Všechny návrhy
představíme v létě na výstavě ve
dvoraně zámku. Termín realizace
vybraného díla bude předmětem jednání s jeho autory. (bak)

Kateřina Hojgrová

Zveme na jednání
zastupitelstva města
Již sedmé jednání zastupitelstva města Hranic
v tomto volebním období
se uskuteční ve čtvrtek
20. června od 16 hodin
na zámku v zasedací síni
Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám.
1. Jde o poslední jednání
zastupitelstva před prázdninami, následující schůze
je naplánována na 12. září.
Další letošní schůze budou 17. října, 14. listopadu
a 12. prosince.
Program jednání naleznete týden předem na
webových stránkách města
(www.mesto-hranice.cz),
na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály
k jednání jsou k dispozici
na webu města a v městské
knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na
něj srdečně zváni.
(bak)
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Ekoltes nádoby na komunální odpad nepronajímá
Zatímco nádoby na směsný
komunální odpad, neboli popelnice, již Ekoltes nepronajímá a musíte si je koupit, nově
se budou půjčovat popelnice
na biologicky rozložitelný odpad. Tyto popelnice budou
k rodinným domům rozváženy
postupně společností Ekoltes
Hranice během letních měsíců.
Společně s popelnicí obdržíte
informace (návod k vyplnění
smlouvy, kontakty na odpovědné osoby a na použití popelnic) a vzorovou smlouvu na

bezplatnou výpůjčku nádoby,
kterou vyplníte a doručíte na
MěÚ Hranice.
Připomínáme ale, že Ekoltes
Hranice neprodlužuje smlouvy na pronájem odpadových
nádob na směsný komunální
odpad. Občané jsou povinni si opatřit vlastní popelnici. Podrobnosti naleznete na
webových stránkách společností Ekoltes http://ekoltes.cz/
katalog/odpady-svoz-odpadu-kde-zakoupit-popelnici/,
která nabízí buď pozinkované

Bylo vyhlášeno druhé kolo
grantů na památky
Rada města odsouhlasila vyhlášení 2. kola grantového programu města Hranic v oblasti
Podpora oprav a obnova objektů v oblasti památkové péče na
území města Hranic pro rok 2019.
Po prvním kole nebylo vyčerpáno
ještě 305 tisíc korun. Tyto granty se udělují za účelem podpory oprav památek, které nejsou
v majetku města. Lze je použít
například na obnovu viditelných
částí objektů nacházejících se
v městské památkové zóně Hranice nebo v jejím ochranném pásmu, opravu či obnovu městských
hradeb nebo na opravu či obnovu
staveb drobné architektury.
Požadovaná i poskytovaná
podpora může činit až 50 tisíc
korun, maximálně však 50 %

celkových nákladů na realizaci
akce. Žádosti je třeba podat do
30. června 2019 a akce musí být
provedena letos. V žádosti musí
být uvedena zejména grantová
oblast, název projektu, identifikace uchazeče, identifikace
kontaktní osoby, prohlášení
o pravdivosti uvedených údajů, doložení a pravosti příloh
a prohlášení, že uchazeč má
vypořádané všechny závazky
s městem Hranice z minulých
let. Další náležitosti žádosti,
podrobné informace a patřičné
formuláře naleznete na webových stránkách města https://
www.mesto-hranice.cz/clanky/
dotace-granty. Kontaktní osoba: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz, tel. 581 828 113. (bak)

Plovárna a letní koupaliště
v Hranicích bude uzavřena dne
15. června 2019 z důvodu oslav
100 let založení fotbalu v Hranicích

nádoby o objemu 110 litrů
nebo černé plastové nádoby
na kolečkách o objemech 120,
240 nebo až 1 100 litrů.
Ve městě jsou také rozmístěna stanoviště k umístění nádob
na ukládání komunálního odpadu. Komunální odpady jsou
řazené mezi odpady ostatní.
Patří mezi ně všechny odpady
vznikající na území města při
činnosti především v domácnostech. Třídí se na tyto složky:
papír, plasty včetně nápojových
kartonů, sklo, biologicky rozlo-

žitelný odpad, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad,
směsný komunální odpad.
Žádáme občany města Hranic, aby třídili a ukládali odpady
do nádob k tomu určených. Především objemný a nebezpečný
odpad je nutno odvézt do sběrného dvoru společnosti Ekoltes
Hranice a neodkládat ho mimo
kontejnery na stanovištích.
Upozorňujeme, že za ukládání
odpadů mimo nádoby k tomu
určené hrozí uložení pokuty.
Kateřina Cyžová

Hranice si připomněly Den vítězství

Pietním aktem u Památníku
obětem fašismu u Smuteční
obřadní síně Městského hřbitova v Hranicích si město Hranice
v úterý 8. května připomnělo
Den vítězství. Akci u příležitosti
74. výročí osvobození pořádalo

Město Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá
obec legionářská, Český svaz
bojovníků za svobodu, Klub
vojenských důchodců a Sokol
Hranice.
(bak) Foto: Petr Bakovský

Prodej kompostu a štěpky
Společnost Ekoltes Hranice nabízí ke koupi kompost a štěpku.
Cena za kompost je stanovena na 100 Kč za standardní vozík za
osobní automobil pro občana města Hranice a místních částí, cena
za štěpku je stanovena na 200 Kč za tunu pro občana.
Z provozních důvodů je možnost odvézt kompost a štěpku z kompostárny pouze v pátek, v době od 10:00–13:00 hodin nebo po
telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).

Olomoucký kraj opět vyhlásil kotlíkové dotace
Stav ovzduší v některých
oblastech Olomouckého kraje
bývá zejména v zimním období
velmi špatný a mezi tyto oblasti
patří i Hranice. Proto Olomoucký
kraj vyhlásil již 3. etapu kotlíkových dotací. Letošní vlna kotlíkových dotací je prezentována
jako poslední.
Důvodem pro vyhlášení dotačního programu je zhoršená
kvalita ovzduší v Olomouckém
kraji, kdy významným negativním faktorem jsou emise
hlavních znečišťujících látek vyprodukovaných zejména lokál-

ními topeništi. Proto chce kraj
pomocí těchto dotací motivovat
občany k výměně kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
automatický kotel pouze na
biomasu (např. štěpka, peletky),
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové
dřevo) nebo plynový kondenzační kotel.
Na dotační program je momentálně určena celková částka
ve výši přes 170 milionů korun.
„Výše příspěvku se může vyšplhat až na 127 500 korun.
Záleží na typu nového kotle,

nákladech na výměnu a také
na tom, zda domácnost spadá do takzvané prioritní, tedy
silně znečištěné oblasti. Mezi
způsobilé výdaje lze zahrnout
nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale i náklady
na novou otopnou soustavu či
její rekonstrukci,“ informoval ředitel Státního fondu životního
prostředí České republiky Petr
Valdman.
O dotaci je možné elektronicky žádat od 4. června 2019
od deseti hodin do 31. prosince
2019 do 12 hodin. Podrobnější

informace naleznete na webu
Olomouckého kraje https://
www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-cl-4609.
html.
Také město Hranice opět
zvažuje podporu kotlíkových
dotací, a to na podobných
principech jako minule. Fyzické osoby, které získají podporu
z kotlíkové dotace z Olomouckého kraje, by mohly od Hranic
dostat určité procento ze získané dotace, v minulosti to bylo
7 procent.
(bak)
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Hranice patří
k bezpečným
městům
Dnešní téma je věnované
bezpečnosti města. Na jejím zabezpečení se podílí samozřejmě
policie jak státní, tak i městská,
ale například i hasiči. A nezanedbatelnou měrou i každý
z nás, protože když nic jiného,
tak téměř všichni jsme účastníci
silničního provozu.

Kamerový systém nyní nabízí opravdu kvalitní obraz. Sledování několika obrazovek najednou ale není úplně snadné.
Foto: Městská policie Hranice

Bezpečnost občanů je naší prioritou
Informace o bezpečnostní
situaci jsou dle mého názoru
důležité. Poskytují občanům
přehled ve všech oblastech
veřejného života, aby mohli
činit kroky k osobní ochraně
a k ochraně osobního majetku.
Patří sem nejen kriminalita, ale
také prevence i plánování veřejného prostoru. Je logické, že
také státní správa i my zástupci
samosprávy využíváme tyto informace. Bezesporu jedno z důležitých témat je doprava a o té
mi dovolte hovořit.
Je všeobecně známo, že celý
ekonomicky rozvinutý svět bije
na poplach. Nárůst dopravy je
enormní a budování potřebné
infrastruktury tomuto trendu
nepostačuje. V České republice
máme dnes přibližně 500 aut
na 1000 obyvatel a velmi rychle doháníme západní státy, kde
je toto číslo kolem 800 aut na
1000 obyvatel. Každá společnost
se tedy musí rozhodnout jakou
cestou se vydat.
Evropská unie již stanovila
trendy. Postupně je omezována
osobní automobilová doprava,
která je nahrazována promyšleným využíváním systému
komplexní mobility. Zde se koordinovaně rozvíjí podmínky
pro pěší, cyklistiku, alternativní
prostředky dopravy a především
pro hromadnou veřejnou dopravu. Proti tomuto trendu stojí
řada věcí. Lidé spěchají, jsme pohodlní, dostatečně nevnímáme
ekologické dopady a nemáme
rádi změny.
Přesto se lidé vrátí ze Švýcarska a jsou nadšeni z tamní
organizace veřejné dopravy,

v sousedním Rakousku jsou
chváleny cyklostezky pod Alpami a krásné usazení usedlostí do
přírody. My vlastně chceme to
čisté, zelené, funkční prostředí,
které promyšleně rozděluje veřejný prostor na zóny odpočinku a prostory pro hospodářskou
činnost.
Ze všech těchto důvodů jsme
nechali v minulém volebním období opět zřídit útvar městského
architekta a odbor rozvoje města, rozběhli jsme územní studie
a zahájili jsme i strategické plánování.
V tomto volebním období jsme přidali technologické
pracoviště pro využití systémů
SMART CITY.
Negativem současného stavu
je, že každé, tedy i naše, město
bylo založeno v daleké minulosti
a logicky se s dnešním stavem
dopravy v té době nepočítalo.
Cílem našeho snažení proto
musí být, abychom využili moderních systémů řízení, ochránili
zbylé pozůstatky historického
dědictví, udělali vše pro kvalitní
rozvoj mobility, v potřebné míře
měnili generel dopravy a zachovali naše město příjemné pro
život.
Z faktu, jak lidé ochraňují každý strom, vyvozuji, že většina
z nás chce město klidné, čisté,
zelené, bez dopravních emisí
i hluku a v konečném důsledku
ve všech směrech bezpečné.
Bohužel, jak budou přibývat
auta, budou přibývat problémy
v dopravě, a to samozřejmě
i v Hranicích.
Protože změny města probíhají dlouhodobě, velmi důsled-

ně pracujeme v oblasti
plánování rozvoje města, vyhodnocování dat
i v oblasti přípravy investic. Patří sem projekty u vlakového nádraží,
severovýchodní a severozápadní obchvat,
obnova funkce I/47 pro
město, zkvalitnění MHD,
parkovací domy a plochy, modernizace zásadních křižovatek, rozvoj
cyklodopravy, včetně
odstavných cyklodomů
a také projekt zklidnění
dopravy v historickém
jádru města.
Běžný občan těžko
uvěří, že přes náměstí
T. G. Masaryka denně
projelo 3 000 i více aut.
Z tohoto čísla, i přes
zákaz průjezdu, 700 –
900 jen projíždělo. Nepřetržitý
proud aut v místě, kde tranzitní
dopravu rozhodně nechceme,
způsobuje neúměrně zvýšené
dopravní bezpečnostní riziko.
Vedení města má dnes dostatek
informací a také odvahu situaci řešit. Tranzitní proud vozidel
byl zastaven a jsou připravovány podklady pro konečné řešení
ve spolupráci se státní správou
i Policií ČR. Výsledek sleduje řada
dotčených občanů, majitelé nemovitostí, provozovatelé obchodů i ti, kteří zklidnění dopravy
podporují.
Zcela určitě nebude náměstí
pěší zónou a bude maximálně
dopravně dostupné. Opačně
nebude sloužit jako tranzitní
dopravní koridor. V dané lokalitě je evidováno přes 100 firem

a provozováno přibližně 50 až
60 obchodů. Myslím, že řešení
proto musí být zodpovědné.
Na druhou stranu musí přinést
zásadní změnu vnímání našeho
centra. K byznysu se musí připojit společenské využití a parametry klidové zóny. Věřím, že
to dokážeme a později to lidé
ocení.
Na závěr mi dovolte vyslovit
jednu prosbu. Když vezmete do
ruky klíčky od svého vozu, zamyslete se nad tím, zda je to nutné.
Pokud jdu dnes téměř z Teplic
do práce na Perštejnské náměstí,
trvá mi to 19 minut volnou chůzí.
Příjemná procházka ráno i odpoledne. Vše je v našem myšlení
a to bychom měli začít měnit.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic
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Bezpečnost obyvatel pomáhají chránit hasiči
Nejen požáry, ale i zásahy
u automobilových nehod, při
povodních či jiných krizových
situacích nebo řada dalších
drobnějších zákroků. To vše by
se neobešlo bez hasičů, ať již
profesionálů, nebo dobrovolníků.
Hraničtí profesionální hasiči zajišťují nepřetržitý výkon
služby ve třech směnách, jejich
celkový počet je 24 příslušníků.
Hasební obvod stanice Hranice
pokrývá nejen město Hranice,
ale i území obcí spadajících do
působnosti výkonu státní správy
Hranic a jedné obce, která spadá
do působnosti Lipníka nad Bečvou. Jednotka z Hranic zajišťuje
výjezdy i do “příhraničních” oblastí okresu Olomouc, Nový Jičín,
Vsetín a Kroměříž.
Mezi dobrovolnými hasiči je
nejdůležitější jednotka v Hrani-

cích. Jde o jednotku kategorie
JPO II, která drží pohotovost
k výjezdu do 5 minut, což znamená, že jde o jednotku nejvyšší
kategorie v rámci dobrovolných
jednotek. Ročně zasahují při 40 –
50 ostrých výjezdech.
Šíře zásahů je takřka totožná
s profesionály, od požárů přes
technické zásahy až po dopravní
nehody, a to v celé oblasti obce
s rozšířenou působností Hranice.
I proto mají vybavení prakticky
totožné s profesionálními hasiči.
Od června letošního roku jejich
vybavení vylepší i nová cisternová automobilová stříkačka Scania. Dosud se museli spokojit se
zastaralou cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra z roku
1989. Projekt „Hranice - Cisternová automobilní stříkačka“ je
spolufinancován z Olomouckého

Profesionálové i hraničtí dobrovolní hasiči spolu trénují i vážné zásahy. Tento
snímek je z loňského nácviku likvidace převrácené cisterny s nebezpečnou
látkou. Foto: Petr Bakovský

kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Nová cisterna stojí
6,6 milionu korun, z toho činí dotace ministerstva vnitra 2,5 milionu korun, Olomoucký kraj přidal
dalších 300 tisíc korun. Kromě
hranických hasičů mají své hasiče i místní části Velká, která má 15
hasičů a zabezpečuje i místní část
Lhotku, dále Drahotuše, které

mají ve stavu 13 hasičů a mají na
starost i Rybáře. Své hasiče mají
i místní části Slavíč (10 hasičů),
Valšovice (10 hasičů), Středolesí
(9 hasičů) a Uhřínov (7 hasičů).
Všichni hasiči v jednotkách
jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky, absolvují odbornou přípravu, všechny jednotky
jsou akceschopné.
(bak)

Kamerový systém je důležitý pomocník městské policie
Kamery městské policie, které
hlídají zejména centrum města,
výrazně pomáhají při udržování
pořádku v Hranicích. Kamerový
systém sice působí hlavně preventivně, přesto má díky němu
městská policie na svém kontě
i řadu zadržení pachatelů krádeží či vyřešení různých výtržností
nebo vandalismu.

Městská policie kamery průběžně modernizuje. Zvyšuje se
tak kvalita sledovaného obrazu
a tím i možnost odhalení podezřelých osob. Daří se efektivněji
předcházet trestné činnosti, přestupkům i narušování veřejného
pořádku.
V Hranicích je umístěno devět pevných kamerových bodů

a městská policie disponuje dvěma mobilními kamerami. Dvě
kamery jsou umístěny na Masarykově náměstí, po jedné kameře
je v ulici Farní, na Pernštejnském
náměstí a náměstí 8. května, na
Třídě 1. máje, v ulici Nová, v Sadech Československých legií
u sokolovny a v Drahotuších na
náměstí Osvobození.

Mobilní kamery jsou umísťovány jednak na místech, kde
dochází k častější trestné či závažnější přestupkové činnosti,
a jednak tam, kde se konají různé akce s vyšším pohybem osob,
jako například dušičky, jarmarky,
sportovní a kulturní akce. Reálně
se tak zvyšuje bezpečí účastníků
těchto akcí. 
(bak)

Počet dopravních nehod se snižuje

Spíše pozitivně lze hodnotit
trendy vývoje dopravních nehod na Hranicku. I přes neustále
narůstající počet aut a jiných dopravních prostředků na silnicích
počet nehod nestoupá, naopak
rok 2018 vykázal proti roku 2017
pokles. Samotná policie uvádí,
že „i při neustálém zvyšování
hustoty provozu dochází ke snižování počtu dopravních nehod
a následků při těchto nehodách.
Snižuje se agresivita řidičů a zvyšuje se ohleduplnost při provozu
na pozemních komunikacích.“
Z pozitivních údajů se vyjímá jedině údaj o usmrcených
osobách, kdy loni zahynuly při
dopravních nehodách tři osoby,
zatímco o rok dříve to byli pouze
dva lidé. Zato bylo méně těžce
raněných (loni 8, předloni 11)
i lehce raněných (loni 51, předloni 65).
Mezi hlavní příčiny dopravních nehod dlouhodobě patří
nepřiměřená rychlost jízdy, předjíždění, nedání přednosti v jízdě
a způsob jízdy. Alkohol hrál roli

v 15 případech, což je stejné číslo
jako v roce 2017.
V rámci prevence dopravních
nehod nasadilo v loňském roce
město Hranice v ulicích radar na
měření rychlosti projíždějících
vozidel. Mnozí řidiči totiž mají
problém ve městě sundat nohu
z plynu a dodržovat předepsanou rychlost. Měření probíhalo
na 4 stanovištích, mezi kterými
kolovala jedna měřící jednotka.
Jednalo se o lokality: Smetanovo
nábřeží (průjezd městem silnicí
I/35), Sady Československých
legií, ulice Žáčkova a ulice K Nádraží v místní části Drahotuše.
Všechna místa byla vytipována
jako riziková, protože zde dochází k ohrožování chodců.
Zavedení radarů se ukázalo
jako efektivní a vedlo ke zklidnění dopravy. Například na
Smetanově nábřeží se v rámci
testovacího provozu počet vozidel, překračujících povolenou
rychlost, pohyboval kolem 500
denně. Po spuštění měření v ostrém režimu poklesl tento počet

na přibližně 120 aut denně a ke
konci roku 2018 se pohyboval
v rozmezí 70 až 80 aut denně.
Město proto připravuje opětovné
rozšíření počtu radarových stanovišť a zakoupení dalšího radaru.
Celkem loni řešil městský úřad
téměř 27 tisíc přestupků zachycených radarem. A často nešlo jen
o drobné překročení rychlosti. Ve
více než 14% zachycených přestupků byla změřená rychlost (po
odečtu zákonné odchylky měřícího zařízení) vyšší než 70 km/h,
v případě 150 aut byla v roce
2018 dokonce naměřená rychlost vyšší než 90 km/h.
Přestupky v dopravě řeší
i městská policie, jde o její nejpočetnější agendu v oblasti
přestupků. Strážníci v roce 2018
zjistili 1275 dopravních přestupků. V roce 2017 jich bylo 2 056.
Tento výrazný pokles ale není
způsoben větší kázní řidičů, ale
tím, že zákonem byla zrušena
možnost projednání těchto přestupků formou domluvy. Navíc
byla činnost strážníků při zjišťo-

vání a projednávání dopravních
přestupků postupně snižována,
protože se více zaměřovali na
oblast veřejného pořádku a na
kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů.
Nejvíce přestupků zjistili strážníci při kontrole dodržování dopravního parkovacího systému
v centru města. Problémem bylo
i překračování rychlosti ve městě.
Za rok 2018 zjistila městská policie pomocí mobilního radaru
78 překročení nejvyšší povolené
rychlosti, v roce 2017 to bylo 54
případů. Loni se městští strážníci
na tuto oblast více zaměřovali.
Nejčastěji strážníci řešili dopravu v centru města, na Třídě 1.
máje v okolí supermarketů a také
v Nádražní ulici, kde je před budovou hlavního vlakového nádraží v platnosti nový parkovací
systém.
Pro představu jeden údaj: Kolik dopravních prostředků přes
město jezdí? V registru vozidel
je na Hranicku registrováno přes
42 820 vozidel.
(bak)
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Na Hranicku kriminalita vloni klesala

Kriminalita na Hranicku za
loňský rok oproti předcházejícímu roku klesla. Zatímco loni
Policie České republiky evidovala
418 spáchaných trestných činů,
o rok dříve jich bylo 451. Navíc
mírně stoupla i objasněnost, a to
z 62,08 % na 62,2 %.
A které trestné činy nás v Hranicích a okolí nejvíce trápí? Nepřekvapivě se nejvíce krade. Jde
jak o krádeže vloupáním, tak krádeže prosté. Výrazně se na tomto
faktu podílejí recidivisté, kteří se
kromě krádeží vloupáním „věnují“ také násilné trestné činnosti,
případně podvodům.
Velmi často jde o dojíždějící,
hlavně z jiných okresů, nejvíce
z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Zde se projevuje,
že Hranice jsou významným dopravním uzlem, a to jak silničním,
tak i železničním. Projevuje se to
například okrádáním cestujících
ve vlacích nebo sprejerstvím. Rizikovým faktorem jsou hromadné
cesty fotbalových a hokejových
fanoušků. Zato trestná činnost
cizinců se významně neprojevila.

Pokud se vrátíme k majetkové trestné činnosti, pozitivem
je, že v posledních dvou letech
nerostl počet zaznamenaných
případů, zato vzrostla objasněnost. V roce 2018 bylo, stejně
jako v roce 2017, zaznamenáno
126 případů majetkové trestné
činnosti. Zatímco ale v roce 2018
bylo objasněno 48 skutků, což je
38,10 %, tak v roce 2017 bylo objasněno 41 případů.
U vloupání bylo pozitivem to,
že ubylo případů a zvýšila se jejich
objasněnost. Počet případů krádeží vloupáním klesl z 36 v roce
2017 na loňských 24. Zatímco
předloni se podařilo objasnit
6 případů (17 procent), tak loni
to bylo 5 případů (21 procent).
Nárůst byl ale zaznamenán
v oblasti hospodářské kriminality. Zatímco v roce 2017
bylo zjištěno celkem 64 případů
a z toho 52 objasněno, v loňském
roce už to bylo 101 případů,
z nichž bylo vyřešeno 89 případů,
tedy téměř 90 procent.
Další sledovanou oblastí je
násilná kriminalita, kde je situ-

ace stabilní. Loni i předloni bylo
zaznamenáno 52 případů s objasněností 38 (v roce 2017) a 37
(v roce 2018) případů. Většinou
jsou spojeny s konzumací alkoholu. A právě restaurace a prostory před nimi jsou místy, kde
se tyto případy nejčastěji odehrávají. Třetím obvyklým prostředím pak jsou domácnosti.
Do protialkoholních záchytných
stanic bylo převezeno 10 osob,
v roce 2017 to bylo 14 osob.
Mravnostní kriminalita
není v Hranicích častá. V roce
2018 byly řešeny pouze 2 případy, oba se staly na sklonku
roku. V roce 2017 se staly celkem
4 skutky, z toho byly tři objasněny.
Stoupá ale počet incidentů v rámci domácího násilí.
V průběhu roku 2018 policisté
řešili celkem 32 případů, což je
oproti předchozímu roku nárůst
o 12 případů.
Obvodní oddělení Policie ČR
řešilo i přestupky. Loni jich bylo
téměř 1600, což je o 184 více než
v roce 2017, kdy bylo prověřová-

no 1403 přestupků. Stejně jako
u městské policie, největší podíl
mají přestupky v dopravě.
Na úseku veřejného pořádku hodnotí policie situaci jako
stabilizovanou. Nedošlo k žádnému vážnému narušení. Na
této skutečnosti se nepochybně pozitivně odrazilo provádění
preventivních bezpečnostních
akcí, do kterých byli zařazováni
policisté pořádkové i kriminální policie. Loni takovýchto akcií
provedli hraničtí policisté celkem 35 (v roce 2017 jich bylo
22). Především se týkaly zajištění veřejného pořádku a ochrany
osob a majetku. Policisté OOP
Hranice se také podíleli na zajištění akcí vyhlášených Policejním prezídiem České republiky
nebo Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a také
Územním odborem Přerov.
Celkem zajišťuje bezpečnost
na Obvodním oddělení policie
v Hranicích 40 policistů. Stejně
jako městští policisté ani oni
loni nemuseli použít služební
zbraň.
(bak)

Prevenci se věnuje městská i státní policie

Hranické hry bez hranic – Bezpečné město. Městská policie předvádí činnost služebních psů. Foto: Městská policie Hranice

Důležitou část práce Městské
policie Hranice i Obvodního oddělení Policie ČR v Hranicích zahrnuje preventivní přednášková
činnost na hranických školách.
U městské policie provádějí
přednášky na základních školách dva vyškolení strážníci,
kteří se pravidelně každý rok
zúčastňují vzdělávacích seminářů. Semináře jsou zaměřeny na
konkrétní metody práce v rámci
prevence kriminality se žáky základních škol.
Přednášky na prvním stupni
základních škol se věnují přiblížení práce městské policie a Policie ČR, rozdíly mezi jednotlivými
policiemi, vzájemné spolupráci

i spolupráci s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. Dalšími tématy jsou
povinnosti chodců a cyklistů, dodržování předpisů bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
Další přednášková činnost
pro žáky druhého stupně základních škol je zaměřena na
sociálně patologické jevy společnosti, mezi něž patří i šikana
a kyberšikana, dále na bezpečné
chování v dopravě, na základy
právního povědomí, na chování v krizových a nebezpečných
situacích, na obsah a význam
jednotlivých OZV města a na
kriminalitu mladistvých (šikana, krádeže, zneužívání mladist-

vých, požívání alkoholu a drog).
Na přednáškách předvádějí
také praktické ukázky použití
některých donucovacích prostředků včetně technického
vybavení.
Přednášky a besedy pro děti
mateřských a základních škol
připravuje i Police České republiky. Témata jsou volena dle aktuálnosti a dle žádosti příslušné
organizace. Záměrem je přiblížit dětem i mládeži práci policie
a dostat do jejího povědomí, že
policie je nejen složka represivní,
ale i složka, která přispívá k jejich
ochraně a bezpečnosti.
Velkou akcí pro děti a mládež
jsou „Hranické hry bez hranic –

Bezpečné město“. Ty se konají tradičně v červnu v areálu kasáren
generála Zahálky. Na této akci
se podílí nejen městská a státní
policie, ale také 71. mechanizovaný prapor Hranice, Hasičský
záchranný sbor, Vojenská policie
a Zdravotnická záchranná služba.
Zejména žákům základních škol
se představily všechny složky Integrovaného záchranného systému a proběhly další doprovodné
akce. V roce 2018 se zúčastnilo
této akce na 3300 dětí ze základních škol z Hranic a okolních obcí
a občanů města Hranic.
Tradiční akcí hranické Městské
policie je zároveň dětský den pro
hranické mateřské školy.(bak)

téma be pecnost mesta
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Město a místní části má na starosti 25 strážníků
Nejenom samotné Hranice,
ale i všech 8 místních částí od Valšovic po Středolesí má na starosti pouhých 25 strážníků Městské
policie Hranice. Při velké rozloze
města to není jednoduchý úkol.
Strážníci musí řešit nejen problémy s narušováním veřejného
pořádku, občanského soužití
nebo s pácháním trestné činnosti. Lidé se na ně ale obrací i se žádostí o radu či pomoc při řešení
osobních a rodinných problémů.
Celkem loni přijali strážníci téměř
1 550 různých oznámení. Strážníci jsou podle zákona o obecní
policii povinni v rozsahu svých
úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
Nejčastěji ale městští strážníci řeší různé přestupky. Tyto přestupky řeší strážníci buď pokutou,
příkazem na místě, napomenutím nebo je oznamují příslušným
správním orgánům k dalšímu
projednání. V roce 2018 došlo
k výraznému poklesu zjištěných
přestupků, ale pouze proto, že
byla zrušena možnost jejich projednání formou domluvy.
Tradičním úkolem městských
strážníků jsou preventivní kontroly v restauračních zařízeních,
barech a na diskotékách. Tyto
kontroly jsou zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším
osmnácti let. V roce 2018 provedli
městští policisté 82 preventivních
kontrolních akcí. Při této činnosti

Čipování psů
pomáhá nalézt
majitele
Několik desítek zatoulaných psů odchytí každoročně Městská policie v Hranicích. V loňském roce to bylo
55 psů, v předchozích letech
se jejich počty pohybovaly kolem sedmi desítek. Pozitivním
zjištěním je, že i díky čipování
psů, které je ve městě povinné, se většina psů vrátí svým
majitelům. V roce 2018 se z 55
odchycených psů vrátilo majitelům 32 čtyřnohých miláčků.
Zbylých 23 psů bylo předáno
do psího útulku v Olomouci,
se kterým město Hranice dlouhodobě spolupracuje.
Městští policisté však nechytají pouze psy, občas musí
zasahovat i u jiných zvířat.
V minulosti to byli například
koně, loni to byl pro změnu
agresivní beran, který spolu
s jednou ovcí utekl z elektrického ohradníku a napadl
ženu v Drahotuších.  (bak)

bylo zjištěno 14 přestupků. Předloni to bylo 17 případů.
S alkoholem úzce souvisí i další oblast činnosti městské policie,
a to je dohlížení na veřejný pořádek. Strážníci se nejčastěji setkávají s rušením nočního klidu,
vzbuzováním veřejného pohoršení, znečišťováním a záborem
veřejného prostranství. Loni museli strážníci řešit 75 takových
přestupků, což je výrazně méně
než v roce 2017, kdy jich bylo
125. Nejčastěji řešili přestupky
na Hromůvce u baru U pavouka,
v centru města a na Třídě 1. máje
v okolí supermarketů. Loni také
převezli 19 lidí do Protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné
stanice v Olomouci.
V supermarketech se strážníci setkávali s další problémovou
oblastí – s přestupky proti majetku. Celkem loni řešili takovýchto
přestupků téměř 70 a ve většině
případů se jednalo právě o krádeže zboží v místních supermarketech. Potěšující je, že předloni
bylo podobných přestupků mnohem více – celkem 127.
V oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití strážníci zejména reagují na
oznámení občanů. Nejčastěji jde
o urážky na cti, ublížení na zdraví
nebo jiné hrubé jednání. Celkem
šlo ale pouze o osm případů.
Městská policie také dohlíží
na dodržování obecně závazných
vyhlášek města a nařízení měs-

Strážníci městské policie pomáhají dětem na přechodech pro chodce.
Foto: Městská policie Hranice

ta. Jedná se zejména o Tržní řád,
o vyhlášku o vymezení prostor
pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství, vyhlášku
o trvalém označování psů, vyhlášku o omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vyhlášku
o zákazu požívání alkoholu na
veřejném prostranství a vyhlášku o veřejné zeleni. Strážníci loni
projednali 135 přestupků, o sedm
více než před rokem.
Ačkoliv strážníci zadrželi
a předali Policii České republiky
27 osob podezřelých ze spáchání
trestného činu a dvě celostátně
hledané osoby, nemuseli za celý
loňský rok použít zbraň. Nejčastě-

ji byly zadrženy osoby podezřelé
ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví, krádeže,
ohrožení pod vlivem návykové
látky, poškozování cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí.
V roce 2018 nebyla v souvislosti s činností městské policie
řešena žádná mimořádná událost a ani nebyla projednávána
žádná oprávněná stížnost na činnost městské policie. Zato bylo
přijato celkem devět písemných
pochval na činnost strážníků.
Všechny uvedené údaje ukazují,
že městská policie je nezastupitelnou a důležitou složkou pro
zachování veřejného pořádku
ve městě, bezpečí jeho občanů
a ochrany majetku.
(bak)

Asistenti prevence kriminality se osvědčili
Čtyři hraničtí asistenti prevence kriminality se osvědčují
jak v terénu, tak i v prezentaci na
veřejnosti. Vysoce hodnoceni byli
například na krajském školení.
Vypomáhají například na přechodech pro chodce, při kontrolách
ubytoven pro sociálně slabší skupiny, kontrolách dětských hřišť,
problémových lokalit či míst, kde
se vyskytují bezdomovci.
Prioritou pro jejich nasazení je
zvyšování pocitu bezpečí občanů
v sociálně vyloučených lokalitách
i mimo ně v rámci území celého
města. Působením těchto asistentů chceme předcházet zhoršování situace a zvyšovat bezpečí
v sociálně vyloučených lokalitách
a jejich okolí a eliminovat sociálně
rizikové jevy. Jde například o prevenci sousedských sporů nebo
bagatelní a latentní protiprávní
činnost, kterou Policie České republiky a obecní policie v rámci
sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší. Asistenti prevence kriminality jsou vybíráni z obyvatel
sociálně vyloučených lokalit, mají
v ní neformální autoritu a přehled

o vnitřním dění. Jejich činnost
podporuje snižování sociálního
napětí ve společnosti.
Asistent prevence kriminality
není strážníkem ani čekatelem,
ale plní úkoly, které nejsou dle
zákona o obecní policii svěře-

ny výhradně strážníkům nebo
čekatelům. Při své činnosti jsou
asistenti podřízeni konkrétnímu
strážníkovi (mentorovi), který
komplexně garantuje jeho činnost od vedení, podpory až po
vystrojení.
(bak)

Asistenti prevence kriminality organizují například úklid města romskými
dětmi. Foto: Petr Bakovský

KNIHOVNA, KULTURA
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Tvořte s námi originální
hranickou kuchařku
V hranické knihovně vzniká
originální hranická kuchařka, do
které zapisují čtenáři své oblíbené recepty. V kuchařce jsou ještě
volné stránky, kdo chce tedy přispět svým vyzkoušeným a oblíbeným receptem z rodinné kuchyně
a sdílet ho s ostatními, může.
V městské knihovně je nadále
připravená tato kniha - kuchařka, kam můžete vlastnoručně
zapsat svůj rodinný top recept,
ať už se jedná o polévku, hlavní
jídlo, moučník, dezert, zavařeninu. Můžete k receptu uvést své
jméno nebo jméno své rodiny,
ale nemusíte.
Zatím kuchařku nepůjčujeme
domů, proto si doneste svůj recept napsaný s sebou a v knihov-

Hranická originální kuchařka se už
plní rodinnými recepty obyvatel Hranic. Foto: Městská knihovna Hranice

ně jej čitelně do knihy opíšete.
Jakmile se kniha zaplní, stane se
součástí našeho fondu a každý si
ji bude moci půjčit domů. Sdílení
je také dar a vy můžete takto obdarovat prostřednictvím knihovny mnoho dalších. 
(mj)

Knihovna v ulicích
V první polovině června se
objeví mezi listy stromů na
náměstí a v zámecké zahradě
desítky malých laminátových
zrcadel s medailony různých
významných osobností Hranic.
Zrcadla budou zavěšená nízko
pod spodními větvemi, aby byla
snadno přístupná ke čtení.
Budete sami překvapeni, kolik
zajímavých a významných osobností v Hranicích žilo, pracovalo
a tvořilo pro druhé, proslavilo se
v zahraničí nebo položilo život
za svobodu a naši zem. Najdete
tam jména z oblasti umělecké,
literární, vojenské, dále zakladatele města, významné šlechtické majitele a starosty města,
mecenáše, průkopníky, účastníky druhého i třetího odboje,
cestovatele, kněze, vědce a jiné.
Najdete tam i jména našich židovských spoluobčanů, kteří byli
zavlečeni a umučeni v koncentračních táborech v době nacistické okupace.

Tímto projektem by městská
knihovna ráda přispěla k poznávání slavných rodáků, lidí, kteří
v Hranicích nějaký čas pobývali
a zanechali zde výraznou stopu,
nebo zde po plodném životě dožili svůj život. Může to být i dobrým svědectvím o Hranicích pro
turistické návštěvníky města,
protože tento projekt potrvá po
celou letošní turistickou sezónu,
kdy si město připomíná 850 let
svého vzniku.
Vyhledat a shromáždit všechny tyto informace o osobnostech
města a vyrobit všechny medailony bylo časově velmi náročné
a také pracné, proto doufáme,
že se naše medailonová zrcadla
nestanou pro nikoho osobním
suvenýrem.
Městská knihovna by při této
příležitosti ráda poděkovala za
pomoc panu Václavu Bednářovi, který se zabývá historií města
a jeho osobnostmi, a který nám
poskytl řadu podkladů.(mj)

Provozní doba městské knihovny o prázdninách
Během měsíce července a srpna bude mírně omezena provozní
doba v městské knihovně. Oproti předchozím obdobím však rozšiřuje
knihovna provozní dobu o prázdninách v dětském oddělení o jeden
celý den. I nadále platí, že pokud někdo přijde do dětského oddělení
půjčit nebo vrátit knihy mimo provozní den, bude obsloužen.
Dospělé oddělení:
Pondělí
8:00 – 11:30		
Úterý		
8:00 – 11:30		
Středa		
ZAVŘENO
Čtvrtek
8:00 – 11:30		
Pátek		
8:00 – 11:30		
Sobota		
ZAVŘENO
Dětské oddělení:
Úterý		
8:00 – 11:00		
Pátek		
8:00 – 11:00		

12:00 – 17:00
12:00 – 16:00
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

Hranický cestovatel
Tomáš Vejmola představí
svou novou knihu
Městská knihovna zve všechny zájemce do Zámeckého klubu
na podvečerní setkání a povídání
s hranickým cestovatelem a dobrodruhem Tomášem Vejmolou,
který nám představí svou novou
knihu Tomík na cestách. Tuktukem z Bangkoku až domů.
Tomáš Vejmola na netradičním dopravním prostředku,
který si pořídil v Thajsku, vyrazil
přes Myanmar, Indii, Nepál, Írán,
Turecko a další země, dokud po
13 000 kilometrech nedorazil do
roka a do dne do České republiky. Všechny jeho až bláznivé
dobrodružné a nevšední zážitky
jsou podány v knize s humorem
i lehkou nadsázkou. Kniha vyšla
v polovině května v nakladatelství Albatrosmedia, CPress. Součástí večera bude autogramiáda
i možnost zakoupení knihy na
místě.

Setkání s cestovatelem a jeho
novou cestopisnou knihou se
bude konat ve středu 5. června
od 18 hodin v Zámeckém klubu.
Vstup volný. 
(mj)

Léto bude patřit koncertům
v Zámecké zahradě
Festival Hranické kulturní léto
nabízí tradičně spoustu zajímavých programů. Na letošní sezónu je připraveno 10 skvělých
programů. Osm koncertů a dvě
divadelní představení se uskuteční v amfiteátru v Zámecké za-

hradě, začíná se vždy v 18 hodin
a vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce konají
v Zámeckém klubu. V tabulce níže
přinášíme přehled akcí letošního
ročníku, podrobnosti najdete na
www.kultura-hranice.cz.

Zámecká zahrada bude opět v červenci a v srpnu patřit festivalu Hranické
kulturní léto. Foto: Jiří Necid

PROGRAM HRANICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
Úterý 23. 7.
Čtvrtek 25. 7.
Neděle 28. 7.
Úterý 30. 7.
Čtvrtek 1. 8.
Neděle 4. 8.
Úterý 6. 8.
Čtvrtek 8. 8.
Neděle 11. 8.
Úterý 13. 8.

Hromosvod
Pavel Kačes Husár + Kamil Dyják (ex Rumpál)
Crazy Dogs
ABBA revival
Martin Láska band
LH Western
Olivy (improvizační divadlo)
Mathers Follow Chairs
Alband a Jaroslav Albert Kronek
Divadelní spolek Neřešto / Sluha dvou pánů

Hranice, sobota 8. června 2019 od 10 do 21 hodin

850 let

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
10:00 Slavnostní zahájení
10:15

Dura Nux – středověká hudba

11:00

Taneční soubor Spálováček a skupina Kokeš

12:00

Divadelní soubor Tyl – představení Napravená pýcha

12:50

Břišní tanečnice

13:00

Výcvik motooddílu

13:30 OnTheRoad - Pouliční
akrobatická show
14:15

Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků
a kostýmů z období secese

15:00 Jan Vančura & Plavci
16:15

Tuhle válku vyhrajeme

17:00

Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků
a kostýmů z počátku 20. století

17:15

Dura Nux – středověká hudba

PROSTRANSTVÍ U ZÁMKU

11:15, 13:00 a 16:00 Vystoupení fríských koní
Po celý den – historické ruské kolo, kolotoč, zábavná atrakce
– provazový žebřík, cirkusové šapitó s disciplínami pro děti,
cukrová vata a občerstvení. Na Pernštejnském náměstí bude
v 10:30 hrát na flašinet vysloužilý voják.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
18:00 Slavnostní průvod
vyjde od kruhového objezdu (u Poly) a po Třídě 1. máje
přijde na Masarykovo náměstí. Ozdobou večerního průvodu
bude tanec baleríny na balonu za doprovodu obří loutky,
historické automobily i postavy z dějin města.

19:30 Bára Basiková
s kapelou BasicBand
V průběhu dne uvidíte živou sochu, elegány na chůdách
z období první republiky, karikaturistu, ukázku historických
řemesel, zvěřinec, stánky s občerstvením a spoustu dalšího.

ZÁMECKÁ ZAHRADA
10:00 – 16:00 Cyklokuriozity pana Zehnala – pod Zámeckou
zahradou u potoka Ludina
10:30

Komedianti na káře – O Palečkovi – loutková pohádka

11:30

Svobodní sedláci – Bitvička - recesní rekonstrukce bitvy

12:00

Dura Nux – středověká hudba

12:45

Svobodní sedláci – Ukázka bojových technik – akční
a zábavné vystoupení

14:00

Svobodní sedláci – Ukázka bojových technik – akční
a zábavné vystoupení

14:30

Komedianti na káře – Cirkus - divadlo pro děti s kejklíři
a loutkami

15:30

Svobodní sedláci – Šermířská besídka

16:30

Komedianti na káře - Rytířské povídání o princi
Bajajovi

Po celý den - dobová kuchyně s ochutnávkou, rytířský stan
s ukázkou zbroje a dobových kostýmů, stylové historické
stánky s občerstvením.

Vstup zdarma

www.mkz-hranice.cz
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Hranice slaví 850 let, bude i průvod

V letošním roce si Hranice
připomínají 850 let od svého
vzniku. Oslava tohoto výročí se
uskuteční v sobotu 8. června
v centru Hranic a ponese se
v historickém duchu.
Jednotlivá představení, která
se uskuteční v průběhu dne na
Masarykově náměstí, v Zámecké
zahradě i u zámku, mají připomenout unikátnost a rozmanitost vývoje a historie města.
Koncepce oslav se odvíjí od
toho, že Hranice vždy byly křižovatkou cest – již od pravěku
procházela územím Moravské
brány Jantarová stezka, později
byla přes Hranice vedena jedna z prvních a nejdůležitějších
železničních tratí Habsburské
monarchie – Severní dráha
císaře Ferdinanda. S městem
souvisela nejrůznější řemesla,
která budou v průběhu oslav
představena, ale také armáda
– připravena jsou i vystoupení,
která připomenou slavné vojenské ústavy.
Oslavy, jejichž program přinášíme na straně 10, vyvrcholí
slavnostním průvodem. Ten
povede stěžejní historická postava – mnich Jurik, se kterým
je vznik města spojen. Mnich
Jurik se totiž podílel na kolonizaci území a organizoval mýcení
lesů. Díky tomu vyrostla v místě

Hranic osada, která byla v roce
1201 už trhovou vsí.
V průvodu diváci uvidí obchodníky, komedianty, tanečnice, vojáky a další postavy, které
procházely městem v průběhu
staletí. Nebudou chybět loupežníci, kteří u obchodní stezky
měli svoji živnost, a diváci uvidí
i další postavy z hranických pověstí, historická auta i motocykly, prvorepublikové i současné
vojáky, sokoly, skauty, mažoretky a další.
Top zážitkem v průvodu
bude vystoupení „Compagnie
with balls“, což obnáší taneční
vystoupení na obřím balónu, se
kterým si „pohrává“ velká loutka.
V průběhu dne mohou zájemci kromě připraveného programu navštívit také hranická
muzea a galerie. V muzeu na
zámku uvidí stálou expozici
zbraní a model města, který
nastíní, jak vypadaly Hranice
v dřívějších dobách. V Galerii
Severní křídlo zámku mohou
návštěvníci zhlédnout výstavu
grafik Jiřího Slívy Jazz pro oči.
Na Staré radnici bude k vidění výstava Fenomén hasičství.
V Galerii Synagoga mohou obdivovat dílo významného umělce Viktora Hulíka.
Zavítejte na oslavy 850 let Hranic a užijte si skvělý den.  (nad)

Výročí: V pondělí 23. června
1924 přijel do Hranic Masaryk
V červnu si připomínáme
95. výročí státní návštěvy prezidenta Masaryka v Hranicích.
V pondělí 23. června 1924 v 11:20
hodin dorazil na hranické nádraží
vlak s panem prezidentem. Příjezd oznámili fanfáry z Libuše,
které trubači troubili z věže radnice, a dvěma výstřely z děla.
Hudba 40. pěšího pluku zahrála hymnu. Po přivítání a přehlídce nastoupené vojenské
jednotky nasedl Masaryk do automobilu ozdobeného růžemi
a řízeného italským legionářem
a jel řadami jásajícího obyvatelstva do města.
Před radnicí bylo postaveno
pódium pokryté koberci a vyzdobené květinami. Na náměstí
byl slavnostně uvítán starostou
Hranic, Václavem Jonášem, ale
také starostou Lipníka nad Bečvou, Černotína a za německé
obyvatelstvo starostou Potštátu.
T. G. Masaryk krátce vzpomněl
své návštěvy v roce 1905.
Poté se přesunul do vojenské
akademie. Před ní čekal opět dav
lidí. Nad průvodem prováděla
leteckou show eskadra letců

Odjezd prezidenta z hranického
nádraží. Foto: archiv Milana Králika

z Olomouce. Prezident si prohlédl akademii, zhlédl přehlídku důstojnického sboru i akademiků
a poobědval v Zrcadlovém sále.
Potom sedl ve 14:50 hodin opět
do automobilu a odjížděl mezi
špalírem lidí na severní nádraží.
U křižovatky za městem mu venkovská kapela zahrála na rozloučenou„Na tom pražském mostě“.
Masaryk se zastavil a byl dojat.
Na nádraží bylo opět plno lidí,
kteří se se slzami v očích s hlavou
státu loučili. Podrobný popis návštěvy najdete v aktualitách na
www.muzeum-hranice.cz. (red)

Top zážitkem v průvodu bude vystoupení „Compagnie with balls“, což obnáší
taneční vystoupení na obřím balónu, se kterým si „pohrává“ velká loutka.
Foto: archiv vystupujících
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Prozkoumejte město s průvodcem
Vydat se poznávat Hranice můžete také s průvodcem. Prohlídky
začínají v Turistickém informačním centru na zámku, kde získáte více
informací, stejně tak i na webu www.infocentrum-hranice.cz. Vybrat
si lze z pěti prohlídek, které finančně podpořil Olomoucký kraj.

1. Hranice z vody

3. Hranice pěšky
Stálice v nabídce jsou tradiční komentované procházky
po historickém centru města –
tedy prohlídky po Městské památkové zóně Hranice. Vydejte
se na cestu starými hranickými
uličkami, náměstím i podloubím
měšťanských domů v doprovodu průvodce. Seznámíte se s nejzajímavějšími místy historického
jádra. Navštívíte radnici, kostel,
zámek, náměstí s renesančními

domy, bývalou mýdlárnu, obydlí městského kata a další zajímavosti. Uvidíte místa, kterými
procházela historie. Nasát tak
můžete atmosféru malebného
historického města, kterým Hranice bezpochyby jsou. Prohlídky
se konají od července do srpna
vždy v 10:00 a ve 14:00 hodin.
Vychází se z Turistického informačního centra na zámku. Cena
prohlídky je 30 korun za osobu.

4. Židovské Hranice

Novinkou letošního roku
je zážitková prohlídka po řece
Bečvě, která nabídne poučení
i skvělou zábavu. Tato komentovaná prohlídka s průvodcem na
šlapadlech nabídne zájemcům
netradiční pohled na město
z vody. Připomene významnou
památku - Sady Československých legií, zajímavé stavby lemující břehy řeky Bečvy viditelné
z plavidel - například areál Staré

střelnice, lázně Teplice nad Bečvou, Národní přírodní rezervaci
s nejhlubší zatopenou propastí
světa a spoustu dalšího. Prohlídky jsou možné pouze na objednávku, konají se každou sobotu
v červenci a srpnu. Objednávky
přijímají v Turistickém informačním centrum na zámku osobně
nebo telefonicky na čísle 581 607
479. Cena prohlídky je 100 korun
za osobu.

2. Hranice z výšky

K oblíbeným trasám patří
prohlídky „Po stopách hranických Židů“. Komentovaná
procházka s průvodcem nabízí magickou atmosféru židovského hřbitova, upozorňuje
na místa, kde kdysi fungovaly
židovské továrny, kde byly židovské lázně, návštěvníci se
dozvědí o hranických Stolpersteinech, o historii a architektuře

synagogy a zájemci si mohou
v synagoze vyrobit své vlastní
Kameny zmizelých jako vzpomínku na hranické Židy, kteří se
nevrátili z koncentračních táborů. Prohlídky jsou možné pouze
na objednávku v Turistickém informačním centrum na zámku
osobně nebo telefonicky, tel.:
581 607 479. Cena prohlídky je
30 korun za osobu.

5. Hranice vojenským maršem

Přesně 122 schodů musí
zdolat všichni, kteří se chtějí
pokochat pohledem na Hranice z věže Staré radnice. Ta byla
veřejnosti zpřístupněna v roce
2009. Na věži jsou také panoramatické tabulky, na kterých jsou
fotografie s popisy míst, která je
možné z 38 metrů vysoké věže
vidět. Cestu nahoru na věž zpestří expozice truhel ve 20 metrů
dlouhé vstupní chodbě a také
expozice akvarelů malíře Jana

Pinkavy, která je zaměřená na
pohledy na město před sto lety,
a návštěvníci ji uvidí při výstupu na věž. Na věži pak mohou
porovnat, jak se Hranice změnily
za posledních sto let. K vidění při
cestě na věž jsou také věžní hodiny. Prohlídka věže je možná po
předchozí domluvě v Turistickém
informačním centru na zámku.
Cena prohlídky je 10 korun za
osobu. Věž je přístupná dětem
od 8 let v doprovodu dospělého.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Turistické informační centrum na zámku • Pernštejnské nám. 1,
753 01 Hranice • Tel.: 581 607 479, 777 499 892 • E-mail:
Infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz • Web: infocentrum-hranice.cz

Prohlídky nabízí historii i architekturu slavných vojenských
ústavů v Hranicích. Návštěvníci
mohou vidět Zrcadlový a Jiříkův
sál, chodbu, ve které trénoval
Emil Zátopek, památník akademiků nebo kapli svaté Barbory.
Do přísně střežených vojenských ústavů v Hranicích se totiž veřejnost jen tak nedostane.
Díky spolupráci s armádou ale
mohou za zdi této „pevnosti“
proniknout zájemci o historii či
architekturu. Součástí prohlídky
je také návštěva Muzea na zámku, kde je expozice zbraní.
Prohlídky jsou možné pouze
na objednávku, a to v termínech:
27. 6., 18. 7., 15. 8., 26. 9. 2019
Objednávky přijímají v Turistickém informačním centrum na

Prohlídkové okruhy financovány
za přispění Olomouckého kraje.

zámku osobně nebo telefonicky,
tel.: 581 607 479. Cena prohlídky
je 60 korun za osobu.
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V červnu přinese letní kino spoustu premiér
Osm skvělých filmů, převážně aktuálních premiér, nabídne
v červnu hranické letní kino. Začátky promítání jsou v devět večer,
pokladna je otevřena od 20. hodiny. Přijďte si užít nepopsatelnou
atmosféru promítání pod širým nebem. Červen nabízí spoustu
žhavých novinek, některé promítáme v den premiéry – například
dobrodružný akční film X-Men: Dark Phoenix.

Pro děti
Tradičně začíná hranické letní
kino promítat na Den dětí. Tentokrát se v sobotu 1. června na
plátně objeví Raubíř Ralf a internet. Animovaná dobrodružná
komedie pobaví celou rodinu.

Ve filmu Raubíř Ralf a internet
opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých,
nezmapovaných a vzrušujících
vod internetu, na kterých udělá
Ralfovo raubířství pořádné vlny.
Známý videoherní záporák Ralf
a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po
světové počítačové síti a najít
náhradní část do Vanilopčiny
videohry s názvem Cukrkáry.
Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří
například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním
algoritmem a duší trendové
stránky „BuzzzTube“.
Dalším filmem, který potěší
nejmenší diváky, bude Tajný
život mazlíčků 2. Promítá se
v pátek 21. června. V prvním
díle jsme zjistili, co dělají naši
zvířecí kamarádi, když jsou sami
doma. Teď se dozvíme, co se jim
honí hlavou, když skončí v rukou
veterináře, nebo když se v jejich
teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.

Zažijte dobrodružství
Ve čtvrtek 6. června promítáme v den premiéry akční
dobrodružné sci-fi film X-Men:

Dark Phoenix. Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní
záchrannou misi na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše pod
kontrolou a operace probíhá
zdárně. Ale zdání klame. Jean
Grey je zasažena neznámou
a smrtící kosmickou silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. I s podporou
ostatních X-Menů Jean zápasí
nejen se svou nově nabitou
a nestabilní silou, ale i se svými
osobními démony. Postupně se
dostává do děsivé spirály a ztrácí nad sebou kontrolu. Navíc
její myšlení začíná ovlivňovat
tajemná postava, která přichází s nebezpečnými návrhy na
využití její ničivé síly. Grey se
mění v Dark Phoenix a stává se
hrozbou nejen pro své, nyní již
bývalé, přátele z řad mutantů
ale pro celou planetu. X-Meni
tak musí čelit svému nejbližšímu i nejničivějšímu nepříteli –
jednomu z nich.

Přijďte se bát
V pátek 28. června se na
plátně objeví americký horor Annabelle 3. Ten je třetím
pokračováním velmi úspěšné hororové série scénáristy
a producenta Jamese Wana,
ve kterém se opět potkáváme
s neblaze proslulou panenkou
poprvé představenou ve filmu
V zajetí démonů. Ed a Lorraine
Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony posedlou panenku
za posvěcené sklo v místnosti
s dalšími artefakty zla a přizvali
kněze, aby úkryt zpečetil požeh-

náním. Kdo mohl ovšem tušit,
že Annabelle probudí zlé duchy
v blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.

Přijďte se smát
Hned čtyři komedie uvádí
v červnu hranické letní kino.
V pátek 14. června to budou
Rodiče na tahu. Tato komedie je
o manželích, kteří se čas od času
ocitnou pod obraz a jednou zjistí,
že jsou úplně švorc. Vymyslí, jak
se z problémů dostat. Bohužel si
k tomu dají skleničku, rozhodnou
se potají pronajmout sousedův
dům a pak už nestíhají počítat
katastrofy, které tím spustí.
Hned v sobotu 15. června
čeká diváky akční sci-fi komedie Muži v černém: Globální
hrozba. Sobota 22. června
bude patřit komedii Podfukářky. Rebel Wilson jako amatérská

podvodnice a Anne Hathaway
jako podfukářka nejvyšší třídy
se spojí, aby svedly, oklamaly
a obraly bohaté chlapy o jejich
peníze.
A naposledy se v červnu zasmějete v sobotu 29. června,
kdy se promítá hudební, romantická fantasy komedie Yesterday. Ta vypráví neuvěřitelný
příběh neúspěšného muzikanta,
který vyhraje jackpot v životní
loterii. Jak se to stane? Jednou
ráno se probudí a zjistí, že nikdo
na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George
a Johna si vzpomíná jen on, a to
mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které
mu zajistí bohatství a slávu, tedy
všechno, co si člověk může přát.
Skoro všechno. Ne nadarmo
Beatles složili i písničku „All You
Need Is Love“.
(red)

Co promítáme:
1. 6. – Raubíř Ralf a internet (dabing)

20 Kč

6. 6. – X-Men: Dark Phoenix (dabing)

130 Kč

14. 6. – Rodiče na tahu (titulky)

120 Kč

15. 6. – Muži v černém: Globální hrozba (dabing)

130 Kč

21. 6. – Tajný život mazlíčků 2 (dabing)

120 Kč

22. 6. – Podfukářky (titulky)

120 Kč

28. 6. – Annabelle 3 (titulky)

130 Kč

29. 6. – Yesterday (titulky)

130 Kč

Podrobnosti k filmům najdete na www.kultura-hranice.cz
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Evropské jazzové dny v Hranicích

Sedmnáctý ročník Evropských jazzových dnů v Hranicích
odstartovala ve středu 15. května vernisáž výstavy Jazz pro oči.
Návštěvníky nadchly grafiky Jiřího Slívy, které byly zaměřené
na téma jazz. Atmosféru vernisáže dokreslovala jazzová
hudba. Kdo výstavu neviděl,
má možnost zhlédnout
ji v Galerii Severní křídlo
zámku až do 8. června.
Hudební program
Evropských jazzových
dnů se pak odehrával od
středy do soboty v Zámeckém klubu a nabídl několik
koncertů. Městská kulturní
zařízení Hranice, která jsou
organizátorem této akce,
děkují všem sponzorům
letošního ročníku, ale také
jazzmanovi, panu Bronislavu
Ludmilovi, který se na přípravě
a dramaturgii letošního ročníku
podílel.
(red) Foto: Jiří Necid
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Stepařská slavnost
v Galerii Synagoga

Významný umělec Jiří Sopko bude v synagoze
Od poloviny června bude
v hranické Galerii Synagoga
vystavovat svá díla jeden z nejvýznamnějších představitelů
české figurální tvorby a průkopník takzvané české grotesky Jiří
Sopko. Jeho malby jsou založeny
na barvě. Je autorem triptychů,
které mají stejné tvary, ale jsou
v jiné barvě. Je také vyhledávaným ilustrátorem, svými
kresbami vyzdobil například
humoristický román Vladislava
Vančury Rozmarné léto. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
13. června v 17 hodin, výstava
potrvá do 4. srpna.
(dh) Foto: archiv Jiřího Sopka

Stepařské vystoupení
v podání Taneční školy Sester
Hlavinkových na téma „Malá
mořská víla neboli Svět pod
hladinou oceánu“ se uskuteční v sobotu 1. června v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.
(dh)

VÝZVA: Zapůjčení předmětů na výstavu o sametové revoluci
Muzeum na Staré radnici se na vás obrací s prosbou v souvislosti s připravovanou výstavou
k 30. výročí od sametové revoluce. Uvítáme, když nám zapůjčíte věci z 80. a 90. let. Může se jednat
o oblečení, hračky, domácí spotřebiče, dokumenty, plakáty, průkazky, fotografie, nábytek. Pokud
máte cokoliv, co by mohlo výstavu oživit, zastavte se za námi v muzeu na Staré radnici v Hranicích,
případně můžete zavolat na telefonní číslo 775 854 522. Za případnou spolupráci děkuje MKZ Hranice

Starou radnici zaplnila i sbírka hasičských autíček
Hasičské uniformy, přilby, sekyrky, hadice, berlovky, přenosné
hasičské stříkačky, ale také sbírka
hasičských autíček je k vidění ve
výstavních sálech na Staré radnici. Výstava „Fenomén hasičství“,
která se koná ke 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Hranice, se veřejnosti otevřela ve
čtvrtek 23. května. K vidění je až
do neděle 1. září.
K vidění jsou historické fotografie hasičského sboru, požární
zbrojnice nebo velkých požárů
v Hranicích. Mezi zajímavé expo-

náty se řadí čerpadlo z dodavače
vody, takzvaný hydrofor pocházející z roku 1895, nebo motorová přenosná stříkačka z roku
1938. Vystaveny jsou také historické uniformy dobrovolného
hasičského sboru z Milotic nad
Bečvou a z Hluzova.
Část výstavy zaplní sbírka
hasičských autíček hranického
sběratele Zdeňka Sklenaříka. Ve
vitrínách se lesknou hasičské stříkačky, tatrovky i jeřáby od začátku
18. století až do současnosti. A na
výstavě také hoří domek. (ms)

Geometrica v synagoze

Ruční trakařová stříkačka. Foto: Marek Suchánek

Královna Šabat

Foto: pixabay.com
Výstava Viktora Hulíka má zvláštní kouzlo. Foto: Jiří Necid

V pátek 26. dubna byla vernisáží zahájena výstava slovenského malíře a galeristy Viktora
Hulíka. Jeho asambláže, koláže,
prostorové kresby a různé objekty obsahují většinou základní

geometrické prvky. Ty autorovi
umožňují v kontrastu se zobrazením krajiny dosáhnout napětí
a monumentality i u rozměrově
malých formátů. Výstava je k vidění do neděle 9. června. (dh)

Královna Šabat aneb Povídání o nejdůležitějším židovském
svátku se uskuteční na konci
června v hranické synagoze.
Svátek šabat začíná vždy v pátek se západem slunce a končí
v sobotu večer. Co přesně tento

svátek znamená? Jaká pravidla a zvyky se dodržují? To vše
se dozvíte v pátek 28. června
v 17 hodin na přednášce z cyklu
Židovské zvyky a tradice, kterou
povede PhDr. Vladimír Juračka.
Vstup zdarma.
(hj)
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Co se děje v Hranicích
Sobota 1. 6.
13:30 - ZUŠ Open – koncert
komorních souborů a orchestrů
uměleckých škol. Koná se na terase lázeňského domu Bečva v Teplicích nad Bečvou, vstup zdarma.
15:00 - Stepařská slavnost –
vystoupení Taneční školy Sester
Hlavinkových. Koná se v Galerii
Synagoga v Hranicích, Janáčkova
728, vstupné dobrovolné.
17:00 - Noemova archa – loutkové představení pro celou rodinu.
Koná se v kapli svaté Barbory
v Hranicích, kasárny generála
Zahálky, boční vchod od supermarketu Billa, vstup zdarma.

zivního kurzu. Přihlášky a bližší
informace na emailu: anglictina.
hranice@gmail.com. Koná se
v prostorách centra Karnola
v Hranicích, Třída ČSA 211, cena
kurzu je 600 Kč.
18:00 - Tuktukem z Bangkoku
až domů – povídání s hranickým
cestovatelem Tomášem Vejmolou, na kterém představí svou novou knihu. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
Čtvrtek 6. 6.
19:00 - VoKalamita – originální interpretace nejen jazzových
a popových hitů. Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích, Třída ČSA 211, vstupné
80 Kč.

21:00 - Letní kino: Raubíř Ralf
a internet (animovaný, dabing,
2018) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 20 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

21:00 - Letní kino: X-Men: Dark
Phoenix (sci-fi/akční, dabing,
2019) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 130 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Čtvrtek 13. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jiří
Sopko: Dílo – koná se v Galerii
Synagoga v Hranicích, Janáčkova
728, vstup zdarma.
18:00 - Dětská exekuce – dokument a přednáška Člověka v tísni.
Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích, Třída ČSA 211,
vstupné 50 Kč.

Středa 5. 6.

19:00 - Fashion 2019 – módní
přehlídka. Koná se ve dvoraně
zámku v Hranicích. Předprodej
vstupenek v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581
607 479, vstupné 150 Kč.
17:00 - Someone like it short
– filmová přehlídka soutěžních
snímků amatérských filmařů.
Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích, Třída ČSA 211,
vstupné 80 Kč.

drobné informace naleznete na
samostatném letáku.

Pátek 14. 6.
10:00–24:00 - Italský den – malý
gastrofestival. Koná se na zámku
v Hustopečích nad Bečvou, vstup
zdarma.

21:00 - Letní kino: Rodiče na
tahu (komedie, titulky, 2018) koná se v letním kině v Hranicích,
vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze
na místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

Neděle 9. 6.
10:00 - Pokoř své Hranice –
sportovní odpoledne pro celou
rodinu. Těšit se můžete na zábavné atrakce na vodě, šlapadla,
paddleboardy, lodičky, soutěže
a bohatý doprovodný program.
Koná se v městském parku
v Hranicích, Sady Československých legií. Akce je uspořádána
za finanční podpory Olomouckého kraje, Statutárního města
Olomouc a střediska Europe
Direct Olomouc, vstup zdarma.

Sobota 15. 6.
14:00 - 100 let fotbalu v Hranicích – oslavy k výročí 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích
s bohatým doprovodným programem. Vystoupí například Atmo
a Jakub Děkan, Marek Ztracený
a hudební skupina Traktor. Koná
se v areálu stadionu SK Hranice,
Žáčkova 1442, vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo v síti Ticketstream.

Pondělí 10. 6.
Pátek 7. 6.
18:00 - Vystoupení ZUŠ Hranice
– závěrečné vystoupení tanečního oboru. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstup
zdarma.
Neděle 2. 6.

Sobota 8. 6.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace
a aktuální ceník poskytne personál Turistického informačního
centra na zámku, tel. 581 607 479.

9:00 - Kurz malování technikou
Boba Rosse – kurz povede Martina Becková, rezervace na tel. 739
593 002. Koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16.

Pondělí 3. 6.
17:30 - Angličtina na cesty –
první hodina skupinového inten-

10:00–19:00 - Oslavy 850 let
města – oslavy výročí první písemné zmínky o městu Hranice.
Bohatý doprovodný program
v Zámecké zahradě, prostranství u zámku a na Masarykově
náměstí. Těšit se také můžete na
slavnostní průvod městem. Po-

12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou –
schůzku je třeba si předem domluvit na tel. 736 491 225 nebo
e-mailu asistentka@seitlova.cz.
Koná se v přípravné místnosti
obřadní síně, 1. patro zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
schůzka je zdarma.
Úterý 11. 6.
15:00 - Senior kavárna nejen pro seniory – na téma Bali,
krásný ostrov v Indonésii. Koná
se v místnosti Osadního výboru
v Drahotuších.
Středa 12. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Výstava prací studentů Gymnázia
Hranice – koná se v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Muži v černém: Globální hrozba (komedie/sci-fi, dabing, 2019) - koná se
v letním kině v Hranicích, vstup-

PROGRAM
né 130 Kč. Vstupenky pouze na
místě, pokladna otevřena hodinu
před začátkem představení.
Neděle 16. 6.
09:30 - Hranická 200 a Memoriál Milana Bartoše – závod
velkomoravské ligy v rychlostní
kanoistice všech věkových kategorií. Koná se na řece Bečvě a v loděnici v Hranicích. Více informací
na www.kvshranice.cz.
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21:00 - Letní kino: Tajný život
mazlíčků 2 (animovaný/rodinný,
dabing, 2019) - koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 120 Kč.
Vstupenky pouze na místě, pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

Úterý 18. 6.
18:00 - Beseda o architektuře
– beseda bude spojená s křtem
knihy Tomáše Pospěcha o architektuře v Hranicích a Teplicích nad
Bečvou. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstup zdarma.
20:00 - Partička Open Air – oblíbená show pod širým nebem.
Koná se v letním kině v Hranicích, Komenského ulice, vstupné
550 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479
nebo v síti Ticketstream.

Čtvrtek 20. 6.

Sobota 22. 6.
6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – vše týkající se
motorismu. Koná se na letišti
v Drahotuších, informace na
www.burzadrahotuse.cz.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytne personál Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:30 - Festival dračích lodí – tradiční závody dračích lodí. Koná se
na řece Bečvě a v loděnici v Hranicích. Více informací a propozice
na www.kvshranice.cz.
14:00 - Letní slavnost – na tradiční dětské slavnosti uvidíte mažoretky Panenky, Hranický dětský
pěvecký sbor, folklorní soubor
Rozmarýnek, děti z Dětského
domova v Hranicích a ukázku
modelů letadel. Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16,
vstupné dobrovolné.

18:00 - Letní slunovrat – vystoupení folkových kapel Domino
Olomouc, TaV Hranice a hostů.
Koná se v evangelickém kostele
v Hranicích, Šromotovo náměstí.

Sobota 13. 7.

15:00 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských
ústavů – historii bývalých vojenských ústavů a jejich tajemství můžete vidět při procházce
s průvodcem. Na prohlídku je
třeba se předem přihlásit v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479, odkud
bude hromadný přesun, vstupné 60 korun za osobu.
Pátek 28. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Práce V-klubu z Frýdku-Místku
a výtvarníků z Polska – koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
17:00 - Královna Šabat – povídání o nejdůležitějším židovském
svátku. Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728,
vstup zdarma.
19:00 - Country večer – koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
21:00 - Letní kino: Annabelle 3
(horor, titulky, 2019) - koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné 130 Kč. Vstupenky pouze na
místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
Sobota 20. 7.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
Úterý 23. 7.
18:00 - Hromosvod – koncert
v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.
Čtvrtek 25. 7.
18:00 - Pavel Kačes Husár & Kamil Dyják – koncert v rámci Hranického kulturního léta. Koná se
v Zámecké zahradě v Hranicích,
vstup zdarma.
Neděle 28. 7.
18:00 - Crazy Dogs – koncert
v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.
Úterý 30. 7.
18:00 - ABBA revival – koncert
v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.

PROGRAM AKCÍ
Sobota 29. 6.
21:00 - Letní kino: Yesterday
(hudební/romantický, titulky,
2019) - koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 130 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

19:00 - Kibera: Příběh slumu –
promítání filmu. Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích,
Třída ČSA 211, vstupné 80 Kč.
18:00 - Závěrečná akademie
ZUŠ Hranice – vystoupení všech
oborů. Koná se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 880, vstup zdarma.

8:00 - Hranické hry bez Hranic
– představení činnosti ozbrojených složek veřejnosti. Koná se
v kasárnách generála Zahálky
v Hranicích, vchod od sídliště
Struhlovsko, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Podfukářky
(komedie, titulky, 2019) - koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze na
místě, pokladna otevřena hodinu
před začátkem představení.

8:30 - Školní poháry dračích
lodí – tradiční závody dračích lodí.
Koná se na řece Bečvě a v loděnici
v Hranicích. Více informací a propozice na www.kvshranice.cz.

Pátek 21. 6.

PŘIPRAVUJEME V ČERVENCI

Čtvrtek 27. 6.

Pondělí 17. 6.
19:30 - Úplňkový OM Chanting
– skupinová technika využívající transformační sílu ÓM, aby
aktivovala sebe harmonizující
potenciál účastníků a očistila
okolní prostředí. Koná se v Masážním studiu Petry Janáskové
v Hranicích, Masarykovo nám.
96, příspěvek 50 Kč, registrace
na mailu j.bach@email.cz.

Středa 26. 6.

Neděle 23. 6.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytne personál Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.

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

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE
V NEDĚLI 9. ČERVNA 2019
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VÝSTAVY

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 9. 6. 2019 - Viktor Hulík:
Geometrica. Díla slovenského
malíře, grafika, sochaře obsahují většinou základní geometrické prvky. Na jednotlivé díly
maluje či nalepuje plochu obrazu, roztahuje a mění kompozici
díla. Používání této techniky je
pro Viktora Hulíka charakteristické.
13. 6.–4. 8. 2019 - Jiří Sopko:
Dílo. Obrazy malíře a ilustrátora jsou založeny na barvě. Jiří
Sopko svými kresbami vyzdobil
například humoristický román
Rozmarné léto od Vladislava
Vančury nebo pohádkový román
pro děti Podivuhodná cesta Nilse
Holgerssona Švédskem a mnoho
dalších. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 13. června v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00, so–ne zavřeno.
Do 7. 6. 2019 - Jiří Slíva: Jazz
pro oči. Výstava Jazz pro oči
představuje grafické práce oblíbeného ilustrátora, humoristy
a básníka Jiřího Slívy. Výtvarník
je autorem řady knih, získal
spoustu ocenění na mezinárodních festivalech kresleného
humoru. Kromě výtvarné tvorby
se také věnuje psaní básní pro
děti. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.
12. 6.–26. 6. 2019 - Výstava
prací studentů Gymnázia
Hranice. Výstava představí celoroční tvorbu studentů gymnázia, a to od těch nejmladších
až po žáky druhých ročníků.
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 12. června od 17 hodin.

Stará radnice
Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 1. 9. 2019 - Fenomén hasičství. Výstava provází historií
hasičských sborů na Hranicku.
K vidění jsou hasičské přístroje,
výstroj, historické fotografie. Dozvíte se o největších požárech na
Hranicku a spoustu dalších zajímavostí. Na své si přijdou také
děti. Část výstavy tvoří sbírka hasičských autíček od hranického
sběratele.

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.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického
muzea představuje unikátní
kousky.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje Hranice před 270 lety,
je Stanislav Miloš. Ve výstavních
prostorách jsou také výstavní
panely s informacemi o vývoji
a historii hranického zámku.

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 22. 6. 2019 - Výstava dětských prací. Tradiční výstava
prací dětí z Hranicka.
28. 6.–26. 7. 2019 - Výstava V-klubu z Frýdku-Místku a polských výtvarníků. Výstava
amatérských i profesionálních
umělců z Frýdecko-Místecka
a výstava fotografií umělců
z Polska.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 47, tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 30. 6. 2019 - Miroslava
Pastušková: Reálná krása přírody. Výstava olejomaleb výtvarnice ostravského původu.
Miroslava Pastušková se začala
malováním zabývat až v důchodovém věku. Výtvarné vzdělání
si rozšířila absolvováním Lidové
konzervatoře v Ostravě a v současnosti je členkou skupiny
malířek a malířů Ateliéru Mlejn
v Ostravě-Přívoze, kde maluje
pod vedením Edy Riedla.

Zámecká zahrada a Masarykovo náměstí
Hranice
10. 6.–30. 9. 2019 - Knihovna
v ulicích. Představení medailonků různých významných osobností města Hranic, které budou
zavěšeny na stromech v centru
města. Najdete na nich jména
z oblasti umělecké, literární, vojenské, také zakladatele města,
významné šlechtické majitele
a starosty města, mecenáše,
průkopníky, účastníky druhého
i třetího odboje, cestovatele,
kněze, vědce a mnoho dalších.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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Požár ve vojenské akademii
Fenomén hasičství – to je
název výstavy, která představuje historii hasičských sborů
na Hranicku. Návštěvníci se na
výstavě také dozvědí více o požárech, které zachvátily Hranice. Přinášíme popis požáru ve
vojenské akademii, kde hořelo 12. srpna 1921. O události
sugestivně informoval článek
v publikaci „Památník k padesátiletému výročí sboru dobrovolných hasičů v Hranicích“,
která vyšla v roce 1925:
Každého roku se konaly
v červenci ve vojenské akademii
v Hranicích závody vojenských
koní za příležitosti zkoušek akademiků. Podobně tomu bylo
v roce 1921, kdy vrchní vedení
v akademii měl francouzský generál Falgier. Tisíce lidí se tam
sešlo, aby obdivovalo výcvik
nejušlechtilejších zvířat.
A bylo se na co dívat. Řada
koní vzácných plemen, dobře
živených a chovaných. Nikdo
však netušil, že za pár dní budou z těchto krásných zvířat jen
ohořelé trupy a kostry.
Bylo to v pátek 12. srpna
1921, krátce po dvanácté hodině polední, kdy se teskný zvuk
hasičské trubky rozlehl v letním
vzduchu. Hořely dřevěné stáje
pro ušlechtilé koně. První se
k požáru dostavil hranický sbor.
Oheň šlehal do velké výšky,
neboť nalezl nejvhodnější potravu. Dřevěné stěny i střecha,
uvnitř velké zásoby slámy a sena
živily požár. Rozléhal se hrozný
řev koní. Jen z počátku se podařilo několik koní vyvést, ostatní
se však stali kořistí požáru. V tom
zařinčelo okno a jím vyskočil
šílený kůň, jemuž se podařilo
utrhnouti a oknem vyskočit.
Měl však uši i ocas uhořelý a nezbylo, než ubohé zvíře střelnou
ránou usmrtit a tak skončit jeho
trápení.
Plamen zuřil, lidská pomoc
byla marná. Nezbývalo, než
chránit okolní objekty, zejména
dřevěný barák, ale hlavně elektrárnu akademie, jejíž přední
strana již začala hořet. Hasiči chrlili mocné proudy vody, ale běda.
Za chvíli začal být vody nedostatek. Voda nestačila z městského
vodovodu ani z vojenské nádrže,
která byla napájena čerpadlem
hnaným elektrickým proudem.
Vyskytlo se však nové nebezpečí.
Vysoké napětí proudu se mohlo dostat do kontaktu s hasičem
Hubkou, který držel žárnici, neboť elektrická jiskra mohla přejet
po vodním paprsku. Muselo se
přerušit hašení a pustit dynamo,
aby se zase načerpala voda do
nádrže. Požár zuřil dále. Pobyt

Při požáru ve vojenské akademii 12. srpna 1921 uhořelo 93 koní a škoda činila 4 miliony korun. Foto: Sbírky hranického muzea

blízko něho byl nesnesitelný.
Hasič Hubka měl popálené obě
ruce.
Nebezpečí se nezmenšovalo,
ba stále ho jen přibývalo. Západním směrem se nalézal jednopatrový dřevěný barák, sloužící
za obydlí vojenským gážistům.
Kdyby také chytl, nezbývalo by
nic jiného, než uprchnout co
nejdále a nechat požár, aby ničil
vše, co mu stálo v cestě. Poblíž se
totiž nacházelo skladiště nábojů.
Jak byl požár velký, svědčí to,
že asi ve vzdálenosti 500 metrů
bylo zažehnuto strniště na poli,
z něhož bylo před týdnem od-

vezeno obilí. Bylo tehdy parné
léto, země vyprahlá a vody málo.
Konečně se strašný živel nasytil. Ohořelé trámy a zuhelnatělá těla koní hovořily smutnou
řečí o neštěstí.
Dohady, jak požár vznikl,
byly různé. Někdo tvrdil, že který si voják neopatrně odhodil
cigaretu do slámy, jiní zase, že
nastalo krátké spojení elektrického proudu. Nikdo neví, kdo
měl pravdu.
Uhořelo celkem 93 koní. Celková škoda byla odhadnuta na 4
miliony korun. Se zvířaty shořelo
i 135 úplných koňských postrojů,

sedel a vozů. Budova shořela až
do základů.
Koně tak cenné rozhodně
nepatřily do dřevěného baráku,
kde nebezpečí ohně bylo veliké.
Byl to generál Falgier, který dal
pro erární koně vystavět dřevěné
stáje. Při komisionálním řízení byl
upozorněn na velké nebezpečí
ohně. Toho však generál nedbal.
Kromě hranického sboru
chránil státní majetek též sbor
z Drahotuš a ze Zbrašova. Za
úspěšné zakročení dostalo se
sboru od vojenské akademie
i od velitelství jezdecké školy
písemných díků. 
(red)
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SPORT

Judisté bojovali o medaile z mistrovství republiky
Prakticky vzápětí po oceněních, které judisté Železa Hranice sbírali na vyhlášení nejlepších
hranických sportovců za rok
2018, museli své loňské sportovní úspěchy obhajovat na Mistrovství republiky mužů a žen,
které se uskutečnilo koncem
dubna v Jablonci nad Nisou. Železo obhajovalo především titul
mistra republiky, který vybojoval Tomáš Beran, a také jednu
stříbrnou medaili.
Nejlépe se dařilo našim borcům v kategorii do šedesáti
kilogramů, kde měly Hranice
hned tři zástupce. Ve společném semifinále proti sobě
nastoupili oddíloví kolegové
Tomáš Beran a Vincent Skurka.
Obhajující mistr republiky Beran
se po chvíli ujal vedení, následně však byl zaskočen Skurkou,
který ho hodil na čistá záda
a zajistil si tím místo ve finále.
Tomáš však v boji o třetí místo
nezaváhal a nenechal si bronzovou medaili proklouznout mezi
prsty. Vincent se ve finále utkal
s Radkem Rýparem ze Závišic,
loňským vicemistrem republiky.
Souboj o zlato byl napínavý do

Stříbrný Šimon Skurka pokládá jednoho ze soupeřů. Foto: Miroslav Petřík

posledního okamžiku, na konci
z něj však vyšel vítězně Rýpar.
Jakub Horák do bojů o medaile
bohužel nezasáhl.
V kategorii do šedesáti šesti kilogramů jsme byli svědky
návratu Davida Šatánka na výsluní. David porazil všechny své
soupeře a prohrál pouze v semifinále s Buriánkem z Liberce.
Získal tak třetí medaili pro hra-

nický oddíl, která měla hodnotu
bronzu.
Netradičně se ve váze do
sedmdesáti tří kilogramů představil poprvé po pěti letech
Šimon Skurka. Přestože prošel
přes úřadujícího mistra republiky Binhaka až do semifinále,
únava z vleklého shazování se
projevila a Šimon skončil těsně
pod stupni vítězů bez medaile.

Ve váze do devadesáti kilogramů startovali Robert Trojnar,
Miroslav Hanák a Martin Bezděk. Nejlépe se vedlo Robertu
Trojnarovi, který se jako jediný
probojoval do finálových bloků.
V boji o třetí místo však podlehl
loňskému vicemistru republiky
Matějkovi.
O třetí místo zápasila i Gabriela Nádvorníková. Předváděla
pěkné judo a ujala se brzkého
vedení. Její soupeřce se však podařilo zápas otočit, a tak se hranická judistka musela spokojit
s nepopulárním pátým místem.
Šarlota Olšáková porazila v kategorii do sedmdesáti kilogramů
dvě soupeřky a s vyrovnanou
bilancí 2:2 obsadila 4. místo.
„Zisk tří medailí (druhé a dvě
třetí) a čtyř bodovaných umístění těsně pod bednou je pěkný výkon, rozdíl mezi pátým
a třetím místem je však jenom
v hlavě a mezi třetím a druhým
v losu. Je třeba ladit formu na
Mistrovství republiky juniorů
a juniorek, které se letos netradičně koná na podzim,“ zhodnotil výsledky oddílu trenér Luboš
Holčák.	
Adam Purgert

Žákyně ZŠ 1. máje jsou mistryně republiky ve florbale
Úspěchů ve sportu nedosahují pouze hranické oddíly, ale
i reprezentanti hranických škol.
Jeden z největších mají za sebou
florbalistky ZŠ 1. máje, které se
na konci března v Mladé Boleslavi staly mistryněmi republiky
mladších žákyň. K tomuto velkému úspěchu se nyní vracíme podrobněji líčením trenérky týmu
Markéty Částečkové.
„Po dlouhé cestě a čekání
jsme vstoupily na palubovku trochu nervózní a soupeřky z Mladé Boleslavi toho hned využily.
V prvním zápase tříčlenné skupiny jsme prohrály 2:6, ale zklamání netrvalo dlouho. Čekaly nás
soupeřky ze Žarošic (okres Kyjov),
které sice v zápase s Mladou Boleslaví vedly, ale utkání nakonec
skončilo remízou a nám to dalo
naději k postupu do semifinále.
Věděly jsme, že musíme holky
ze Žarošic porazit a s tímto úkolem jsme vstoupily do zápasu. Ale
nezačaly jsme dobře a hned na
začátku jsme prohrávaly 0:2, pak
0:3 a vypadalo to s námi bledě.

Holky ale zápas nevzdaly, bojovností a trpělivostí zápas otočily na
svoji stranu a vyhrály 4:3.
Všichni v hale byli překvapeni
naším obratem. Ve skupině, která
byla mnohem vyrovnanější a náročnější než druhá část pavouka,
jsme obsadily 2. místo a postoupily.
Druhý den nás tak čekalo semifinále s vítězkami druhé skupiny. Na zápas jsme se těšily, věřily
si a výborným herním výkonem
jsme hráčky ZŠ Edvarda Beneše
z Prahy porazily s přehledem 5:2
a postoupily tak do vysněného
finále.
Během turnaje nás označili
jako překvapení turnaje, protože
v prvních zápasech jsme neukázaly, co všechno umíme. Každým
zápasem jsme ale svůj herní výkon zlepšovaly a ten nejlepší
jsme předvedly ve finále.
Ve finále jsme opět narazily
na favorizované hráčky z Mladé
Boleslavi. Tyto hráčky vyhrávaly
hravě svá utkání, včetně prvního
zápasu s námi, a tak se předčasně

Mistryně republiky z Hranic. Foto: ZŠ 1. máje

viděly jako vítězky. Favoritkami
tak byly ony, ale naše vůle a chuť
po vítězství byla veliká a splnění
snu tak blízko. Do zápasu jsme
vstoupily výborně.
Po chvilce jsme vedly 2:0, to
nás uklidnilo a neustále hnalo do
dalších akcí. Výborným výkonem
celého týmu jsme porazily soupeřky z Mladé Boleslavi a s obrovskou radostí převzaly pohár

Sestava týmu:
Brankářka:
Vašková Veronika
Hráčky:
Kubalčíková Nela,
Částečková Adéla,
Klinkovská Klára,
Pospíšilová Karolína,
Posoldová Kamila,
Jašíková Markéta,
Skálová Eliška,
Pilíšková Monika,
Pospíšilová Natálie
a Kozáková Monika
Trenér:
Částečková Markéta

a medaile pro vítěze. Jsme šťastné, že jsme svoji cestu dotáhly
až do vítězného konce a staly se
mistryněmi České republiky pro
období 2018 až 2019.
Děkujeme všem za podporu
našeho týmu a moc si vážíme
toho, že můžeme takto úspěšně
reprezentovat naši školu. V příštím roce se budeme snažit titul
obhájit.
Markéta Částečková
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