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Nové
muzeum

Činnost muzea zahájil hranický starosta Jiří Kudláček
přestřižením pásky.

Návštěvníci mohou také obdivovat rozsáhlý model historického
centra Hranic, jehož autorem je amatérský historik Stanislav Miloš.

Nové muzeum na zámku se otevřelo výstavou k 260. výročí významné hranické
osobnosti J. H. A. Gallaše.

Vernisáž, která se konala 14. dubna, obohatilo vystoupení žáků tanečního oboru pod vedením
Kamily Martínkové. Foto: 4x Jiří Necid

V přízemí hranického
zámku zahájilo činnost nové
muzeum.
V současné době je v jedné
z místností k vidění výstava
o významné hranické osobnosti J. H. A. Gallašovi, která
je netradičně pojatá a předsta-

vuje Gallaše v jeho životních
rolích – od studenta přes lékaře, malíře až po spisovatele.
S nápaditou koncepcí přišli kurátoři Jiří J. K. Nebeský a Radka Kunovská. K tématu Gallaše
se uskuteční v neděli 1. května procházka Hranicemi, ale

také komentovaná prohlídka
výstavy. Ta proběhne v neděli
22. května. Podrobnosti najdete v přehledu kulturních akcí
uvnitř listu.
Ve druhé místnosti je pak
k vidění rozsáhlý model historického centra Hranic, který

vytvořil Hraničan, amatérský
historik Stanislav Miloš.
V prostorách nového muzea bude vytvořena po skončení výstavy expozice zbraní
a také expozice nejstarší historie Hranic, která doplní model.
(red)

Že je hranické autobusové nádraží ve stavu, který si
žádá změny, je zřejmé. Jeho
zásadní rekonstrukce ale
souvisí s využitím prostoru
před nedalekým nádražím
Českých drah. Momentálně
se proto připravují návrhy, jak
nejlépe skloubit oba prostory
ve funkční celek. Komplexní
řešení ale zabere určitý čas,
přitom některé problémy, zejména parkování před vlako-

vým nádražím, je nutné řešit
co nejdříve.
Nyní je totiž prostor před
nádražím beznadějně přeplněn
automobily a lidé, kteří cestují
vlakem, již mají problém zaparkovat své vozy i na parkovištích
v blízkém okolí. To činí problémy i občanům, kteří v těchto
lokalitách bydlí. A pokud chce
někdo na nádraží jen někoho
přivézt nebo vyzvednout, stojí
se svým vozem, kde se dá.

Město se proto dohodlo
s nájemcem autobusového nádraží, společností ČSAD Ostrava, na úpravě nájemní smlouvy.
Firma se zejména zavázala, že
na části stávajícího autobusového nádraží vybuduje na své
náklady parkoviště pro osobní
auta. Celkem by zde nejpozději
do konce letošního srpna mělo
vzniknout 45 stání pro osobní
vozy, 32 z nich bude kolmých,
13 šikmých. Parkoviště vznik-

ne v jihovýchodní části nádraží po zrušení šesti nástupišť
(č. 17 – 22). Příjezd by měl být
z Nádražní ulice, stejně jako
je tomu v případě autobusů.
Také výjezd bude společný,
do Nádražní ulice na severovýchodním okraji nádraží.
Toto parkoviště odlehčí dopravní situaci v přednádražním
prostoru. Jde o první krok, o dalším řešení této lokality vás budeme informovat. Petr Bakovský

Na autobusovém nádraží se připravuje parkoviště
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Aktuality

Město bude mít svého architekta
Od léta bude na stavební činnost v Hranicích dohlížet městský architekt.
Jeho výběr proběhl v dubnu
a na místo by měl nastoupit
Ing. Arch. Marek Kuchta.
Co může městský architekt
městu přinést?

Česká realita

Funkce městského architekta má v Českých zemích dlouhou tradici. V devadesátých
letech sice proběhla vlna jejího
rušení, vládlo totiž přesvědčení,
že vše vyřeší neviditelná ruka
trhu. Po dvou dekádách plných
nahodilostí a omylů ji ale mnohá města znovu zavádějí ve snaze opět řídit svůj rozvoj.
V současnosti využívá
městského architekta více než
80 českých a moravských sídel.
Z těch blízkých je to například
Přerov, od léta bude působit
v Rožnově pod Radhoštěm.
Známým příkladem pozitivního vlivu městského architekta
je Litomyšl, která se za posledních dvacet let proměnila
z ospalého starobylého městečka ve významné centrum
moderní architektury. Kvalitní
Inzerce

soudobé stavby se staly součástí obrazu města a navazující
turistika mu přináší nezanedbatelné příjmy.

covat s politiky a úředníky při
pořizování rozvojových plánů
a jejich zavádění do praxe.

Přínos pro obyvatele

Především poradce

Pro město velikosti Hranic
se jeví jako vhodné zvolit formu
externího poradce, který bude
v záležitostech architektury
a urbanismu pomáhat městskému úřadu i veřejnosti.
Městský architekt by neměl
pro město sám projektovat, ale
měl by zakázky připravovat.
Správné zadání investičních
akcí je totiž snad největší bolestí českých a moravských
měst, krajů i státních institucí
a většina nepovedených staveb
je důsledkem nedostatečné
přípravy. Městský architekt by
měl lépe popsat, co město chce
a potřebuje.
Také by měl dohlížet na
zdánlivě podružné drobnosti, dlažbu, lavičky, zastávky
autobusů, zeleň nebo veřejné
osvětlení, které dohromady zásadně ovlivňují, jak město vypadá a jak se v něm cítíme. Měl
by také umět najít a podpořit
silné stránky města, a naopak

Městský architekt by také měl dohlížet
na zdánlivě podružné drobnosti, dlažbu, lavičky, zeleň nebo veřejné osvětlení, které dohromady ovlivňují, jak
město vypadá a jak se v něm cítíme.
Ilustrační foto: Jiří Necid

poradit se zlepšením míst problémových.
Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů by mělo být zajištění návazností v dlouhodobém
vývoji Hranic. Aby plánování
města nestartovalo po každých
volbách od nuly, ale fungovalo
průběžně bez ohledu na změny na politické scéně. Městský
architekt by měl pomoci určit
a hájit veřejný zájem, spolupra-

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Městský architekt by měl
též umět poradit místním občanům a soukromým investorům. Spíše však s tím, jak
a kam umísťovat stavby, aby
byly v souladu se zájmy města
a veřejnosti, než že by posuzoval nebo doporučoval konkrétní architekturu.
Mohl by také sehrát pozitivní roli při zapojování obyvatel
Hranic do dění ve městě. Měl
by umět občanům vysvětlit záměry města, ale i sbírat a vyhodnocovat jejich podněty
a převádět je do konkrétních
projektů.
Pozice městského architekta může zkrátka přinést městu
znatelný užitek. Bude to však
záviset na osobě, která bude
tuto funkci vykonávat, a ještě
více na politicích a úřednících,
kteří musí mít chuť a zájem jej
do rozhodování o budoucnosti
města zapojovat.
Ivo Lesák
místostarosta města Hranic

Volkswagen
Golf Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí.
Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku. Zároveň
věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených
vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant nebo Golf Sportsvan z řady
Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo
100 000 km. Díky financování od Volkswagen Financial Services
získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu
Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

plátka
Měsíční s
34 Kč
již za 4 3

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen
Golf Maraton Edition, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 186 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu
4 334 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,24 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 300 613 Kč, celkové
platby za úvěr vč. pojištění 342 373 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné
ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–7,1 l/100 km, 89–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
AutoCentrum Olomouc

Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85,
www.vw-seat-olomouc.cz, e-mail: info@vwolomouc.cz

aktuality

Rodiny v umění
Květen nabídne příznivcům
muzea a milovníkům umění
bohatý program. Ve výstavních
prostorách na Staré radnici
jsou k vidění díla umělecké rodiny Rossí – sedmi výtvarníků,
jejichž obrazy zaplnily hned tři
místnosti.
Více členů rodiny věnující
se výtvarnému řemeslu není
v uměleckém světě nic neobvyklého, ať už se podíváme
do období renesance, baroka
či 19. století, do Itálie, Nizozemí nebo českých zemí. A to je
právě téma, kterému se budou
věnovat tři květnová povídání. Začínat budou v 17 hodin v muzeu na Staré radnici
a vstup bude zdarma.

Jedno z přísloví na Bruegelově obraze
říká Plakat nad rozlitým mlékem.

První proběhne v úterý
10. května s kunsthistoričkou
Radkou Kunovskou. Povídání
o slavné vlámské malířské rodině ponese název Zvrácený svět
Pietera Brueghela staršího. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí
informace o životě a díle několika generací malířů žijících
v Nizozemí v 16. a 17. století.
Radka Kunovská prozradí, co
má společné jméno Brueghel
se slovem „brajgl“, nebo proč
byl Pieter Brueghel přezdíván
jako „selský“ a jeho synové jako
„pekelný“ a „květinový“. Zaměří

Inzerce
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se také na slavný obraz Zvrácený svět, který představuje
zhruba sto nizozemských přísloví.
Druhé povídání se uskuteční v úterý 17. května s Dagmar Holcovou. Ta představí
posluchačům umělecké rodiny
nizozemské a benátské školy
15. století. Její povídání nazvané Van Eyck a Bellini – osudy
dvou slavných malířských rodin odhalí zajímavé otázky: Co
je nejoblíbenějším námětem
obrazů Giovanniho Belliniho?
Jaké jinotaje skrývá nejznámější obraz Jana van Eycka? či Jaké
tajemství odkrývá Gentský oltář – jedno z nejslavnějších děl,
které fascinuje už řadu generací. Málem ho spálili kalvinisté,
ukradl ho Napoleon a Joseph
Goebbels jím chtěl obdarovat
Adolfa Hitlera.
Poslední z povídání ponese
název Štětec a paleta. Rodinní
přátelé Mánesů a ujme se ho Vít
Kunovský ve čtvrtek 26. května. Zaměřeno bude na české
prostředí a slavnou malířskou
rodinu. Proč nejslavnější z této
rodiny, Josef Mánes, přimalovával ke konci života svým
postavám drápy a svými díly
vytíral podlahu? Proč podepisoval Antonín své velké obrazy
jako „Bohemus“? Proč Amálie
musela místo portrétů malovat
krajiny? Proč je jeden z Josefových obrazů nazýván „Česká
Mona Lisa“? A proč vlastně
nejslavnější česká rodina žila
nuzným životem? Pokud vás
zajímají odpovědi na tyto otázky, přijďte strávit do muzea
zajímavý a poučný podvečer.

Radka Kunovská

Město Hranice
a Městská kulturní zařízení Hranice
Vás zvou na

Oslavy 700. výročí
od narození

Karla IV.
Zámecká zahrada
v Hranicích
14. května 2016
od 14 hodin

• Ve 14 hodin dorazí do Zámecké zahrady
za zvuků trubačských fanfár průvod v čele
s Janem Lucemburským a budoucím králem
Karlem IV.
• Na pódiu vystoupí dobové tanečnice, hudebníci,
kejklíři, žongléři
• Chybět nebude show sokolníků, ukázky zbraní
a brnění
• Zámecká zahrada se promění ve středověké
ležení dobových řemesel a prostor pro dětské
soutěže a hry v historickém duchu
• Program vyvrcholí ohňovou show

Vstup zdarma

VÝSTAVA

ILUZÍ

V SANTOVCE

1.5.-31.5. 2016

SANTOVKA.CZ
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Aktuálně

Splašková kanalizace:
připravuje se velká akce
Situace v řešení splaškových vod by se mohla v nejbližších letech v Hranicích
opět zlepšit. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov
totiž podala žádost o dotaci
na vybudování splaškové kanalizace v lokalitě Pod Křivým
(část ulice Pod Křivým a ulice
Havlíčkova) a také v ulicích
Kropáčova a Tesaříkova. Pokud firma dotaci získá, bude
stavba zahájena pravděpodobně v březnu příštího roku a hotova by měla být do června
roku 2018. O tom, zda dotaci
společnost získá, se dozvíme
nejdříve v červnu. Následně
budou probíhat veřejná projednání s občany v dotčených
lokalitách. Zastupitelstvo
města již odsouhlasilo, aby se
v lokalitě Pod Křivým zároveň
se splaškovou kanalizací zrealizovala i dešťová kanalizace.

(bak)

Platí se poplatek
za komunální odpad

Občané Hranic dostávají
v těchto dnech do svých schránek složenky na zaplacení místního poplatku za komunální
odpad. Poplatek je 600 korun.
Lze jej zaplatit buď na pokladně MěÚ Hranice, a to denně (dle
úředních hodin), nebo poštovní
složenkou či převodem z účtu
(důležité je znát přidělený variabilní symbol).
Změnou softwaru mohlo
dojít k nejasnostem v údajích. Pokud se na složenkách
objevily nějaké problémy,
prosím kontaktujte nás na telefonu 581 828 374 nebo osobně
v kanceláři č. 453 ve 3. patře.
Za způsobené nepříjemnosti
se omlouváme. Připomínáme,
že termín úhrady poplatku je
30. 4. 2016. 
(bak)

Svoz odpadu
ze zahrádek

Město Hranice opět zařídilo velkoobjemové kontejnery
pro uložení odpadů ze zahrádek. „Kontejnery přistavujeme
zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve
městě a v místních částech.
Jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve
je vhodné rozřezat na menší
kousky. Na ukládání bude dohlížet pracovník Ekoltesu,“ informoval mluvčí radnice Petr
Bakovský.
Harmonogram rozmístění
velkoobjemových kontejnerů
je na webu města.
(red)

Stav ovzduší je na webu
Stav ovzduší v Hranicích
mohou občané zjistit na
webové adrese ovzdusi.mesto-hranice.cz. Na stránkách
jsou k dispozici výsledky
kontinuálního měření šesti
znečišťujících látek, kterými jsou: PM10 (suspendované prachové částice), SO2,
NOx (měřené jako NO2), CO,
NH3, O3.
Na stránkách naleznete také
modely ovzduší pro jednotlivé
znečišťující látky jako PM10,
Inzerce

arsen, NO2, benzen a benzo(a)
pyren. U těchto jednotlivých
znečišťujících látek se modelují průměrné roční koncentrace
a vlivy dalších zdrojů znečišťování ovzduší, jako třeba vliv
průmyslových zdrojů na území
obce s rozšířenou působností,
vliv průmyslových zdrojů severovýchodního směru, vliv
průmyslových zdrojů z jihozápadních směrů, vliv automobilové dopravy a vliv lokálních
topenišť.

Od května jsou nově v levém
horním okně webové prezentace neverifikované klouzavé
průměry PM10 (suspendovaných
prachových částic), které vypovídají o aktuálním stavu imisí.
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Čisté
ovzduší pro Moravskou bránu“.
Ve městě jsou rozmístěny dva
měřicí přístroje, jeden je stacionárně umístěn na tř. 1. máje
a druhý je vždy po čtyřech týdnech přemisťován.
(bak)

AKTUÁLNĚ

Zapojte se do letní soutěže o ceny
„Putování po muzeích Hranicka“
Navštivte venkovská muzea na Hranicku. Každé z nich
vám poodhalí jinou tvář našeho kraje, nabídnou poučení
pro dospělé i zábavu pro děti.
„Dne 6. května vyjde v Hranickém týdnu celostránkový
hrací plán. Až do 29. července
bude postupně v každém dalším vydání otištěno 12 herních
kupónů, které nalepíte na příslušné místo na hracím plánu.
V kupónu naleznete základní
informace o muzeích na Hranicku, kontakt a otevírací dobu,“
informoval František Kopecký
z MAS Hranicko, které akci spolu
s Hranickým deníkem pořádá.

Jak dodal, až do 30. září
pak mají soutěžící prostor
pro osobní návštěvu 12 muzeí na Hranicku. „Tam si lidé
nechají otisknout do hracího
plánu razítka s písmeny, která pak dohromady dokončí na
hracím plánu společný slogan
muzeí na Hranicku. Hrací plán
s alespoň 9 razítky a 9 kupóny
se pak odevzdává do 10. října
v Turistickém informačním
centru Hranice,“ uvedl František Kopecký.
Slavnostní slosování výherců proběhne v rámci Dne
kultury na zámku 22. října.
„Všichni hráči, kteří se osob-

ně zúčastní slosování, obdrží
drobné dárky od provozovatelů muzeí a osm vylosovaných
výherců získá některou z cen.
Ve hře jsou dvě půlroční celotýdenní předplatné Přerovského
a Hranického deníku, dárkové
poukazy do prodejny Sportissimo v hodnotě 1000 korun,
dárkové poukazy do prodejny
Dráčik v hodnotě 500 korun, ale
také třeba kniha nebo cédéčko,“
upřesnil František Kopecký.
Podrobnosti k soutěži
i k jednotlivým muzejním expozicím na Hranicku najdete
na www.regionhranicko.cz/
muzea.
(red)

Zápis dětí do Jesliček Pianko

Inzerce

Ve čtvrtek 12. května a v úterý 17. května vždy v čase od 16:15 do 18:00 hodin proběhne zápis do Jesliček Pianko pro školní rok
2016/2017, ale také pro následující roky. Jesličky
jsou pro děti do tří až čtyř let věku, jsou otevřené
od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin. O děti pečuje zkušený personál ve zrekonstruovaném prostředí rodinného domu ve Hřbitovní ulici č. 483
v Hranicích. V jesličkách nechybí, jak název napovídá, pianino Petrof. Při něm děti zpívají, ale také
cvičí. Kromě pravidelného režimu chodí děti na
procházky, mají malé drobné tvoření a malování,
navštěvují dětská divadelní představení. Přijďte
se k nám podívat v termínu, který vám vyhovuje.
Těšíme se na vás.
Za kolektiv Jesliček Pianko Jana Šlesingerová

stručně
Natáčíte videa?
Můžete být v televizi
O spolupráci při tvorbě
hranického televizního zpravodajství žádá místní televize.
Chce poskytnout prostor lidem, kteří točí a zpracovávají
videa a povede se jim natočit
zajímavé záběry. „Mezi lidmi
je určitě spousta zajímavých,
humorných i naučných záběrů, chceme toho využít, byla
by škoda, kdyby zapadly,“ řekl
vedoucí zpravodajství místní
televize Vlastimil Mach. Lidé
mohou záběry nosit na flashdisku nebo na DVD do Turistického informačního centra
v budově hranického zámku na
Pernštejnském nám. 1. Nejzajímavější záběry se pak mohou
objevit ve vysílání Hranického
zpravodajství. 
(bak)

ZUŠ Hranice zve na
Den otevřených dveří

ZUŠ Hranice srdečně zve na
Dny otevřených dveří, které se
konají od pondělí 9. května do
středy 11. května od 8 do 18 hodin. V rámci Dnů otevřených
dveří proběhne II. řádný termín
přijímacího řízení, a to vždy od
10 do 12 hodin a odpoledne
pak od 15 do 18 hodin. Bližší informace Vám budou sděleny při
vstupu do hlavní budovy ZUŠ
Hranice na Školním náměstí 35
v Hranicích. Těšíme se na Vás.

463. OTEVÍRÁNÍ
ˇ
LÁZENSKÉ
SEZÓNY

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

14. května 2016 od 9:30 hodin

Martin Chodúr

Swing Dixie Olomouc
Průjezd historických vozidel
VSTUP ZDARMA

5

www.ltnb.cz
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Aktuálně

Mažoretky projdou městem
Memoriál Jiřího Necida do
Hranic přivede mažoretky
z Česka, Slovenska i Polska.
Rozmanité choreografie
a pestrobarevné kostýmy
v Hranicích předvedou mažoretky z celé republiky, Slovenska i Polska. Pátý ročník
Memoriálu Jiřího Necida zaplní prostory házenkářské
haly v Žáčkově ulici v sobotu
28. května.
Taneční událost následuje
v soutěžním kalendáři až po
mistrovství České republiky,
předchází však mistrovství
Evropy a světa. „Je to velká
šance na nominaci těch, kteří
v předchozích kolech neuspěli.
Pokud v Hranicích zazáří, mohou se dostat do vyšších sou-

těží,“ vysvětlila výhody účasti
na soutěži její organizátorka
Marta Pavelková.
Aby se účastnice předvedly ve své plné kráse, projdou
na úvod slavnostně městem.
„V 9.30 hodin se seřadí v Zámecké zahradě, odkud vyrazí
v 10 hodin přes Masarykovo
náměstí a řeku Bečvu směrem
ke sportovní hale,“ popsala trasu průvodu Marta Pavelková.
Novinkou je volba GoldenMažoretky, tedy soutěž
o nejkrásnější mažoretku od
čtrnácti let. Dívky musí zabodovat ve třech kategoriích,
a to verbální komunikace, pochodový krok a volná pódiová
sestava. Vybírat bude odborná
porota. 
(vh)

HLEDÁME OBRAZY
A PŘEDMĚTY K LÁZNÍM

Fascinující historii lázní a lázeňství v Teplicích nad Bečvou,
které byly vždy úzce spojené s Hranicemi, představí výstava,
která se uskuteční v létě na Staré radnici v Hranicích. Výstavu
připravují pracovníci muzea ve spolupráci s vedoucí jeskyní
Barborou Šimečkovou a lázněmi Teplice nad Bečvou.
Máte-li cokoliv, co se vztahuje k tématu lázní v Teplicích
nad Bečvou, uvítáme, když nás budete kontaktovat. Budeme
vděčni každému, kdo by mohl na výstavu zapůjčit jakékoliv předměty, které s lázněmi souvisejí. Především se jedná
o obrazy, skleničky, pohárky, hrnky či další upomínkové předměty. V případě, že budete chtít pomoci s přípravou výstavy,
můžete volat kurátorce muzea Mgr. Radce Kunovské na telefonní číslo 603 324 013. Za případnou spolupráci děkujeme.

Inzerce

Chystá se pasování prvňáčků
Hranická městská knihovna
připravuje po velmi rušném
březnu – měsíci čtenářů, kdy
registrovala nadprůměrný počet návštěvníků, a to téměř tři
a půl tisíce – pasování hranických a drahotušských prvňáčků na čtenáře.
Do této novinky hranické
knihovny se zapojilo 230 dětí,
které se na pasování připravují
od začátku školního roku. Nejen že se učí číst, ale také častěji navštěvují dětské oddělení
knihovny. Některé z nich se už
staly čtenáři knihovny a mají
své první zkušenosti se čtením
opravdových knížek za sebou.
„Pasování se uskuteční ve
třech termínech v červnu. Proběhne v dopoledních hodinách
v dětském oddělení knihovny
a děti se mohou těšit na rytíře s mečem coby nástrojem
pasování, ale také na středověkou tiskárnu, kde si mohou
samy vytisknout pamětní list
pro vzpomínku na tento den,“

upřesnila vedoucí knihovny
Marie Jemelková.
Každé dítko si z knihovny
odnese jako dárek knížku pro
prvňáčka a poukaz na poloviční
slevu při registraci v knihovně.
„Knížku pro prvňáčka mohou
děti dostat díky přispění Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR a nakladatelství
Triton,“ doplnila Marie Jemelková. 
(red)

Městská knihovna v Hranicích bude uzavřena od pondělí
16. května do soboty 11. června z důvodu plánované revize
knihovního fondu, kterou musí
podle zákona provést. „Doporučujeme čtenářům, aby se před
tímto termínem předzásobili čet-

bou. Po dobu revize nebudeme
moci knihy půjčovat, ani přijímat
vrácené. Knihy již nyní půjčované jsou automaticky prodlouženy
až k termínu po skončení revize,
kdy knihovna bude opět návštěvníkům otevřena,“ sdělila vedoucí
knihovny Marie Jemelková. (red)

Pro děti připravila knihovna po Velikonocích besedy se spisovatelkou
historických knih pro děti Veronikou
Válkovou zaměřenou na Karla IV.,
ale také literární besedy. Jen v březnu a v dubnu zavítalo do knihovny
35 školních tříd a skupinek ze školek
z Hranic a okolí. Foto: Archiv knihovny

Předzásobte se knihami

KULTURA
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V HRANICÍCH

V Galerii severní křídlo zámku odstartovala 13. dubna vernisáží výstava fotografií z loňského ročníku Evropských jazzových dnů.

Hudba mezi obrazy – tak se jmenoval koncert absolventů a učitelů ZUŠ Hranice,
který se odehrál 8. dubna ve výstavní síni na Staré radnici.

Koncert legendární skupiny Progres v čele s Romanem Dragounem zaplnil
Zámecký klub 8. dubna.

Smíšený pěvecký sbor Harmonia oslavil třicet let od svého založení hudebním
setkáním 16. dubna v Divadle Stará střelnice.
Inzerce

Trio Esprit vystoupilo v rámci Evropských jazzových dnů 5. dubna v Koncertním
sále a pro diváky si připravilo pořad věnovaný známé šansoniérce Edith Piaf.

Dětem patřil Zámecký klub 10. dubna, kdy se pro ně konalo loutkové představení
a po jeho skončení pak výtvarná dílna. Foto: 6 x Jiří Necid
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Muzea a galerie
Synagoga

PROGRAM KULTURNÍCH, 				
Neděle 1. 5.

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077,
www.mkz-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 15. 5. 2016 - Miroslav Štolfa: Obrazy. Tvorbu nestárnoucího a stále aktivního brněnského malíře Miroslava Štolfy (1930)
reprezentují v Synagoze jeho rozměrná plátna, která upoutají
mistrnou kompozicí a barevným citem, podněcují k zamyšlení
i meditaci při silném estetickém prožitku.
19. 5–19. 6. 2016 - Jan Poupě: Proudění / pole. Výstava
představí tvorbu sedmadvacetiletého výtvarníka, laureáta Ceny kritiky za mladou malbu. Pro
jeho díla je typický řád, geometrické tvary, ale
i vědomé zdůrazňování chyb. Vernisáž výstavy
proběhne ve čtvrtek 19. května v 17 hodin.

Stará radnice

Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390,
www.mkz-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 29. 5. 2016 - Rodina Rossí. Výstava malířské tvorby celé
rodiny výtvarníků je k vidění ve všech sálech Staré radnice.
Rozsáhlá výstava představí malířskou tvorbu sedmi výtvarníků: Boženy, Tomáše, Karla, Kateřiny, Karolíny a Josefa Rossí
a Františka Tržila. Výstava bude v květnu obohacena třemi
povídáními na téma umělecké rodiny – více na straně 3.

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114,
www.mesto-hranice.cz
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu
v Hranicích
2. 5.–13. 5. 2016 - Móda doby Karla IV. a Hranicko v době Karla IV. Výstava výtvarných
prací žáků místních škol. Pro veřejnost se uskuteční v pátek
13. května od 14 do 16 hodin komentované prohlídky.

Muzeum na zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: st–pá 15:00–17:00, ne 15:00–17:00. Mimo tuto dobu
a dny na objednání na tel. 581 606 077.
Do 29. 5. 2016 - Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy. Výstava
k 260. výročí narození významné
a všestranné hranické osobnosti představuje Gallaše netradiční formou, a to
citacemi z jeho líčení vlastního života.

Galerie M+M

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148,
www.galeriemm.cz
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00
(dopoledne na zazvonění)
Do 5. 5. 2016 - Moře. Práce žáků
Základní umělecké školy Hranice.
20. 5.–14. 6. 2016 - Výstava dětských
prací. Tradiční výstava přiblíží svět očima dětí. Vernisáž se uskuteční v pátek
20. května v 17 hodin.

Galerie Gustava Matušky

Mostní 428, Hranice, Otevřeno:
po–pá 10:00–12:00 a 14:00–17:00
Stálá výstava soch a obrazů

7:00 - Akce Bílý kámen
umožní nejen cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst
jinak celoročně uzavřeného
vojenského prostoru Libavá.
Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platným občanským průkazem či
pasem, a to jen v den konání
akce v době od 7 do 16 hodin
ve vyznačených místech vstupu. Vstupné je 30 Kč za osobu. Děti do 10 let mají vstup
zdarma. Děti do 15 let musí
být v doprovodu rodičů nebo
odpovědných osob. Více na
www.akcebilykamen.cz.

9:30 - Oslavy Svátku práce a Dne vítězství spojené
s otevřením nového pavilonu školy – tradiční připomenutí významných událostí
a otevření nového pavilonu základní a mateřské školy. Koná
se v areálu školních budov
v Bělotíně, www.belotin.cz.
13:30 - Oslavy 1. máje – tradiční připomenutí významné
události s programem. Nebude chybět hudba, tombola, hry
pro děti, občerstvení. Koná se
na prostranství před letním kinem v Hranicích, vstup zdarma.
14:00 - Po stopách Josefa
Heřmana Agapita Gallaše – procházka po stopách
významné osobnosti začíná
u Gallašova domu v Galašově
ulici v Hranicích. Zájemce provede historik Jiří J. K. Nebeský.
Za nepříznivého počasí se vycházka nekoná, akce zdarma.

střelnice, sady Čs. legií 770,
Hranice, tel. 581 602 187. Předprodej je v Divadle Stará střelnice, T-mobile, Masarykovo nám.
6, Hranice, tel. 581 601 070.
Vstupné 480 a 550 Kč, www.
starastrelnice.cz.
Úterý 3. 5.

19:00 - Tajemství pyramid
v Bosně – pokud jste nevěděli, že v Evropě máme také pyramidy, a dokonce ještě vyšší
a starší než kdekoliv jinde na
světě, přijďte si poslechnout
více o tomto tajemném místě.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Více na www.energiesrdce.cz.

Středa 4. 5.
17:30 - Autorské čtení s autogramiádou Markéty Harasimové – čtení z knihy Pouta
z pavučin. Koná se v kavárně
U Mlsné kočky, Galašova ul.,
Hranice, vstup zdarma.

18:00 - Zlepšování emoční
inteligence – přednáška Marty Královičové. Koná se v domě
s pečovatelskou službou, Tovačovského 2000, Hranice,
www.hranice-klubyzdravi.cz.

19:00 - Michal Hrůza – koncert. Koná se v Divadle Stará
střelnice, sady Čs. legií 770,
Hranice, tel. 581 602 187. Předprodej je v Divadle Stará střelnice, T-mobile, Masarykovo nám.
6, Hranice, tel. 581 601 070.
Vstupné 250 a 480 Kč, www.
starastrelnice.cz.
Čtvrtek 5. 5.

17:00 - Jak je důležité míti
Filipa. Derniéra představení
Divadla Ventyl, které se po
dvou letech vrací s O. Wildem
na domácí scénu, aby zde prvomájovou derniérou ukončil
šňůru 50. představení této
úspěšné komedie. Koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice. Předprodej je v Městské
knihovně, Masarykovo nám.
71 v Hranicích. Vstupné je
80 Kč, na místě 100 Kč.
19:00 - Římské noci – divadelní představení Agentury Harlekýn. Koná se v Divadle Stará

10:00 - Mezinárodní běžecký desetiboj – atletické
klání v deseti běžeckých disciplínách od 60 do 10 000 m.
Koná se ve sportovním areálu v Žáčkově ul., Hranice,
www.bezecky-desetiboj.eu.

17:00 - Koncert pro Zakarpatí – koncert žáků ZUŠ Potštát.
Koná se v prostorách Galerie M+M, Jurikova 16, Hranice.
Pátek 6. 5.

9:00 - Mezinárodní běžecký desetiboj – atletické
klání v deseti běžeckých disciplínách od 60 do 10 000 m.

program akcí
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SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V HRANICÍCH A OKOLÍ
Konají se ve sportovním areálu v Žáčkově ul., Hranice,
www.bezecky-desetiboj.eu.

10:00 - Slavnostní nástup
příslušníků 7. mechanizované brigády – slavnostní
nástup u příležitosti ukončení
činnosti příslušníků 7. mechanizované brigády v zahraniční
misi. Koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích.
Sobota 7. 5.

9:00 - Mezinárodní běžecký desetiboj – atletické
klání v deseti běžeckých disciplínách od 60 do 10 000 m.
Konají se ve sportovním areálu v Žáčkově ul., Hranice,
www.bezecky-desetiboj.eu.
Neděle 8. 5.

9:00–16:00 - zpřístupnění
Mauzolea obětí světových
válek veřejnosti – koná se
na Městském hřbitově v Hranicích, vstup zdarma.

10:00 - Oslava Dne vítězství u příležitosti 71. výročí
osvobození – koná se u Smuteční obřadní síně Městského
hřbitova v Hranicích.
Pondělí 9. 5.

8:00 - Mezinárodní běžecký desetiboj – atletické
klání v deseti běžeckých disciplínách od 60 do 10 000 m.
Koná se ve sportovním areálu v Žáčkově ul., Hranice,
www.bezecky-desetiboj.eu.

16:00 - Kladení věnců u památníku Vítání Rudé armády – tradiční připomenutí
významné události. Koná se na
prostranství u památníku před
kasárnami gen. Zahálky, tř. Československé armády, Hranice.
Úterý 10. 5.

17:00 - Zvrácený svět Pietra
Bruegela staršího – povídání o slavné vlámské malířské
rodině s kunsthistoričkou Radkou Kunovskou v rámci výstavy
Rodina Rossí. Koná se v muzeu
na Staré radnici, Radniční 1,
Hranice. Vstup zdarma.
Sponzor výstavy Rodina Rossí
Pátek 13. 5.
14:00–16:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Móda

doby Karla IV. a Hranicko
v době Karla IV. – koná se
v Galerii severní křídlo zámku,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstup zdarma.

19:30 - Divoké kočky – vystoupení oblíbené travesti skupiny
z Ostravy. Koná se v Sokolovně,
Tyršova 1, Hranice. Předprodej
je v Sokolovně, tel. 733 601 202,
vstupné 200 Kč.
Sobota 14. 5.

9:00 - Air-Auto-Moto veteran fest Drahotuše – tradiční
setkání historických vozidel
do roku výroby 1986 s doprovodným programem. Výstava
historické auto, moto, vojenské a zemědělské techniky,
ve 13:30 hodin spanilá jízda
na kolonádu lázní Teplic nad
Bečvou, od 13:30 hodin letecká
akrobatická show, atrakce pro
děti a další. Koná se na letišti
v Drahotuších, vstup zdarma.

9:30 - Otevírání lázeňské
sezóny – celodenní akce s bohatým kulturním programem,
průjezd historických vozidel
lázněmi, ve 14 hodin vystoupení Martina Chodúra a další.
Koná se na kolonádě lázní Teplice nad Bečvou, vstup zdarma,
www.ltnb.cz.

14:00 - Karel IV. – odpolední
akce s bohatým programem
v historickém duchu v Zámecké zahradě. Ta se promění ve
středověké ležení dobových
řemesel. V části zahrady bude
prostor pro dětské soutěže
a hry v historickém duchu. Na
pódiu vystoupí dobové tanečnice, hudebníci, kejklíři, žongléři. Lidé se mohou těšit i na
show sokolníků, ukázky zbraní a brnění. Program zakončí
ohňová show. Vstup zdarma.
Neděle 15. 5.

14:00–15:00 - Putování
rodin za hranickými pověstmi – start u autokempu
v Hranicích. Akce je uspořádána v rámci Týdne pro rodinu.
Vycházka povede po trase Národní přírodní rezervace Hůrka a bude zpestřena různými
úkoly s překvapením na konci.
Informace na tel. 736 239 179,
www.hranice.dcpr.cz.
Úterý 17. 5.

17:00 - Van Eyck a Bellini
– osudy dvou slavných malířských rodin – povídání
o uměleckých rodinách nizo-

zemské a benátské školy s medievalistkou Dagmar Holcovou.
Koná se v muzeu na Staré radnici, Radniční 1, Hranice. Vstup
zdarma.
19:00 - Jana Uriel Kratochvílová & Illuminatica – koncert extravagantní zpěvačky.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Předprodej je v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, vstupné
270 Kč, na místě 330 Kč.

Čtvrtek 19. 5.
17:00 - Vernisáž výstavy
Jan Poupě: Proudění / pole
– slavnostní zahájení výstavy
za účasti autora. Koná se ve výstavní síni Synagoga, Janáčkova 728, Hranice, vstup zdarma.
Pátek 20. 5.

17:00 - Vernisáž výstavy dětských prací – slavnostní zahájení výstavy s vystoupením
Hranického dětského pěveckého sboru. Koná se v Galerii
M+M, Jurikova 16, Hranice,
vstup zdarma.
Sobota 21. 5.

14:00 - Traktor – koncert hranické skupiny a jejich hostů Alkehol a Komunál. Koná se před
letním kinem v Hranicích.
Vstupné 200 Kč, předprodej
je v síti Ticketstream.
Neděle 22. 5.

15:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Josefa Heřmana Agapita Gallaše – koná
se v Muzeu na zámku na Pernštejnském náměstí 1, Hranice.
Výstavou provede její kurátor, historik Jiří J. K. Nebeský.
Vstup zdarma.
Středa 25. 5.

18:00 - Kruh přátel hudby:
Americké jaro – vystoupí Sullivan Fortner (USA). Koná se
v Koncertním sále, Zámecká
118, Hranice, vstupné mimo
předplatné 200 Kč. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru, Pernštejnské nám. 1,
Hranice.

Čtvrtek 26. 5.
17:00 - Štětec a paleta. Rodinní přátelé Mánesů – povídání o slavné české malířské
rodině Mánesů s průvodcem
hranického muzea Vítem Kunovským. Koná se v muzeu
na Staré radnici, Radniční 1,
Hranice. Vstup zdarma.
Pátek 27. 5.

14:00–17:00 - Kácení máje
v Domově seniorů – k tanci
a poslechu hraje skupina Klapeto Morava. Koná se v Domově seniorů, Jungmannova ul.,
Hranice.
16:00 - Festival o těhotenství, porodu a rodičovství –
promítání filmu Tvář zrození
a následná diskuze s dulou.
Koná se v Centru U kocoura
Mikeše, tř. 1. máje 328, Hranice, vstup zdarma.

19:00 - Čechomor Kooperativa Tour 2016 – koncert. Koná
se v Divadle Stará střelnice,
sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187. Předprodej v Divadle Stará střelnice, vstupné
předprodej 380 Kč, na místě
480 Kč, www.starastrelnice.cz.
Sobota 28. 5.

9:00–19:00 - Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
– cvičení, přednášky. Koná se
v Centru U kocoura Mikeše,
tř. 1. máje 328, Hranice. Vstupné
na základě rezervace 50 Kč, na
místě 80 Kč. Závazné rezervace festival.hranice@gmail.com,
tel. 777 814 072.

9:30 - 5. ročník Memoriálu
Jiřího Necida – soutěž malých
formací a skupin v mažoretkovém sportu. V 9:30 hodin řazení mažoretkového průvodu
v Zámecké zahradě. V 10:00
hodin půjde průvod přes Masarykovo náměstí, Radniční
ulicí směrem k Sokolovně. Od
11:00 hodin začne vlastní soutěž s volbou Golden Majoretts.
Koná se ve sportovní hale HC
Cement Hranice, Žáčkova ul.,
Hranice, vstupné 50 Kč.

11:30 - Motomše Hranice
2016 – mše svatá pro celou motorkářskou obec s doprovodným
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programem. Od 11:30 hodin
řazení motorek, vystoupení
Pole dance, do 13:00 hodin
prohlídka strojů veřejností,
pak mše s požehnáním jezdcům i strojům. Ve 14:00 odjezd
na spanilou jízdu 2016. Koná
se na Masarykově náměstí
v Hranicích.

19:00 - Zlatý Šlágr TV – vystoupení Duo Romantika, Marcel Zmožek a Mára. Koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice.

OCHUTNÁVKA
ČERVNOVÝCH AKCÍ
Pátek 3. 6.
18:30 - Jarní koncert Hranického dětského pěveckého sboru Taťány Jonasové
– koná se v hranické Synagoze.
Čtvrtek 9. 6.

17:00 - Slavnostní vernisáž
k výstavě o lázních Teplice
nad Bečvou, Zbrašovských
aragonitových jeskyních
i Hranické propasti – koná
se ve výstavních sálech Staré
radnice.
Pátek 10. 6.

17:00–23:00 - Hranická muzejní noc – koná se
v hranických muzeích a galeriích. Probíhající výstavy
budou obohaceny koncerty
a komentovanými prohlídka-

Kdy na hranickou Plovárnu

Jednu nebo dvě
Školy,
dráhy bazénu
plavecká
Veřejnost
Den Kondiční
využívají
plavání
škola
plavecké kurzy
pondělí
8 - 15
15 - 21
15.30 - 17.30
úterý
6-8
8 - 14
14 - 21
16.00 - 17.00
středa
6-8
8 - 14
14 - 21
15.30 - 16.30
čtvrtek
6-8
8 - 14
14 - 21
15.30 - 17.30
pátek
6-8
8 - 15
15 - 21
sobota
9 - 21
neděle
9 - 21

mi. Návštěvníci Synagogy se
mohou těšit na koncert Létajícího rabína a hranických
sborů Cantabile a Hranického
dětského pěveckého sboru.
Tradičně bude zpřístupněna
také věž Staré radnice.
18:00–23:00 - Noc kostelů – současně s Muzejní nocí
bude probíhat také Noc kostelů, takže obyvatelé Hranic
zažijí opravdu pestrý večerní
program.
Sobota 11. 6.

10:00 - Pokoř své Hranice
– velká sportovně zábavná
akce. Koná se v Městském
parku v Hranicích, vstup
zdarma.
Úterý 14. 6.

17:00 - Kramer Choir – spirituály amerického sboru,
koná se v hranické Synagoze.
Kompletní přehled akcí
najdete na webových
stránkách: mic.hranet.cz

Pořadatelé akcí mohou
pozvánky na své akce
zasílat na e-mail
mic@meu.hranet.cz nebo na
hranicky.zpravodaj@hranet.cz
Změna programu
vyhrazena.

Inzerce

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Servisní prohlídka
za 99 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou
nabídku letních pneumatik
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je přezutí a uskladnění
pneumatik za výhodné ceny.
Nezapomeňte po zimě také včas
naplánovat servisní prohlídku
svého vozu. Provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek,
brzdový systém a mnoho dalšího.
Sháníte-li nosiče na střechu nebo
jiné prvky příslušenství, bude se
Vám hodit až 15% sleva.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

PP AUTOCENTRUM s.r.o.
tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
Tel.: 581 622 111
www.ppautocentrum.cz
Untitled-1105 1

Jedna z Cen 		
Jedním ze dvou oceněných v 11. ročníku Ceny města se stal Vladimír Vyplelík,
oceněný za svůj dlouholetý podíl na rozvoji sportu
v Hranicích, zejména atletiky, ať už jako trenér, rozhodčí nebo činovník.
Co pro vás znamená zisk
Ceny města?
Je to pro mě velké ocenění
práce, kterou jsem započal
v roce 1977, a nesmírně si ho
vážím. Jsem potěšen nominací, kterou podali kolegové
z atletického oddílu. Dělal
jsem v atletice všechno možné – předsedu, trenéra, rozhodčího, organizátora velkých
závodů, činovníka v orgánech
atletického svazu. Vším jsem
byl rád, ale nejraději jsem
byl trenérem. Učil jsem se
od pana Pečeni, Oldy Lukeše,
Pavla Adlera, Karla Sargánka.
Mnoho let jsem vedl vždy dvě
tréninkové skupiny. Toto by
nebylo možné bez podpory
mé manželky a dětí. O čas, který jsem věnoval jiným, jsem
vlastně obral je. Snad jsem
svým bývalým svěřencům
něco předal. Ale i oni mi dali
hodně. Pokud trávíte čas mezi
mladými, ani si neuvědomíte,
že stárnete. O to je horší, když
si to pak uvědomíte. Ale to už
bych nezdůrazňoval. (úsměv)
Za tu řadu let jste určitě trénoval spoustu talentů, kdo z nich vám nejvíce
utkvěl v paměti?
Nechci vyzdvihovat jednotlivce. Někteří mí svěřenci
měli výkony na úrovní medailí
z mistrovství republiky, někteří ne tak výjimečné. Mnohé
z nich jsem mohl sledovat i po
ukončení závodního sportování. S radostí jsem vnímal, jak
dobře si vedou v profesním
životě a mnozí z nich jsou velmi úspěšní. Souvisí to s pracovitostí, férovostí, odolností,
přátelstvím – s vlastnostmi,
které sport vytváří u každého mladého sportovce, a neskromně si říkám, že to snad
je trochu i moje zásluha. Neměl bych zapomenout ani na
své kolegy – trenéry. Byla jich
celá řada a spolupráce s nimi
byla skvělá. Alespoň jedno
jméno musím zmínit a to je
Hanka Červínková, s kterou
jsme vedli tréninkové skupiny 15 let.
Ocenění bylo i za obnovu
stadionu po povodních a ná-

23.2.2016 15:22:07
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města putovala do „atletických“ rukou
slednou modernizaci. Když
jste tam po v roce 1997 po
opadnutí velké vody přišel
poprvé, co jste si pomyslel? A vzpomněl jste si na
to, když se před několika
lety pokládala nová umělohmotná běžecká dráha?
Byla to neuvěřitelná přehlídka zmaru. Vypadalo to
tak, že to již v životě nedáme
dohromady. Nakonec jsme vše
dali do pořádku, odpracovali
hodně brigádnických hodin
a dostali od státu drobnou
dotaci na položení finální

No chybí především stabilní vržiště. Při stavbě krytého
bazénu bylo zrušeno a to nynější považujeme pouze za
provizorní. Jinak lze říci, že
pro atletiku jsou v Hranicích
vynikající podmínky. Umělá
atletická dráha a sektory jsou
pro to základem.

Jste tajemníkem městského úřadu. Myslíte si, že
město dělá pro sport dost?
Vždy se samozřejmě může
dělat víc. Nicméně jsem přesvědčen, že se udělalo hodně.

myslím, že podpora financování byla tím nejdůležitějším
impulsem pro další rozvoj
sportu v Hranicích. Cením si
také toho, že jsme v roce 2001
začali s vyhlašováním ankety
o nejlepšího sportovce Hranic, což trochu považuji za
svoji zásluhu. Celou anketu
jsme iniciovali s Miroslavem
Kutým, předsedou komise
vzdělávání po Petru Flajšarovi.
Významná podpora sportu ze strany města by samozřejmě nebyla možná bez

Vladimír Vyplelík s legendou české atletiky Danou Zátopkovou při její návštěvě na oceňování nejlepších sportovců
města v dubnu 2010. Foto: Petr Bakovský

škvárové vrstvy atletické dráhy. Ta původní byla shrábnuta
společně s bahnem z Bečvy.
Na podzim dalšího roku jsme
již pořádali ligové kolo. Vzhledem k tomu, že nám povodeň
zničila veškeré atletické vybavení, doskočiště, nářadí i náčiní, většinu jsme si museli
vypůjčit. Kolega říkal, že mu
to připomíná povídku „Svatba
ve vypůjčeném saku“.
Ani ty následující roky nebyly jednoduché. Pořizovalo
se zničené vybavení a peněz
na sportovní činnost nebylo
dost. Několikrát mi na konci
roku nezbývalo, než sáhnout
do vlastní peněženky tak, aby
byla činnost oddílu zafinancována. Tu katastrofu z prvních
dní července 1997 si vždy
představím, když vidím, co je
vybudováno na stadionu nyní.
Co ještě hranickému stadionu z atletického hlediska vůbec chybí?

Vždyť v první polovině devadesátých let byl sport v Hranicích popelkou, do roku 1996
na něj město nevydávalo žádné finanční prostředky. Podílel jsem se, společně s komisí
vzdělávání, na první koncepci
podpory mládežnické tělovýchovy, jejímž iniciátorem byl
předseda komise Petr Flajšar.
Od této koncepce se odvíjel
grantový program na podporu hranického sportu.
Velmi si cením, že v koncepci jsme zakotvili možnost
přispívání města sportovním
klubům na pronájem tělocvičen v zimních měsících. Situace začátkem devadesátých
let, byla totiž neúnosná, ve
sportu nebyl dostatek peněz, sportovní kluby dlužily na nájmu a mnohdy byli
dobrovolní trenéři a dokonce jejich rodinní příslušníci
vystavováni nevybíravému
vyhrožování, což jsem sám
zažil. Nic příjemného. Sám si

podpory všech hranických
starostů a zastupitelstev. Také
v současném starostovi panu
Kudláčkovi i zastupitelstvu
má sport velkou podporu.
Významné také je, že byla vytvořena samostatná sportovní
komise, kterou s přehledem
řídí pan doktor Ctirad Polášek a jejímiž členy jsou význační a dlouholetí pracovníci
v hranickém sportu.
Jak vidíte budoucnost atletiky a sportu vůbec v Hranicích?
Atletika má nyní 189 členů, z toho 119 z řad mládeže
do 19 let. Atleti získali v loňském roce dvě medaile na
mistrovství České republiky
jednotlivců. Další dva atleti
získali medaile z mistrovství
republiky družstev mládežnických kategorií. Družstvo
mužů soutěží již druhým
rokem v první atletické lize.
Vzhledem k tomu, že to bude

již 6 let, co jsem přestal vykonávat jakékoliv funkce v oddíle a nyní se snažím pomáhat
jako řadový člen, snad mohu
hodnotit i to, že je oddíl atletiky dobře a s přehledem řízen
výborem v čele s Honzou Milasem. Kladně hodnotím, že
o atletiku je v Hranicích velký
zájem. Oddíl má 14 aktivních
trenérů. Přesto to není dost,
loni jsme museli malé zájemce o atletiku i odmítat. Což
samozřejmě za negativum
považuji.
Co se týká hranického
sportu, je na skvělé úrovni,
vezmeme-li v úvahu velikost
našeho města, jeho pracovní příležitosti a také to, že
naše děti se již po absolvování vysokých škol do Hranic
mnohdy nevracejí. Nebudu
jmenovat žádné sporty, ať na
někoho nezapomenu. Máme
ale hodně obětavých lidí, kteří tyto sporty vedou. Velmi
si cením skvělé spolupráce
dvou oddílů sdružených v SK
Hranice – fotbalu a atletiky.
Nebývá obvyklé, aby tyto dva
oddíly žijící spolu na společném sportovišti vycházely tak
dobře, jako je tomu v Hranicích. Je to velká zásluha všech
a v neposlední řadě předsedy
SK Hranice Mirka Nehyby.
Obecně lze říci, že naše republika si vede dobře ve sportu v celosvětovém měřítku. Na
to, že je nás deset a půl milionu, dosahujeme skvělých
výsledků. Je to tím, že máme
množství obětavých rodičů,
spoustu obětavých, chytrých
a přemýšlivých trenérů, kteří
vymýšlejí nové metody.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

Inzerce
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Sportovcům roku vládly ženy a dívky

Desetiletá Natálka Pernická, bronzová medailistka z mistrovství ČR, předvádí pole dance. Foto Petr Bakovský

Na triatlon bylo zaměřené letošní vyhlášení Nejlepších sportovců města Hranic
za loňský rok. Slavnostní
vyhlášení proběhlo 12. dubna ve dvoraně hranického
zámku a účastnil se ho Filip
Ospalý, přední český a světový triatlonista.
Večer věnovaný triatlonu
korunoval úspěch hranických

triatlonistů v prestižní kategorii olympijských sportů
nad 20 let. Kromě 3. místa
Lukáše Krpce to bylo zejména vítězství Simony Křivánkové. Ta svým úspěchem jen
podtrhla, že všechna vítězství v olympijských sportech
patřila něžnějšímu pohlaví
– judistkám Šarlotě Olšákové
(do 15 let) a Petře Zlámalové
(16 až 19 let). Pouze v neolympijských sportech doplnil
seznam vítězů Radek Krejčiřík
(bezmotorové létání) a zvláštní ocenění získal za motoristický sport Dušan Randýsek.
Z řady dalších oceněných
nelze zapomenout na Milana
Bartoše, který byl in memoriam oceněn Cenou pro handicapované sportovce.
Na již 16. ročník Sportovce
roku se sjela velká řádka hostů.
Nechyběl mezi nimi hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, druhý náměstek hejtmana
Michal Symerský, náměstkyně
hejtmana Yvona Kubjátová,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys a mís-

Host Filip Ospalý se zapsal do Zlaté knihy města. Foto Petr Bakovský

tostarostka města Lipníku nad
Bečvou Dana Navrátilová.
Za město se akce účastnili starosta města Hranic Jiří
Kudláček, místostarosta Ivo
Lesák, členové rady města
Pavla Tvrdoňová, Ivo Holec,
Robert Selzer, Ctirad Polášek,
Jiří Haša, tajemník MěstskéInzerce

ho úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík a další členové
zastupitelstva města Hranic.
Mezi hosty byl i předseda
Triatlon Klubu Hranice Michal Malík. Podrobné výsledky a fotogalerii naleznete na
www.mesto-hranice.cz
(bak)

V Hranicích se chystá
atletická událost

Běžci z různých zemí se
sjedou začátkem května do
Hranic, aby se zúčastnili netradičního běžeckého klání. Ve dnech 5. až 8. května
pořádá atletický oddíl SK
Hranice 33. ročník Mezinárodního běžeckého desetiboje na atletické dráze.
Počet závodníků v tomto
ojedinělém závodě je omezen
maximálním počtem 130 běžců. Registrováni jsou závodníci
z Česka, Slovenska, Německa,
Rakouska, Nizozemí, Francie,
Švýcarska a dokonce i z Etiopie. Závodníci si postupně
vyzkoušejí deset různě dlouhých běžeckých tratí. První
Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje
je v pondělí
16. května 2016.

den závodníci naběhají nejméně metrů, čekají je tratě
60 m, 1500 m a 400 m. Druhý
den je čeká stovka, tříkilometrová trať a na závěr 800 m.
Třetí den jsou na řadě ještě
delší tratě – 200 m, 5000 m
a 1000 m. Závěrečných deset
kilometrů pak čtvrtý den celý
desetiboj završí.
Tento speciální závod má
původ v Rakousku, kde se
v osmdesátých letech údajně
běžci dohadovali, kdo podává hodnotnější výkon, zda
sprinteři, mílaři nebo vytrvalci. A protože se nedohodli,
rozhodli se uspořádat tento
desetiboj, aby se „pravda ukázala“. Závod se běhá už 33 let
a postupně získává na čím
dál větší oblibě, stala se z něj
mezinárodní akce, do které se
zapojuje čím dál více zemí.
(bak)

Výrobní pozice

THP pozice

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Obsluha CNC strojů - 3-osá fréza
Obsluha CNC strojů – ohraňovací lis
Obsluha strojů – laser
Obsluha svařovacího robota
Zámečník – svářeč CO2
Lakýrník na mokré lakovně

Nabízíme
•
•
•
•
•

Práci ve stabilní společnosti
Čerpání firemních benefitů
Motivující finanční ohodnocení
Další vzdělávání
Rozšiřování odbornosti

Konstruktér
Projektant v E-planu
PLC specialista
Obchodní referentka – NJ + AJ

Kontakt

Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211
Registrace zájemců o zaměstnání

http://ssischaefer.jobs.cz/
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