rédál<toru HÍánicl<ého tÝdne
Lidé se dďka|i koupa|iště' d<rachova| Mu|tidisp|ay. |cajem prď|a povodeř. |upič vykrad| banku a podzemí.vyda|o
Děti se uči|y ve svetrech

Uhodily mrazy' zvedl se vÍtr
a prvĎáčci ze ZŠI. máje v
Hranicích pŤinesli domri ten.

to vzkaz:

,,YáŽeni rodiče,

vzhledem k nízk1im teplotám
vás Žádáme, aby se děti do
školy teple oblékaly... Ve tŤi
dách nad tzv. červenou jidelnou nebylo v té době vÍce neŽ
18 stupĎri Celsia' Dnes uŽ je

školák m teplo.

V

létě totiŽ
prošla budova kompletní rekonstrukcí a dostala novou

Základ'ni ŠkolaŠromotovo
pŤišla o svého Šéfa.VÍtězslav
Hons poloŽil svou funkci a ra.

Dlouho očekávany azy|ovy

drim pro muže bez domova

zahájl| svtij zkušebníprovoz.
se mělo
po dlouhé době zase kde uby.
tovat. Podle iďormací provo.
zujícíkŤesťanské společnosti
EIim dostali pŤednost ti' kdo
měli v té době práci nebo po-

Prvnich sedm klientri

lovémdoměplná.
Úruon

Marnému boji se zákefnou
nemocÍ podlehl 11. rinora od-

pŤerovsk1/

zpěvák Pavel Novák. Zápolil s
ní téměŤ devět let. Na jeho pohŤeb pŤišly o tyďen později tisÍce lidÍ. Ku]turní sál Městského domu v PŤerově se tak
poprvé za svou více neŽ stole.
tou historii stal smutečnísí.

ut7

ChŤipková epidemie zavŤela

ve čtvrtek 12. nora brány

gymnázia. Na ostatních školách nebyl drivod pŤerušovat

V prosinci uŽ virus

pŤinutil zavŤít na Hranicku
Školy hned Čtyri. Kromé ZŠ
Nová to opět bylo gymnázi.
um, a pak na krátkou dobu
zristali doma i Žáci ZS Vše.
a

Bělotin.

BŘEZEN
Zača|a oprava Tep|ického mostu

SilničnÍmost pŤes Ťeku

Bečvu se 4. bŤezna změnil ve
staveniŠtě. Jeho kompletní
rekonstrukce piiŠla na více
neŽ dvacet milionri korun.
Hranice vŠakze své kasy zaplatily''pouze.. nové chodniky, které na most navazuji'
D vodem nákladné opravy

Teplického mostu byl jeho
havarijní stav.

Rozje|a se anabáze psích čipŮ

Radnice začala uvažovat o
čipovánÍ psti. Nechala pŤi-

platit

zaČa|a

1. 1.2010.

Zkrachoval Multidisplay

Továrna na vyrobu televiznÍch obrazovek v Hranicích

j provoz.

od

pŤedchoziho podzimu pĚišlo
kv li ni o práci vice neŽ |20
IidÍ. Dnes uŽ jsou v:frobnÍ lin-

ky

prodal. Na podzim začalo do
kina téct, a|e zájem o jeho

koupi

definitivně rozebrány a

prumyslovy areál čeká na své
nové vyuŽitÍ. V létě o něj pro.
jevila zájem zahranični firma
na vyrobu mraŽenych bramborovych produktri. Zatim je
ale prrimyslovy kolos z pŤe-

PŘEHLÍDIG MLADÍ. Kva|ifikaci na Mistrovství čR v mďoretkovém

sportu poŤádal koncem dubna Bě|otílt. Na jeho ško|ním hĚišti si da|o dostaveníčkoosm set dívek. Foto: Deník: Jan Rotrekl

Potštátem otŤásla vražda

TŤi malé děti z PotŠtátu pŤi-

šly během letních prázdnin o

maminku. Ubodal jinoŽem je-

jí manŽel. Holčičkyse nastě.
j
}qy:lr š j-tP ts". g-'"* ? j:h

kritizované staveniště na

vlfjezdu z centra.

chologové i sociálni pracovníci. Sousedé se mezitím roz.
hodli uspoŤádat sbíiku, která

Policie dopadla dealery drog

by děvčátktim pomohla

TŤi drogové dealery' kteŤí si

nového začátku.

uděIali z prodeje omamnych
Iátek na Hranicku prosperu.
jícÍŽivnost, dopadli v květnu

do

SRPEN

pŤerovštíkriminalisté. HlaVou gangu byl shledán devětadvacetilet]i Hraničan, v je-

však s tim, že vŠímavÍobČan.
né nebudou mÍt pro jeho čin
pochopení a pomriŽou ho policistrim pohotovou reakcí dopadnout.
ŘÍlrru

ll5

Revitalizace sidliště Hrom vka, jejiž prvni etapa
skončila v srpnu, její obyvate-

le pŤílišnenadchla. Terčem

kritiky
NI0IVÝ Žrvrl. za jedinou noc napáchala v červnu ničivá povodeř
z nejvíce postižen ch obcí by| na Hranicku

ohromné škody. Jednou

městys Hustopeče nad Bečvou. Foto: Deník/Jiží|(opáč

Lipnou zača| suŽovat ŽháŤ

se stalo hlavně dětské
hŤiště s dajně nebezpečnymi
prvky a pŤílišmnoho schodti

na chodnÍcich. Město však s
vysleďkem zakázky projevilo
spokojenost, a pokud to finančni situace tohoto roku

dovoli' hodlá pokračovat v

Statisicové Škody napáchal
na zemědělské usedlosti v

revitalizaci nejen Hromrivky,
ale i sídlištěmezi ulicemi Na
hrázi

a

GalaŠova.

PĚiby|o Iidíbez práce

V polovině letních prázdnin
dosahovala na Hranicku mira

nezaměstnanosti devÍti procent

a

na kaŽdou pracovní pŤí-

ležitost tam pŤipadlo dvaa-

dvacet uchazečri, V evidenci
nezaměstnanych figurovalo v
té době 1578 jmen. Na podzim
se situace jeŠtěo něco zhoršila, a to nejen kvrili ukončenÍ
sezonnich prací, ale také vliPŘEPADENÍ BANlry. Díky všímavosti občanji dopad|i začátkem záží vem hospodárské krize a s nÍ
městští strážníci |upiče jen pár minut poté, co vykrad| G.E.Money Bank.
souvisej icího propouštěnÍ'
Foto: Deník/VIastimiI Mach

ZÁŘÍ

pátek 19. června své prvnÍ ná-

;'ffi

vštěvníky. NabÍdlo jim k vy-

Jíde|na dostala noq/ kabát

vypětím vŠechsil dokončili děIníci rekonstrukci a praS

covníci Školya stravovny

tiklid v tzv, červenéjÍdelně na

dětskou skluzavku. DaIší to.

tŤÍdě 1. máje. Stejně tak skon-

bogán uŽ se Ekoltesu do dva-

čily v záŤÍ i rozsáhlé opravy
na ZŠStruhlovsko. V obou

cetimilionového rozpočtu ne-

veŠel.

si investice vyŽádaly pŤes dvacet milionri kopŤipadech

Řidiči marně hleda|i svá auta

run.

Nemilé pŤekvapenÍ čekalo v
červnu kaŽdého, kdo nere-

Lupič vykradl G.E.Money bank

spektoval zákaz stáni na parkovištích,jeŽ se chystal Ekol-

PRo VĚTšÍBEZPEčÍ. obrovská |ávka pro pěšíse od konce záŤí tyčínad
si|nicíU47 zostravy do o|omouce. Lidé po nímohou bezpečně pŤechiízet
k obchodnímu centru. Foto: Deník/Jan Rotre|<|

po|icistíi hIeda|o ženu

Rozsáhlá tŤidenni pátraci

akce po pohŤešované dvaaše.

desátileté Ženě z Horního
Újezdu zaměstnala v Ťíjnu
tal vrtulník s termovizÍ, vodní

plochy prohledávali potápěči,
terén téměŤ metr po metru
pročesávali psovodi i dalšípo'
licisté. KďyŽuŽ byla šance na
její objevení jen velmi mizivá,
naraz1l na ztracenou Ženu asi

dvanáct kilometrri od jejiho
domova dŤevorubec. Našel ii
sedět v lese.
U

BěIotína naš|i vá|ečné|etadlo

Yzácny nález ukr1fvalo

ce-

l1ich čtyŤiašedesátlet podzemí mezi BěIotinem a Lučice.
mi. Pracovníci suchdolského
mizea tam v Ťijnu vytáhli ze
země pozristatky sestŤeleného
válečného letadla. Kousek od
něj byly v podzemí pohŤbeny i
ostatky j eho ruského pilota.
LISTOPAD

Po červnovébouŤce, která
tehdy doprovázela bleskovou
povodeĎ a na čtyŤiměsice
uzavŤela hranickou prodejnu
Billa, se do ní v listopadu opět
vrátily nejprve prodavačky a

i zákazníci. Když se lidé
Billy vrátili. skoro ji nepo-

pak

Hromiivka sklidila kritiku

hoŽ bytě zajistila policie elek-

chové miláčky mohli vyzved.
sběrného dvora. ale

nadále trvá. Jestli

ášovéstáleještě čeká.

stejně tak zristalo beze změny

tes blokově vyčistit. Neposlušní ňidiči si pak své ple-

i

devŠímna nabidkové ceně.
Na tu město podle slov jeho
mistostarostky Radky Ondri-

plocha po byvalém zboŤeništi
naproti zámku, které dalo
hlas 40 lidí. Náměstí si neli-

KyŽliŤově požár, jehož privod.
ce nebyl dodnes usvědčen. Li.
dé z Lipné jsou však pŤesvěd.
čeni o tom, Že sirkou Škrtljeden z jejich soused . Celkem
vyhoŤely v dané oblasti čtyŤi
domy a pokaŽdé ve tŤetí dekádě měsÍce. Jméno dajného
ŽháŤe se v Lipné a blÍzkém
okolÍ skloťruje ve vŠechpá.
dech. Policie však proti němu
nezískala jedinf dtikaz.

lešn1im poplachem. ZavoIaI
im, Že je na vlakovém nádraŽi

Svět skutečně nakonec změnÍ
majitele, to bude zá|ežet pŤe-

prázdná

drogy jej ich uživ ate|é.

ďobŤe promyšleno. odlákal
totiŽ pozornost policistri fa.

pŤes sto policistti. Naď obcí lé-

nic. obrátili se proto na stát s
dotazem, zdaby jim drim ne'

V internetové soutěŽi DenÍku se stalo největši ostudou
města Hranic jeho náměstí.
Rozhodlo o tom 280 hlasuji

troniku, horská jízdníkola'
snowboardy i zbraně. VŠechny tyto věci pocházely z majetkové trestné činnosti a do
bytu je nanosili v]fměnou za

odstraněny.

Budovu kina Svět by rádi
pŤipsali do soupisu městského majetku zastupitelé Hra-

Náměstíse stalo ostudou města

i

onti a dodnes nejsou všechny

Zastupite|é zatouži!i po Světě

cyklista Karel Hartl.

chotivou nálepku vyslouŽilo
jen tŤi roky po své nákladné
rekonstrukci, podoba skateparku se dodnes nezměnila a

a pŤíměstské části Lhotku a
Drahotuše. ŠkodyŠlydo mili-

ČERVENEc

zkoušenímasáŽnÍ trysky, odrazové mristky, klenuté
schridky z jednoho bŤehu na
druhÝ, zábavné chrliče vody i

DUBEN

ukončila sv

TŘI NEJLEPŠÍ.V pátek 13. bŤezna se stala v Hranicích Dívkou roku 2009
Krist3Ína Šímová(na snímku uprostŤed), l. vicemiss Veronika Žaganová
(vpravo) a 2. vicemiss Nikola Machačová (vlevo). Foto: Dení|</Jan RotrekI

obhájil své loĎské vítězstvi

tí pŤÍčkuobsadila

kapsle' Lupič měl pĚepadeni

Hustopeče nad Bečvou, Polom

Hranice našIy sportovce roku

pravit návrh vyhlášky, která
bychovatel mtutopovÍnnost ČERVEN
naŤizovala, a pŤedloŽila jej
Lidé se opět začali koupat venku
zastupitelstvu. Následovaly
sáhodlouhé diskuse o tom,
Dlouho očekávanévenkov.
zda je toto opatŤenÍ nutné'
Své konečné ano Ťekli městští ni koupaliště pŤivítalo po své
poslanci na svém zaseďáníaž devitiměsiční rekonstrukci v

v prosinci. Vyhláška

la nicivá povoden. která na
Hranicku nejvice zasáhla

kou školu povede od rinora.

I(VETEN

GhŤipka zavýela gymnázium

chovice

den lidsk;f Život. Takovou daĎ
si v noci na 25' Června vyŽáda.

domír Habermann. Hranic-

cÍch. Na druhém místě skončil s 241 hlasy skatepark a tŤe-

ZemĚel zpěvák Pave| Novák

poledne známy

Vodou zdevastovaná lidská
obydlÍ, zničenésilnice, uhynu|á zviŤata a pŤedevšÍm je-

tězem se stal někdejŠi Ťeditel
ZS Hustopeče nad Bečvou Ra-

gorii jednotlivcti do Í5 Iet zvi.
tězil judista Jakub Jurka' mezi nominovanfmi od 16 do 19
let uspěl cyklista Jan Kadrich
a v hlavní kategorii nad 20 let

městské policie. odcizené
bankovny zničila barvicÍ

umístěna bomba. NepočÍtal

Hranicko zasáhla povodeĚ

nepŤesvědčil. Druhé kolo se
konalo až na podzim a jeho ví-

14. linora ocenění nejlepši
sportovci roku 2008. V kate-

parku ho ale dopadli strážnicl.

j

ale nikdo z uchazečri ji v prvním kole o svych kvalitách

bírali starobni či invalidnÍ

dtichod. Dnes uŽ je kapacita,
která čítádvanáct Lidi'v azy-

nějakÝ čas neplánovaně stalo
vrakoviŠtě.

jala. Hned vzápěti vyhlásila
konkurs na nového Ťeditele,

Ve dvoraně zámku pŤevzali

Azylor4Í diim zaháji| provoz

díky očistě parkovacích ploch
geniálním zp sobem zbavilo
vrak . Z Ekoltesu se vŠakna

da města jeho rozhodnutí pŤi.

izolačnívrstvu i okna.

vyuku.

pouze v1iměnou za osmnáct
set korun' Mésto Hranice se

Ško|a ztrati|a Íedite|e

LEDEN

váeáré |etad|o

S atrapou ve tvaru pistole
pŤepadl v záŤi hranickou
banku lupič' ktery se pak s
penězi pokusil utéct pŤeplavánÍrn pŤes Ťekrr Bečvu. V

do

znali. Čekalo tam na ně r1plně

nové uspoŤádání regál

a

mnohem komfortnějŠípro.
stŤedÍ.

Za točila prasečíchĚipka

Ve Valašském MeziŤíčí
hospitalizovali pacienta s
praseči chŤipkou. o pár dnťt
později už |eželi čtyŤi lidé se

stejnou diagnÓzou i na infekčnímodďělení a na oddě.
lení ARo hranické nemocni.
ce. Kvtili chŤipkové epidemii
začal v nemocnici v tery B'

pros ince plat7t zákaz návštěv.

odvolán byl aŽ v ponděIi

ledna.

4'

PROSINEC
Lidé pĚines|i pět tisíc dárkii

lidé z Hranic
pŤispět na
dobrou věc a pŤinést pod váUŽ potŤetÍ měli

a okolí moŽnost

nočnÍstromek do dvorany
zámku dárek. Zatimco v prv'
nÍm roce humanitární akce
pŤinesli 1481 a o rok později
1890 balíčkti,teď jich tam po.
Ťadatelé napočÍtali5255. Hra-

nice se tak uŽ potŤetÍ mohly
těŠit ze zápisu do českéknihy
rekordu. Dárky udělaly radostpotŤebnym.

Město začalo uk|ízet chodnky

Tuto novou povinnost mu
uloŽila takzv aná chodníková
novela. V Ťadě pŤípad se
vŠaklidé o sněhovou nadílku
pŤed sv57m domem starají sa-

mi' Poprvé to prokázali

ve
druhé polovině loirského prosince.
PĚehIed roku 2009 piipraviIa:

|(ateiina Kapková

V piištím číslepŤineseme

pÍehled témat' na Kerá jsme v minu!ém roce poukázali. PodaŤilo

se něco změnit?

