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Prezident Zeman dostal
poukaz na pobyt v lázních
Teplice nad Bečvou

Na zaplněném Masarykově náměstí čekali na prezidenta převážně jeho příznivci. Foto: Jiří Necid

Prezident převzal od starosty Hranic Jiřího Kudlačka (na snímku vlevo) dar –
poukaz na pobyt v lázních Teplice nad Bečvou pro dvě osoby. Foto: Petr Bakovský

Ve dvoraně zámku zaujala prezidenta socha od Olbrama Zoubka.
Foto: Petr Bakovský

Prezident České republiky Miloš Zeman zavítal,
v rámci své návštěvy Olomouckého kraje, ve čtvrtek
19. května také do Hranic.
Doprovázel ho olomoucký
hejtman Jiří Rozbořil.
Dopoledne zamířil prezident na Střední průmyslovou školu, kde pobesedoval
se studenty. Ocenil školu, na
které studují, s tím, že díky
ní nebudou mít problémy na
trhu práce. Slíbil, že pro školu zkusí získat podporu podnikatelů, aby zvýšili objem
stipendií poskytovaných této
škole. V besedě se vyjadřoval
nejen k v současnosti diskuto-

stoupením hranický Dětský
pěvecký sbor Cantabile pod
vedením sbormistryně Markéty Láskové. Většinu lidí na
náměstí tvořili příznivci prezidenta, našli se zde ale také
odpůrci s transparenty a červenými kartami.
Prezident při debatě s občany například hájil registrační
pokladny s tím, že mají zabránit daňovým únikům. Opětovně podpořil výstavbu kanálu
Dunaj - Odra – Labe. „Co se
týče vodního koridoru, který
by spojil Dunaj a Odru, tak to je
myšlenka, s níž přišel už Karel
IV. Bohužel se neuskutečnila,“
uvedl Zeman. Podpořil i zruše-

vaným politickým problémům
v České republice i Evropě,
ale odpověděl studentům i na
osobně zaměřené otázky.
Po besedě na Střední průmyslové škole prezident Zeman navštívil hranický zámek,
kde se sešel se starostou města Jiřím Kudláčkem, ředitelem
Lázní Teplice nad Bečvou Jiřím Vitíkem, zastupiteli města
Hranic a řediteli hranických
středních a základních škol.
Následovala beseda s občany města, která proběhla po
poledni na zaplněném Masarykově náměstí. Čekající veřejnost bavil před příjezdem
pana prezidenta svým vy-

ní nebo alespoň omezení koncesionářských poplatků pro
Českou televizi, která podle
něho neplní svoji veřejnoprávní funkci. Na výtky k aroganci
a hrubiánství a také k tomu, že
směřuje naši zemi na východ,
reagoval poukazem na jiné
světové státníky, kteří se ani
Číně, ani Rusku nevyhýbají.
Na závěr se prezident Zeman podepsal do pamětní knihy města a připnul na prapor
města prezidentskou stuhu.
Od starosty města Jiřího Kudláčka převzal dar – poukaz na
pobyt v lázních Teplice nad
Bečvou pro dvě osoby.
Petr Bakovský
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Aktuality z radnice

Stále můžete zaplatit
za komunální odpad
Stále lze zaplatit místní
poplatek za komunální odpad
ve výši 600 korun na osobu za
rok. Tento poplatek je možné zaplatit buď na pokladně
MěÚ Hranice, a to denně dle
úředních hodin, nebo poštovní
složenkou či převodem z účtu
- zde je důležité znát přidělený
variabilní symbol.
Změnou softwaru mohlo
dojít k nejasnostem nebo nepřesnostem v údajích. Pokud
se na vašich složenkách takové problémy objevily, prosím
kontaktujte nás na telefonním čísle 581 828 374, nebo
osobně v kanceláři č. 453 ve
3. patře. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.
Také občané, kteří mají
trvalé bydliště na ohlašovně
(Pernštejnské nám. 1), musí
platit tento poplatek. Složenku
si mohou vyzvednout ve stejné
kanceláři.
(bak)

Bude zastupitelstvo

Jednání zastupitelů Hranic
se koná ve čtvrtek 23. června
od 16 hodin v zasedací místnosti hranického zámku.
(red)

Inzerce

Vznikl web o přehradě u Hranic

Vizualizace sypané hráze přehrady Skalička. Reprofoto: Povodí Moravy

Povodí Moravy spustilo
nové webové stránky o přípravě stavby přehrady nad
Hranicemi - vodního díla Skalička (www.skalicka.pmo.cz).
Informuje zde jednak o minulosti chystaného vodního
díla, dále o protipovodňových
opatřeních na Bečvě v této lokalitě, ale hlavně o posledním
vývoji. Tyto stránky budou
podle Povodí Moravy průběžně doplňovány v návaznosti
na postup příprav.
Hlavním účelem nádrže je
protipovodňová ochrana. Počet
chráněných obyvatel je zhruba
110 tisíc, rozsah chráněného
území v úseku mezi navrhova-

nou nádrží a soutokem s Moravou je téměř šest tisíc hektarů.
Výše potenciálních povodňových škod při povodni v roce
1997 přepočtených do cenové
úrovně roku 2012 je 6,8 miliardy korun.
Dalším důležitým efektem
navrhované nádrže je vylepšování minimálních průtoků
v Bečvě. Tedy, když bude sucho,
jako například loni, může přehrada pomoci Bečvě odpouštěním vody, což významně posílí
biologické a hygienické funkce
řeky i větší spolehlivost dodávek pro různé odběratele vody.
Vedlejším, ale nikoli zanedbatelným využitím nádrže

bude i výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně
v průměrné výši 5 500 MWh za
rok. Jde o čistý a plně obnovitelný zdroj energie pro přibližně
1 500 domácností, tedy zhruba
pětinu Hranic.
Nová nádrž by také mohla
mít přínos pro vznik různých
druhů vodní rekreace, jako například koupání, jachting, sportovní rybaření a jiné. To může
přispět k rozvoji různorodých
ekonomických aktivit na území
přilehlých obcí. Svojí velikostí
má nová nádrž potenciál vytvořit rekreační centrum srovnatelné například s lokalitou
Nové Mlýny na Dyji.
(pmo)
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Aktuality z radnice

Český velvyslanec
v Rakousku
navštívil Hranice
Vztahy Česka
s naším rakouským sousedem,
vzájemné problémy, vztah k jaderné energetice nebo
otázka uprchlické
vlny. To byla některá z témat, která
probíral velvyslanec České republiky v Rakousku Jan
Sechter se starostou města Hranic
Jiřím Kudláčkem
při své pondělní Velvyslanec Jan Sechter (vpravo) při setkání se starostou města Jiřím Kudláčkem. Foto: Petr Bakovský
návštěvě města.
Velvyslanec v Hranicích be- také o využití rodilých mluvsedoval se studenty středních čích při výuce, možností exškol o systému školství v Ra- kurze do rakouských podniků
kousku a kooperaci českých nebo o pracovních příležitosa rakouských škol. Zmínil se tech v Rakousku.
(bak)

Město nabízí pozemky pro rodinné domy

Město Hranice nabízí pozemky na výstavbu rodinných
domků v Drahotuších v lokalitě Nad Vápenkami. Jde celkem o sedm pozemků. Podrobné informace naleznete
na úřední desce Městského úřadu v Hranicích umístěné
ve dvoraně zámku, nebo na úřední desce na webu města
(www.mesto-hranice.cz). Žádosti se podávají do 15. srpna
2016, termín prohlídky nemovitostí je 1. června v 16 hodin nebo dle individuální domluvy. Zájemce vyplní žádost
o koupi nemovitosti, kterou obdrží na odboru správy majetku Městského úřadu v Hranicích ve dveřích č. 307. (bak)

Děti mohu vyrazit
do ciziny i na občanku
Prázdniny jsou za dveřmi, dovolené se blíží a řada
lidí vyráží do ciziny. Již čtyři
roky platí, že i děti musí mít
cestovní doklady. Do zemí
Evropské unie a také do Albánie či Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island ale nemusí cestovat s pasem, stačí jim
občanský průkaz. Taktéž
dítě pod 15 let může získat
občanský průkaz. Cestovní
doklady jsou nutné i na Slovensko.
O jejich vydání žádá zákonný zástupce, tedy rodič,
kterému stačí zajít s dítětem na nejbližší obecní úřad
s rozšířenou působností, například Hranice. Potřebuje
pouze vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud
již dítě nějaký doklad má, tak

místo rodného listu předloží buď jeho platný pas, nebo
občanský průkaz. Žádost na
místě zpracuje úředník, který
dítě také vyfotí. Cestovní pas
pro dítě do 15 let stojí sto korun a je vydáván na dobu pěti
let. Občanský průkaz stojí padesát korun a má také pětiletou platnost.
Je důležité na zabezpečení cestovních dokladů myslet
včas, protože jejich vyhotovení trvá až 30 dnů. Pokud
potřebujete cestovní doklady
rychleji, počítejte s dražším
poplatkem. Lze požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě šesti pracovních
dnů, zaplatíte za něj ale dva
tisíce korun. Bližší informace naleznete na webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.
(mvcr)
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Hranice mají nový
územní plán
Po letech příprav a řadě
veřejných projednání schválilo dubnové Zastupitelstvo
města Hranic nový územní
plán. Na jeho zhotovení získalo město dotaci, k realizaci
došlo za podpory Integrovaného operačního programu
z fondů EU prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt si vyžádal náklady zhruba dva miliony korun.
Důvodem pro pořízení nového územního plánu je to, že od
zpracování dosud platné územně plánovací dokumentace na
území města došlo k četným
a rozsáhlým změnám funkčního
využití území. Také bylo nutné
uvést územní plán do souladu
s novými právními předpisy.
Dosavadnímu územnímu plánu navíc dobíhala jeho platnost.
A co nového územní plán
přináší? Rozhodně je nutné
zmínit například východní obchvat Hranic, který by z ulice
Bělotínská směřoval k průmyslové zóně Sigma 2 a dále
na ulici Potštátskou. Výrazně
Inzerce

by odlehčil zejména jednomu
z nejkrizovějších dopravních
uzlů v Hranicích, křižovatce
u Slavie. Navíc navazuje na
druhou významnou změnu
územního plánu, a to je změna
v prostoru bývalých kasáren
Jaslo. Od vojenského využití
se mění v šestnáctihektarovou
plochu pro podnikatelské účely. Případný obchvat by výrazně zlepšil dopravní dostupnost
a atraktivnost této lokality.
Územní plán je základním
právním dokumentem, který
nabízí a stanovuje možnosti
a podmínky rozvoje území. Je
určen pro všechny obyvatele
s cílem vytvořit předpoklady
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území města, který bude
spočívat ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel města Hranic, a který uspokojí potřeby
současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života
generací budoucích.  (bak)
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ekoltes

Městský hřbitov se dočká vylepšení
Město Hranice ve spolupráci se společností Ekoltes
začalo pracovat na revitalizaci městského hřbitova
v Hranicích. V současné
době probíhá zpracovávání
projektové dokumentace,
která zahrnuje revitalizaci
stávajícího starého hřbitova včetně napojení hřbitova
na smuteční síň, vybudování
nového urnového háje, nové
využití ploch bývalého zahradnictví a ulice Hřbitovní
a úpravu ploch před smuteční síní. Revitalizace bude
probíhat po etapách.
I. etapa - Revitalizace stávajícího starého hřbitova
zahrnuje opravu stávajících
poškozených opěrných zdí
včetně zpracování statického
posudku, rekonstrukci stávají-

cích chodníkových tras včetně
jejich rozšíření, rekonstrukci komunikací, zpevněných
ploch, návrh odvodnění na
základě provedených sond,
které vymezí rozsah ploch vyžadujících odlišný způsob odvodu vod, odvedení dešťových
a splaškových vod, vybudování
nového veřejného osvětlení,
rekonstrukci stávajících rozvodů vody včetně jejich rozšíření, umístění nového mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, koše
na hřbitovní odpad, odběrná
místa vody) a návrh na sadové úpravy. Projekt bude řešit
i napojení starého hřbitova na
stávající smuteční síň.

II. etapa - Úprava ploch
před obřadní síní zahrnuje
opravy stávajících komunikací a zpevněných ploch, úpravy

parkovacích stání, odvedení
dešťových vod, osazení mobiliáře a sadové úpravy.

III. etapa - Realizace nového urnového háje zahrnuje vybudování zhruba 1100 až
1200 urnových míst, vybudování kolumbária pro 150 až
300 míst, vybudování nových
chodníků, komunikací. Součástí bude návrh řešení odvedení dešťových a splaškových
vod, umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na
hřbitovní odpad), rozvod vody
k novým odběrným místům,
vybudování nového veřejného osvětlení, sadové úpravy.
Součástí bude i zpracování
hydrogeologického posudku
pohřebiště na nový urnový háj
Projekt bude respektovat stávající napojení mauzolea i vy-

budované chodníky a napojení
na stávající starý hřbitov.

IV. etapa - Nové využití
ploch bývalého zahradnictví a ulice Hřbitovní zahrnuje vybudování komunikací,
chodníků, parkovacích ploch,
vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení,
terénní úpravy, sadové úpravy,
osazení mobiliáře, částečnou
demolici stávajících objektů,
rekonstrukce některých stávajících objektů, výstavbu nového objektu, oplocení.

V. etapa - Odvedení dešťových vod přes Hřbitovní ulici
s napojením do potoku Ludina.
Michal Vincker,
vedoucí provozu 6
společnosti Ekoltes

Lidé zneužívají systém nakládání s odpadem

Vedení společnosti Ekoltes Hranice řešilo v minulosti stížnosti na neprůjezdnost
Masarykova náměstí v Hranicích v době svozu komunálního odpadu. Prvním
krokem byla změna časového harmonogramu svozu,
aby se nesetkával na náměstí
s dopravní špičkou. Druhým
krokem byl terénní průzkum, ze kterého vyplynulo,
že nepořádek v okolí odpadových nádob ztěžuje práci
a prodlužuje časový interval,
po který se svozové vozidlo
zdržuje na náměstí.
Velmi často se popeláři setkávají s odpadem, který do
komunálního odpadu nepatří,
a který nelze do svozového
vozu naložit. Nejčastěji jde
o objemný odpad a elektrospotřebiče. Takový odpad je občan
povinen odevzdat ve sběrném
dvoře. Možnost uložit na sběrném dvoře vybraný odpad
bezplatně mají pouze občané

Nepořádek v okolí odpadových nádob ztěžuje a prodlužuje práci zaměstnanců Ekoltesu při svozu komunálního odpadu.
Foto: archiv Ekoltesu

města Hranic a okolních obcí
se smlouvou. Pro podnikatele
je služba sběrného dvora zpoplatněna.
Odpad patří do nádob
k tomu určených, to znamená
směsný komunální odpad do

Jarní výsadba stromků
v městských lesích

Správce městských lesů, společnost Ekoltes, provedl jarní
výsadbu nových stromků v městských lesích. Letos bylo vysazeno 36 860 ks sazenic. Na jarní zalesňování bylo použito
5 400 borovic, 4 500 smrků, 3 500 modřínů, 8 225 javoru
klenu, 5 000 buků, 300 olší, 1 550 lip, 250 jedlí, 8 000 dubů
a 135 topolů. K ochraně kultur proti škodám zvěří bylo postaveno 1 093 metrů oplocenek.
Michal Vincker, Ekoltes

popelnice a separovaný odpad
do nádob na separovaný odpad.
Komu nestačí objem nádoby,
měl by se v první řadě zamyslet nad tím, zda je schopen svou
produkci směsného komunálního odpadu snížit, například
tříděním. Pokud ne, měl by si
zajistit větší nebo více nádob.
Svoz pytlů je možný pouze v zahrádkářských koloniích, mimo
lokality uvedené ve vyhlášce
nemá společnost Ekoltes Hranice povinnost pytle svážet.
Kromě fyzických osob chceme touto výzvou apelovat i na
místní podnikatele, kteří se
mnohdy chovají jako „černí
pasažéři“ ve vztahu k systému
svozu komunálního odpadu
obce. Pod rouškou tmy plní občanské popelnice i nádoby na

separovaný odpad, odkládají
odpad v anonymních pytlích
na ulici a činí tak nelegálně.
Nádoby na separovaný odpad v kontejnerových hnízdech
jsou součástí městem zavedeného systému nakládání s komunálním odpadem a nejsou
určené na odpad z podnikání.
Rozhodně nechceme fyzické
a právnické osoby oprávněné
k podnikání odrazovat od třídění odpadu, mají možnost si
u společnosti Ekoltes sjednat
smlouvu na svoz separovaného odpadu přímo z místa provozovny nebo jeho uložení ve
sběrném dvoře.
Pomozte nám udržet Hranice krásné a čisté.
Alžběta Krajčovičová,
Ekoltes

den vítězství
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Oslavy Dne vítězství v Hranicích
Slavnostní nástup jednotek 7. mechanizované brigády
a 5. strážní roty BAF (Bagram
Air Field), která se vrátila z Afghánistánu, byl v Hranicích
nejrozsáhlejší akcí, zaměřenou na oslavy Dne vítězství.

Nástup k 71. výročí osvobození
se uskutečnil na Masarykově
náměstí 6. května dopoledne.
Slavnostní nástup ale nebyl jedinou akcí připomínající
Den vítězství. Ve dnech 5. až
8. května byla v zámku umís-

těna výstava fotografií s tématikou zahraničních operací
a 2. světové války. Ve stejném
týdnu se v Zámeckém klubu
uskutečnila série přednášek
pro základní a střední školy
na aktuální bezpečnostní té-

mata a zapojení Armády ČR.
V prostorách zámku proběhla
prezentace vojenské techniky.
Oslavy završil 8. května
v 10 hodin pietní akt na městském hřbitově v Hranicích.
(bak)

Slavnostnímu nástupu předcházel seskok parašutistů. Foto: Petr Bakovský

Slavnostní nástup vojáků. Foto: Petr Bakovský

Vyznamenání navrátilců z Afghánistánu. Foto: Petr Bakovský

Nedělní Pietní akt ke Dni vítězství. Foto: Jiří Necid

Inzerce
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Aktuálně

Místní výrobci si mohou certifikovat značku
Moravská brána
H ra n i c k á ro z vo j ová
agentura vyhlásila již pátou výzvu k certifikaci
značkou Moravská brána
regionální produkt®. Místní výrobci, řemeslníci a zemědělci mohou své výrobky
přihlásit od 2. do 16. června
2016.

Další informace a dokumenty
k výzvě naleznete na www.regionhranicko.cz/moravskabrana
nebo www.regionalni-znacky.cz.
Certifikační komise se sejde
k hodnocení předložených žádostí 28. června, ještě předtím
navštíví její zástupci jednotlivé
výrobce v jejich provozovně.

Výrobci získají díky značce
různé výhody, zejména jednotnou
propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na
společných prezentacích. Velkým plusem jsou nové kontakty
a možnosti spolupráce. Ocenění
regionální značkou je dokladem
sounáležitosti s regionem.

se zvláštním režimem od společnosti certifikát Vážka za
kvalitně poskytovanou službu.
Velké poděkování za dlouholeté úsilí patří vedoucí oddělení sociální a zdravotní
péče Ivě Kachlířové a celému
jejímu týmu. Rovněž je potřeba velmi ocenit práci vedoucí úseku sociální a zdravotní
péče Aleny Žídkové a manažerku kvality Věru Mašláňovou za jejich metodické vedení
domova po stránce zdravotní,
ošetřovatelské a sociální.

Tento úspěch je pro nás
nejen povzbuzením do další
práce, ale i závazkem. Kvalita
je prioritní hodnotou, kterou
je potřeba stále rozvíjet. Výsledkem by pak měl být pocit
každého uživatele, že je zde
vnímán jako jedinečná bytost,
na kterou je vždy brán zřetel.
Věřím, že zaměstnance ocenění nejen potěšilo, ale i naplnilo
hrdostí nad dobře vykonávanou každodenní prací.
Simona Hašová, ředitelka
Domova seniorů Hranice

Domov se zvláštním režimem
získal ocenění Vážka
Komise České
alzheimerovské
společnosti (ČAS)
navštívila letošního 11. března
hranický Domov se zvláštním režimem, aby zde provedla audit poskytované
péče osobám trpícím demencí. Během celého dne
zástupci sledovali a hodnotili péči o uživatele služby ve
všech směrech.
Na základě provedené kontroly obdržel hranický Domov

Inzerce

Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu,
kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru
novým netradičním způsobem,
tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených
výrobků podporovat „své”
místní výrobce. 
(ov)

Inzerce

školy, školky
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Lesáci vytvořili zajímavý krajinný prvek v Hrabůvce
Studenti Střední lesnické
školy v Hranicích se podílí
na rekultivaci výsypky u kamenolomu Hrabůvka. Podle
návrhu studentky 3. ročníku
Lenky Kešelákové a pod vedením učitele Marka Šuby proběhla v měsíci dubnu v rámci
studentské praxe výsadba
celé řady dřevin a výsev luční
směsi.
Studenti na výsypku vysadili
stromy a keře tak, aby postupně v průběhu sezóny rozkvétaly
a tvořily nejen zajímavý krajinný
prvek, ale také poskytovaly bohatou včelí pastvu. Na výsypku
totiž následně umístí úly provozovatel kamenolomu, spo-

Studenti lesnické školy v Hranicích rekultivovali Medovou výsypku v Hrabůvce.
Foto: archiv školy

Podnikatelé se sešli na snídani

Přes čtyřicet hranických
podnikatelů, manažerů
a ředitelů se sešlo ve středu
11. května v hotelu Centrum
na otevřené podnikatelské
snídani Business for Breakfast. Cílem bylo navázání
kontaktů a výměna zkuše-

lečnost Českomoravský štěrk,
o které budou v rámci rozvíjející se spolupráce mezi školou
a těžaři pečovat členové včelařského kroužku lesnické školy.
Výsypka byla ozeleněná
se zachováním průhledů na
kamenolom a město Hranice. Nechybělo ani položení
základu vyhlídkového místa,
u kterého budou budoucím návštěvníkům dělat společnost
lípa a dvě třešně.
Studenti ukázali, že se práce nebojí a 257 sazenic zasadili během pár hodin. A to včetně
opěrných kůlů a oplocenky
chránící stromky a keře proti
zvěři.
Marek Šuba

ností. Hraničtí podnikatelé se
shodli, že je trápí nedostatek
kvalifikované pracovní síly.
Nad touto akcí převzal
záštitu starosta města Jiří
Kudláček. „Na radnici se snažíme v maximální možné míře
podpořit místní podnikatele.

Ti mají u mě dveře otevřené,“
řekl starosta.
V hranickém klubu máme
vizi, že budujeme novou místní podnikatelskou komunitu,
abychom mohli navzájem
sdílet své kontakty a doporučení. Klub je zde už bez mála

dva roky a za tu dobu se v něm
sešlo zhruba 200 hranických
podnikatelů a manažerů. Velmi důležitá je pro nás přátelská atmosféra, která v klubu
vládne.
Michal Ondra, manažer
hranického klubu podnikatelů

o naší vlasti a významných
osobnostech, jako je právě
český král Karel IV. Děti jsme
s tématem seznámili zejména obrázkovou formou.
Výsledkem kolektivní práce
je velká zlatá kniha. Na přední
straně děti vyobrazily korunovační klenoty a portréty Karla
IV. Po rozvázání knihy zlatou

stuhou je uprostřed ke zhlédnutí koláž Karlova mostu, na
kterém se prochází děti a učitelky ze školky. Dílo vznikalo
po dobu třech týdnů. Na tvorbě
děti nejvíce bavilo dokreslování těl vytisknutým hlavičkám.
Soutěž vyhlásilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v červnu za přítomnosti
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Oceněné práce pak budou vystaveny v rámci výstavy
„Karel IV. - Život Otce vlasti“.
Martina Polláková,
vedoucí učitelka
MŠ Šromotova pastelka

Pastelka se zúčastnila soutěže Karel IV. očima dětí
Která jiná hranická mateřská škola by se měla zúčastnit celostátní výtvarné
soutěže na téma „Karel IV.
očima dětí“, než Šromotova Pastelka? Je pravdou, že
v mateřské škole historii do
hloubky ještě neprobíráme,
ale není na škodu povědět
dětem základní informace

Atletické přebory

Jubilejní 25. ročník atletických přeborů dětí z mateřských škol se uskutečnil
v úterý 17. května na hřišti ZŠ a MŠ Šromotovo. Sportovního zápolení v hodu,
skoku a v běhu se zúčastnilo celkem 129 dětí z 11 mateřských škol z Hranic
a okolí. O akci za organizátory informovala a foto zaslala Lenka Němčáková,
ředitelka hranické MŠ Pohádka.

Dopravní soutěž

Žáci okolních škol porovnali na začátku května své znalosti v Dopravní soutěži.
Za odborného dohledu městských strážníků, policistů, vojáků a zdravotních sester ukázali, jak zručně ovládají jízdu na kole, znají pravidla silničního provozu
a dokáží ošetřit lehká zranění. První místa obou kategorií patřila Základní
škole Střítež, druhé příčky obsadili žáci z Bělotína. Obě školy tak postupují do
okresního kola soutěže. Foto: Lenka Kopřivová
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Karel IV.

Čtvrťáci a páťáci psali brkem a razili si mince

Pavlína Wolfová žákům představila historické mince a ražbu pražského groše.
Většina si nějakou historickou minci sama vyrazila a odnesla domů.
Foto: Petr Bakovský

Roman Prokeš dětem ukázal, jak funguje historický knihtisk. Výsledkem byl
čerstvě vytištěný obrázek Jana Lucemburského a Karla IV. ze Zbraslavské kroniky. Foto: Petr Bakovský

Nadšení a děkovné dopisy provázely komentované
prohlídky na výstavě Móda
doby Karla IV. a Hranicko
v době Karla IV., které pro
žáky čtvrtých a pátých tříd
hranických škol, ale také pro
důchodce z Domova seniorů
a veřejnost připravila Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci se studiem
Bez kliky. Prohlídky se konaly po čtyři dny v Galerii
severní křídlo zámku.
Přes pět stovek malých i velkých návštěvníků ocenilo zejména praktické ukázky z dané
doby, možnost vyzkoušení si
psaní brkem, ražbu mincí, ale
také možnost osahat si pergamen, zjistit, na co se v minulosti psalo, co to jsou voskové
tabulky a další. Žáci i učitelé
chválili podání tématu hravou
formou, zábavný a vtipný výklad a přirozenou komunikaci
se žáky. Komenský by si mohl

„Profesionální přístup,
kostýmy, aktivity, rekvizity
a vůbec vše zanechalo nejen
v dětech stopu. Děkujeme,“
napsala organizátorům například zástupkyně ředitele
ZŠ Struhovsko Marie Hajdová.
„Těší nás pozitivní reakce pedagogů, ředitelů škol

mnout ruce, kdyby komentované prohlídky v Galerii severní
křídlo zámku mohl sledovat.
„Děti byly nadšené, program byl zajímavý, poutavý,
s puncem originality a bezvadné připravenosti,“ uvedla
například ředitelka drahotušské školy Dagmar Pospíšilová.
Inzerce

i samotných žáků, kteří si
z komentovaných prohlídek
odnesli nejen nové poznatky,
které si nejspíš zapamatují nadosmrti, ale také třeba
mince, které si mohli vlastníma rukama vyrobit,“ sdělila ředitelka Městských kulturních
zařízení Naďa Jandová. (red)

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

Piano na ulici

Hudba z pian v ulicích zní
už na třiceti místech v Česku. Možná budou Hranice
dalším městem, kde bude
přes léto možné hrát na
černobílé klávesy nebo se
zaposlouchat do produkce
místních klavíristů. Máte-li starší piano, které byste
chtěli věnovat pro tento
účel, oživit tak centrum
města, budeme rádi, když
se nám ozvete. Volat můžete na telefon 778 712 622.
Za Městská kulturní
zařízení Hranice děkuje
Naďa Jandová

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine
Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine a vydejte se rovnou za novými zážitky!
Na cestu Vám přibalíme dostatek prostoru, bezpečí i atraktivní výbavy. Bavit Vás budou robustní
ochranné prvky karoserie, stylová 16" kola ROCK z lehké slitiny nebo třeba asistent rozjezdu do kopce.
Přibalit si navíc můžete adaptivní tempomat, zadní parkovací kameru s ostřikovačem nebo praktickou
dělicí síťovou stěnu. Seznamte se s vozem ŠKODA Fabia Combi ScoutLine přímo u nás.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PP AUTOCENTRUM s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111, www.ppautocentrum.cz
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Karel IV.

Jak se lidé oblékali
v době Karla IV.

Cenu poroty za společný výkres získaly Markéta Sloveňáková, Klára Stoklasová,
Adéla Lacková a Zuzana Sobotková. Foto: Jana Koutníková

Originální „gotické“ formáty a na nich vyobrazená
móda doby Karla IV. zaplnily
na čtrnáct dní Galerii severní křídlo zámku. Z výtvarné
soutěže, kterou u příležitosti oslav 700. výročí narození
Karla IV. uspořádal Dům dětí
a mládeže v Hranicích pro
žáky základních škol, vzešlo
celkem 46 velkoformátových
výkresů. „Pro děti bylo náročné kreslit v takovém formátu.
Museli si navíc nastudovat dobové oblečení, museli se zajímat o dobu Karla IV. Tato akce
byla přínosem nejen pro žáky,
ale i pro návštěvníky, kteří
výstavu zhlédli,“ sdělila ředitelka Domu dětí a mládeže
Blanka Šturalová. Jak dodala,
výstava, na které spolupracovali s Městskými kulturními
zařízeními v Hranicích, propojila všechny akce, které se
ve městě konaly k připomenutí výročí Karla IV.  (red)

Kategorie mladších žáků:
1. místo - Šimon Pavel Polášek, Jan Čech, Daniela Sládečková, Sabina Barošová
2. místo - Daniel Kuráň, Vojtěch Gola, Daniel Sivák,
Mikuláš Macháček
3. místo - Simona Vývodová,
Kateřina Lukešová, Emilie
Zdarsová, Ondřej Burianec
Kategorie starších žáků:
1. místo - Zuzana Witoszová
2. místo - Ema Adzimová,
Magdaléna Dušánková,
Andrea Kubíková, Nikola
Machancová, Tereza Hendrychová
3. místo - Simona Hegarová,
Eliška Bartschová, Eliška
Sobotková, Melanie Vařeková, Petra Číhalová

Letošní sezónu v letním
kině již tradičně zahájí v pátek
3. června o půl deváté večer
Dětský den v letním kině, kdy
se bude za symbolické vstupné
dvacet korun promítat divácky
úspěšný animovaný film Zootropolis: Město zvířat.
V sobotu 4. června pak letní
kino nabídne film Děda z nedalekého prostředí Valašska.
V hlavní roli exceluje výborný
zpěvák, výtvarník a dnes už
také herec František Segrado.
V červnovém programu letního kina nebudou chybět ani
jiné filmové žánry, například
horor v Zajetí démonů 2, kte-

rý navazuje na svůj úspěšný
první díl či komedie Centrální
inteligence.
Tento měsíc se mohou děti
kromě dětského dne těšit na
další dva animované filmy.
Prvním je česká klasika, a to
nemotorná dvojice Pat a Mat
ve filmu. Pro nejmenší diváky
připravila Městská kulturní
zařízení Hranice film Hledá se
Dory, který je volným pokračováním trháku Hledá se Nemo.
V červnu se v letním kině
promítá v pátek a sobotu od
21 hodin. Podrobný program
bude na plakátech, letáčcích,
webu a facebooku.

Výsledky
výtvarné soutěže:
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Soutěžili ve znalostech
o Karlu IV.
Co je těžší z korunovačních klenotů Karla IV.? Žezlo
nebo jablko? I takové záludné otázky museli zodpovědět
žáci druhého stupně při finálovém kole vědomostní soutěže „Karel IV. a jeho doba.“
Tuto soutěž připravil hranický Dům dětí a mládeže.
Zúčastnilo se jí 13 tříčlenných
družstev z místních základních
škol rozdělených do dvou kategorií – na žáky 6. a 7. tříd a na
žáky 8. a 9. tříd. Základní kolo
proběhlo v Domě dětí. Žáci
absolvovali vědomostní test,
ale také museli ukázat své dovednosti ve starých řemeslech.
„Vylosovali si některou ze tří
technik, a to drátkování, tkaní
nebo pletení košíků. Po krátké
instruktáži se museli s úkolem
poprat,“ sdělila ředitelka Domu
dětí a mládeže Blanka Šturalová.
Finále soutěže se uskutečnilo v zasedací síni zámku. „Na
žáky čekaly náročné otázky
a museli se tudíž na finále dobře
připravit. Kromě vědomostního testu absolvovali i poznávací
část, kde na fotografiích určovali sochy, stavby, předměty, které
se vztahují k době Karla IV.,“ dodala Blanka Šturalová.
Vítězové byli odměněni zajímavými cenami, které věnoval
starosta města Jiří Kudláček
a hranický Dům dětí a mládeže.
„Družstva na prvních místech
v obou kategoriích dostala knihu Karel IV. – ilustrovaný život
a doba od Renáty Fučíkové
s podpisem autorky,“ prozradila Blanka Šturalová. „Smyslem
soutěže bylo, aby se do povědomí dětí dostalo více informací

Letní kino zahájí sezónu Dětským dnem

Vítězové starší kategorie finálového
kola vědomostní soutěže. Foto: Darina
Jarolimová

o době Karla IV., což se nám podařilo,“ dodala k soutěži, která
proběhla pod záštitou starosty
Hranic.
(red)

Výsledky
Vědomostní soutěže

Mladší kategorie:
1. místo - Tereza Zápotocká,
David Rada, Kryštof Klvaňa
2. místo - Nikola Vitonská,
Markéta Šliwová, Klára
Kulová
3. místo - Alena Babušíková,
Jolana Vladařová, Luboš
Dohnal
Starší kategorie:
1. místo - Michaela Hynčicová, Kateřina Kubátová,
Martin Zápotocký
2. místo - Terezie Kučerová,
Hana Jahnová, František
Pchálek
3. místo - Jan Kaňa, Lukáš
Králík, Marek Rabel

Vloni se sezona v letním kině vydařila. Výborné filmy a krásné počasí umožnily
32 promítání, na které přišlo téměř deset tisíc diváků. Ilustrační foto: Jiří Necid

Co diváci neuvidí, jsou změny, které se odehrály v promítací kabině. Městská kulturní
zařízení Hranice, která letní

kino provozují, investovala do
technického vybavení přes sto
tisíc korun.
(mš)
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Karel IV.

Na oslavy výročí 700. let od narození Karla IV. přišlo přes

Skupina Magna Mysteria rozezněla dvoranu duchovními, milostnými i žertovnými písněmi minnesängrů a trubadůrů. Jejich hudba si u publika získala
uznání. Foto: Jiří Necid

Jedinečnou atmosféru doby Karla IV. vykouzlily gotické oděvy přítomných dam
i pánů. Foto: Jiří Necid

Krále Jana Lucemburského se synem Karlem IV. přivítal
purkmistr, jehož role se ujal hranický starosta Jiří Kudláček. Foto: Hana Dostálová

Vystoupení kejklíře. Foto: Hana Dostálová

Oslavy 700. let od narození Karla IV. se konaly v sobotu 14. května odpoledne
v zámecké dvoraně a u zámku. Zavítalo na ně přes dva tisíce lidí. Na večerní
ohňovou show pak přišly zhruba tři stovky lidí. Foto: Hana Dostálová

Na střelbu z dobových zbraní se tvořila fronta. Foto: Jiří Necid

Nechyběli ani zbrojnoši. Foto: Hana Dostálová

Lidé se po celé odpoledne bavili v zámku i v předzámčí.
Foto: Hana Dostálová

Kuše a luky. Historické zbraně se u návštěvníků těšily velké oblibě, roli střelce si chtěl
vyzkoušet každý. Foto: Jiří Necid

Rytířské souboje i ukázky sokolnictví sledoval Jan Lucemburský s Karlem IV. a družinou. Foto: Jiří Necid

Karel IV.
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dva tisíce lidí

K době Karla IV. neodmyslitelně patřili rytíři. Foto: Jiří Necid

Děti, ale i někteří dospělí, si vyzkoušeli jízdu na koni. Někdo
na dřevěném, který byl u zámku, někdo na živém, který byl
k dispozici na cestě pod zámeckou zahradou. Foto: Jiří Necid

Sokolnická skupina Vancos s sebou přivezla řadu
různorodých dravých ptáků. Dětem se zalíbila roztomilá sova pálená. Foto: Jiří Necid

Velkou radost udělala dětem také loutková pohádka.
Foto: Marek Lehký

Ve dvoraně zámku probíhala také taneční vystoupení v dobovém duchu.
Foto: Marek Lehký

Sokolníci předvedli lovecké dovednosti svých opeřených svěřenců. Letové ukázky doplnili odborným výkladem.
Foto: Jiří Necid

Ve dvoraně byl k vidění i historický knihtisk.
Kdo přišel stroj obdivovat, odnesl si na památku
čerstvě vytištěnou pohlednici. Foto: Jiří Necid

Před zámkem bylo ležení střelců,
platnéřů, kovářů, sokolníků.
Foto: Marek Lehký

Děti mohly před zámkem absolvovat hry a soutěže, kterými se bavily děti v době Karla IV., pro ty nejmenší byl
připravený historický kolotoč. Foto: Jiří Necid

Loutkovou pohádku zahrál dětem Roman Prokeš a Kamil
Král. Foto: Marek Lehký

Jak se před sedmi sty lety tančilo,
ukázaly tanečnice ze skupiny Porta Temporis. Foto: Marek Lehký
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Muzejní noc a Noc kostelů nabídnou
pestrý večerní program
Město Hranice se letos
opět zapojí do celorepublikové události nazvané Muzejní noc. Večer, při kterém
zůstávají galerie, muzea
a památkové objekty déle
otevřené a jejich vstup je
bezplatný, v Hranicích připadá na pátek 10. června.
Akce se spojí s další noční
událostí, Nocí kostelů.
„Spojení Muzejní noci a Noci
kostelů obohatí program,“ sdělila kurátorka muzea Radka
Kunovská. Místní muzea a galerie se návštěvníkům otevřou

Noc kostelů

v 17 hodin. Až do jedenácté
hodiny večerní v nich bude
probíhat bohatý program.
Výstavní síň na Staré radnici
bude v červnu patřit teplické
kyselce. Výstavu s komentovanou prohlídkou zpříjemní
hudební těleso Bronislava Ludmily a Martina Foltýnka Melody Tandem a skupina Jazz it?.
Melodiemi z let šedesátých tak
vykreslí náladu na lázeňské kolonádě a přenesou návštěvníky
do dob minulých. Nebude chybět pravá teplická kyselka ani
lázeňské oplatky.

Synagogu čeká nabitý večer
plný hudebních a tanečních
vystoupení. Dětské pěvecké
sbory vystřídá skupina stepařů z Velké a Létající rabín,
což je pětičlenný ansámbl
hrající klezmer, tedy tradiční
instrumentální hudbu východoevropských Židů. Skupina
už ve městě několikrát vystupovala, vždy s velmi kladným
ohlasem.
Jedním z nejzajímavějších
bodů programu je výstup na věž
Staré radnice a noční pohled
na Hranice. Podívanou zpestří

Muzejní noc

kromě tradičního vystoupení
trubačů místní Střední lesnické
školy, otevření expozice truhel
ze sbírky hranického muzea.
Na prohlídku expozice
a věže je nutné se objednat předem u průvodce na Staré radnici nebo na čísle 581 601 390.
Na věž může současně vystoupat maximálně pět osob.
Děti do osmi let na věž nesmí
a mladší patnácti let pouze
v doprovodu rodičů. Vstup
na výstavy, koncerty a další
doprovodné akce je v rámci
Muzejní noci zdarma. (vh)

Pátek 10. června od 17:50 do 22:00 hodin

Pátek 10. června od 17:00 do 23:00 hodin

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice

MUZEUM NA STARÉ RADNICI

17:50–18:00
18:00–18:30
18:30–19:15

* Výstava Příběh zázračné teplické kyselky. Výstava o lázních,
jeskyních i propasti.
* hrát bude skupina Bronislava Ludmily a Martina Foltýnka
Melody Tandem a dále skupina Jazz it?
* 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy s Vítem Kunovským

Zvony
Korunka k Božímu milosrdenství
Vystoupení Hranického dětského pěveckého
sboru
19:15–19:45 Krátký komentář
18:30–20:45
Výstup na věž
19:45–20:15 Vystoupení scholy Střítež nad Ludinou
20:45–21:15 Krátký komentář
20:00–21:45 Varhanní koncert a zpěv - na varhany hraje
Josef Vacula, tenor Jiří Halama, člen operního
souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, soprán Tereza Kavecká, sólistka
Slezského divadla v Opavě
21:45–22:00 Večerní adorace a požehnání městu a přítomným

V zámecké kavárně jsou netopýři
Výstavu o lázních, jeskyních a propasti doplní
prezentace výrobků žáků
hranické základní umělecké školy. Jejich výtvarná díla
ozdobí interiér kavárny na
hranickém zámku.
Svým pojetím žáci přiblíží
život v Hranické propasti, kde

V kavárně jsou výtvory dětí na téma
netopýři. Foto: Radka Kunovská

netopýři žijí. „Téma netopýrů
se dětem tak zalíbilo, že vznikla celá řada krásných výkresů,
keramických výrobků i netopýrů z různých materiálů na
zavěšení. Jelikož výstava na
Staré radnici nebude moci
všechna tato díla představit,
uspořádali jsme ve spolupráci se ZUŠ a kavárnou výstavu, kde výtvory Hraničanům
představíme,“ sdělila kurátorka hranického muzea a galerie Radka Kunovská. Výstava
bude probíhat od června do
konce srpna, tedy souběžně
s výstavou o lázních na Staré
radnici.
Nově upravené prostory
kavárny na zámku nabídnou
návštěvníkům vedle estetického zážitku také výbornou kávu
nebo regionální produkty. Na
děti budou čekat netopýří
omalovánky.
(vh)

VĚŽ STARÉ RADNICE

* 17:00 Vystoupení trubačů Střední lesnické školy v Hranicích
* Výstup na věž a vyhlídka na město
* Zpřístupnění nové expozice Truhly z depozitáře muzea ve
druhém patře Staré radnice
GALERIE SYNAGOGA

* 17:00 Výstava Jan Poupě: Proudění/pole
* 17:30 Vystoupení Hranického dětského pěveckého sboru
* 18:30 Taneční škola Sester Hlavinkových T. J. Sokol Velká
* 20:00 Létající rabín
* 22:00 Vystoupení hranického sboru Cantabile
MUZEUM NA ZÁMKU

* Výstava Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy – po celou
dobu bude přítomen kurátor výstavy Jiří Nebeský
* 17:30 čtení díla J. H. A. Gallaše, 21:00 komentovaná prohlídka
* Expozice Model historického centra Hranic od Stanislava Miloše
* 19:00–21:00 autor modelu historického centra Hranic Stanislav Miloš přiblíží zájemcům historické souvislosti
GALERIE M+M

* Výstava dětských prací
* od 19:00 hodin bohatý program – vystoupí například mažoretky Panenky a žáci ZUŠ Hranice pod vedením Miroslava
Smrčky
Včelařský dům v Potoční ulici

* expozice včelařství od nejstarších dob po současnost
* ukázka včelařského vybavení a souvisejících prací
Včelařské muzeum Pod Křivým

* výstava historických předmětů vztahujících se ke včelařství
* stálá expozice kreseb dětí ze soutěží se včelařskou tematikou
* ukázka zpracování medu v domácnosti a prodej včelařských
výrobků, občerstvení zajištěno

výstava
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Jak chutná zázračná teplická kyselka
Fascinující historii lázní
a lázeňství v Teplicích nad
Bečvou představí výstava,
která se uskuteční na Staré
radnici v Hranicích. Expozice s názvem Příběh zázračné teplické kyselky nabídne
nejen pohled do historie
lázní, ale také do Zbrašovských aragonitových jeskyní
a Hranické propasti, které
svým působením teplická
kyselka vytvořila.
Výstava je koncipována
jako procházka kolonádou.
Turistické značky návštěvníky provedou kolem jeskyní,
zajímavých staveb a přírodních památek až k propasti.
Atmosféru kolonády navodí
lavičky a figuríny lázeňských
hostů. K vidění budou historické obrazy lázní i díla současných výtvarníků. Nebudou
chybět lázeňské suvenýry
z různých období, historické
fotografie, pohlednice lázní
nebo třeba mapa Komenského, na níž je Hranická propast
zakreslená. Výstava také ukáže, jak se vyvíjela léčba a kolik stála, i které významné
osobnosti místo navštívily.
To všechno doplní informa-

Výstava Příběh zázračné teplické kyselky nabídne i historické fotografie.
Foto: archiv Barbory Šimečkové

ce o teplické kyselce, o jejím
významu i pramenech a nejrůznější zajímavosti.
Po procházce kolonádou
následuje prozkoumání okolí
lázní. Další sál tedy nabídne
vyobrazení jeskyně i s jeskyňářem, vybavení a techniku
jeskyňářů, která se v průběhu
let vyvíjela, a podrobnosti
o objevení jeskyní. Unikátní
jsou potápěčské obleky, ve
kterých probíhal průzkum

Hranické propasti, a letecké
videozáběry na propast.
Nebudou chybět informace o lázeňské kapli, mostu,
povodních nebo zmizelých
stavbách. Jednou z nich byla
i někdejší restaurace, kde se
vařil pověstný ostrý guláš
zvaný Aragonit. Expozice též
odhalí původ záhadných pilířů
u řeky Bečvy.
Mezi zajímavostmi nebude
chybět bájný hrad Teplice ani

zaniklý hrad loupeživých rytířů Svrčov. Jejich atmosféru
dokreslí archeologické nálezy z pravěku i středověku ze
sbírek muzea, mezi nimiž je
například hlavička koně, která sloužila jako dětská hračka.
Prohlídku ukončí panely věnované oblíbenému výletnímu
místu Hraničanů - vyhlídce
u sv. Janka.
Na své si přijdou také dětští návštěvníci. Připravené pro
ně budou třeba omalovánky,
ale také celoprázdninová hra
s Bubliňáčkem, který je provede výstavou až ke Svrčovskému pokladu. Kromě toho
se mohou děti i dospělí zapojit
do výtvarné soutěže o ceny.
Celá výstava zaplní sály
Staré radnice v Radniční ulici od 10. června do 4. září.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek
9. června od 17 hodin. Hned
následující den se uskuteční
první komentovaná prohlídka
v rámci Muzejní noci. V červnu
pak proběhnou také prohlídky
lázeňské kaple sv. Peregrina.
Podrobnosti v přehledu akcí
na straně 16 a 17. Vstup je na
všechny akce zdarma.
(nad, vh)

Hranický park se promění v pohádkovou říši

Akce Pohádkové Hranice
zaplní v neděli 26. června
hranické Sady Čs. legií bytostmi dětských příběhů.
Zábavné odpoledne začne
ve 14 hodin. Za velmi nepříznivého počasí se akce bude
konat v Sokolovně.
„Pro děti připravujeme ve
spolupráci s hranickým Domem děti a mládeže pohádková zastavení na několika
stanovištích, kde budou děti
vítat princezny, čarodějnice,
vodník, Sněhurka a další pohádkové bytosti. K dispozici
bude i fotokoutek, kde si děti
budou moci vyzkoušet pohádkové kostýmy a vyfotit se
v nich,“ informovala ředitelka
Městských kulturních zařízení
Hranice Naďa Jandová.
Prostředí klasických českých pohádek doplní kulturní
program, o jehož úvod se postará dětský folklórní kroužek
Inovček z Hlohovce. Soubor si
pod vedením Zdeňky Magulicové připravil slovenské folklórní
pásmo. Tanečníky vzápětí vystřídá místní folklórní kroužek
Rozmarýnek, který s vedoucí
Katarínou Hegarovou předve-

Herci Eva Hrušková a Jan Přeučil zahrají dětem pohádku o Šípkové Růžence.
Foto: www.evahruskova.cz

Děti se mohou těšit také na vodníka.

de valašské a moravské písně.
„O půl čtvrté čeká malé
návštěvníky vystoupení Z pohádky do pohádky, při kterém
si zazpívají, zasoutěží a zatančí
na známé pohádkové písničky.
Děti se mohou těšit na pana
krále, prince a šášu,“ lákal na
bohatý program dramaturg
Městských kulturních zařízení
Martin Kapek.

Šárka Váchová, autorka Večerníčků a známého dětského
televizního pořadu Kostičky.
Děti se dozví, jak to s Růženkou doopravdy bylo a pomohou něžnou krásku zachránit
před stoletým spánkem i nebezpečným trním.
Občerstvení bude na akci
zajištěno, vstup je zdarma.
(vh)

O hodinu později převezme
hlavní roli Šípková Růženka.
Jan Přeučil a Eva Hrušková
zahrají rodinnou pohádku Jiřího Chalupy a Jaromíra Klempíře. Příběh plný znělých písní
a krásných loutek vznikl právě
v rukách známého televizního
dramaturga a autora mnoha
dalších pohádek Jiřího Chalupy. Kouzelné loutky stvořila
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V HRANICÍCH A OKOLÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Také komentované prohlídky připomínají 260. výročí od narození J. H. A. Gallaše.
Jiří J. K. Nebeský provedl účastníky komentované procházky po stopách Gallaše.
Foto: Radka Kunovská

Zajímavosti ze života Josefa Heřmana Agapita Gallaše přiblížil Jiří J. K. Nebeský
na komentované prohlídce výstavy o tomto hranickém malíři, lékaři, spisovateli
a dobrodinci. Foto: Radka Kunovská

Přední umělkyně českého jazzu Jana Koubková vystoupila v rámci Evropských jazzových dnů v hranickém
Zámeckém klubu. Foto: Jiří Necid

Výrazná a svérázná moderátorka, herečka a zpěvačka Ester Kočičková představila v Zámeckém klubu
své nové a osobité představení „Jazzové standardy
nestandardně“. Foto: Jiří Necid

Na Evropských jazzových dnech nemohla chybět hranická stálice, skupina
H-Band, která si tentokrát pozvala hosty z Litovle, hudební těleso HB Band.
Foto: Jiří Necid

Odborník přes židovskou tématiku Petr Schlesinger v Synagoze přiblížil vznik
a podobu jarního svátku Pesach. Foto: Jiří Necid

Židovské tradice mohly hravou formou poznat i děti. Ve výtvarných dílnách si vyrobily prsové panáčky a žabky, oblíbené dekorace tohoto období. Foto: Jiří Necid

Aby návštěvníci židovský svátek Pesach poznali co nejdůkladněji, mohli ochutnat
tradiční židovské pokrmy, které se podávají v době tohoto svátku. Foto: Jiří Necid

kultura

Před letním kinem se na konci dubna pálily čarodějnice. Nespočet ježibab a kouzelníků si společně užíval skvělou atmosféru slunného odpoledne. Foto: Jiří Necid
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V Bělotíně si připomněli 71. výročí osvobození našich obcí Rudou armádou. Jako
každý rok nechyběli váleční veteráni, kteří přišli uctít památku svých padlých
přátel. Foto: Jiří Necid

Dvoranu hranického zámku zaplnil koncem dubna Jarní koncert Dětského pěveckého sboru Cantabile v čele se sbormistryní Markétou Láskovou. Foto: Jiří Necid
Malíř Jan Poupě vystavuje v galerii Synagoga své obrazy. Vernisáž se konala ve
čtvrtek 19. května. Foto: Jiří Necid

Naprosto originální a netradiční instalace obrazů Jana Poupěte návštěvníky
vernisáže překvapila. Foto: Jiří Necid

Přímo pro Synagogu vytvořil Jan Poupě (na snímku uprostřed) obraz ve tvaru
kruhu, kterým chtěl spojit svá díla s architekturou Synagogy, navázat na tvar
oken. Foto: Jiří Necid

Inzerce
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program akcí

Muzea a galerie
Synagoga

PROGRAM
Čtvrtek 2. 6.

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 19. 6. 2016 - Jan Poupě: Proudění/pole. Tvorba mladého výtvarníka je
typická geometrickými tvary, řádem, ale také vědomým zdůrazňováním chyb.
24. 6. – 7. 8. 2016 - Ivan Ouhel: Obrazy. Výstava představí
díla významného českého malíře, grafika a kreslíře Ivana
Ouhela (1945). V posledních letech převažuje v malířově tvorbě barevná exprese, obrazy jsou tvořeny dynamickou barevnou kompozicí. Vernisáž výstavy
proběhne v pátek 24. června v 17 hodin.

19:00 - Fashion show 2016
– módní přehlídka. Koná se ve
dvoraně zámku, Pernštejnské
nám. 1, Hranice.

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.
9. 6. – 4. 9. 2016 - „Příběh zázračné teplické kyselky“. Výstava o lázních
Teplice nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyních a Hranické
propasti ve všech sálech na Staré radnici. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. června v 17 hodin.

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.
cz Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
Do 10. 6. 2016 - Jakub Čoček: Abstraktní myšlenky. Výstava
olejomaleb mladého hranického umělce.
15. 6. – 29. 6. 2016 - Výstava studentských prací. Výstava
prací studentů hranického Gymnázia. Vernisáž proběhne ve středu 15. června
v 17 hodin.

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 31. 8. 2016 - Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními
slovy. Výstava k 260. výročí narození významné a všestranné
hranické osobnosti.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

Galerie M+M

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění)
Do 18. 6. 2016 - Výstava dětských prací. Tradiční výstava přiblíží svět
očima dětí.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz, Otevřeno: červen
út–ne 9:00–16:00, červenec, srpen út–ne 9:00–17:00, září út–ne 9:00–16:00.
28. 6. – 30. 10. 2016 - Pozor, sklo! Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí v podzemních prostorách Zbrašovských aragonitových jeskyní. Vernisáž proběhne v úterý 28. června v 18 hodin.
Kurátorem výstavy je sklářský výtvarník a pedagog MgA. Josef Divín.

IC Moravská brána

Pernštejnské nám. 1, Hranice tel. 581 607 479, www.mic.hranet.cz
Otevřeno: po–pá 7:00–18:00, so 8:00–12:00 hod.
1. 6. – 31. 8. 2016 - Netopýři na zámku. Výstava prací žáků ZUŠ Hranice zaplnila
kavárnu a informační centrum v přízemí zámku. Vznikla spolu s výstavou o lázních
Teplice nad Bečvou, která probíhá ve výstavních síních Staré radnice. Více informací na straně 12.

Galerie Gustava Matušky

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

Pátek 3. 6.
18:00 - Klavírní koncert Tomáše Vrány – koná se v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice,
tel. 581 602 148, vstupné dobrovolné.

18:30 - Jarní koncert Hranického dětského pěveckého
sboru – koncert pěveckého
sboru pod vedením Taťány
Jonasové. Koná se v Synagoze,
Janáčkova 728, Hranice, vstupné dobrovolné.
20:00 - Marshall Malinovsky
– koncert post-rockové kapely ze střední Moravy. Koná se
v Divadle Stará střelnice, Sady
Čs. legií 770, Hranice, vstupné
dobrovolné.

20:30 - Dětský den v letním
kině. Zootropolis: Město zvířat (rodinný, animovaný, USA,
2016, český dabing) – tradiční oslava svátku dětí. Koná se
v letním kině Hranice, vstupné
20 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.
Sobota 4. 6.

8:00 - Letní volejbalový festival – turnaj amatérských
smíšených družstev (4+2).
Koná se ve sportovním areálu
TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, startovné 500 Kč, informace www.sokolhustopece.cz.

15:00 - 9. ročník Best-Fest
summer 2016 – hudební festival, na kterém vystoupí Pražský
výběr tribute, Kiss Moravian
Girls, Nightwish revival, Kabát
revival, Iron Maiden revival
a mnoho dalších. Koná se v obci
Rouské, vstupné v předprodeji
179 Kč, na místě 199 Kč. Předprodej BonTon CK, Masarykovo
nám. 17, Hranice, tel. 581 605
080, trafika Geco Kaufland,
Družstevní 2034, Hranice.
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
21:00 - Letní kino: Děda
(rodinný, komedie, ČR, 2016)
– velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka
a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko.
V celovečerní rodinné komedii
s nimi prožijte prázdninová
dobrodružství nejen na dědově chalupě. Koná se v letním
kině Hranice, vstupné 100 Kč.
Pokladna otevřena hodinu
před představením.

Neděle 5. 6.
14:00 - Dětský den – zábavné
odpoledne plné her, soutěží,
atrakcí a pestrého občerstvení. Koná se na zahradě a hřišti u sokolovny ve Velké, vstup
zdarma.
Čtvrtek 9. 6.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
„Příběh zázračné teplické
kyselky“ – koná se ve Staré
radnici, Radniční 1, Hranice,
vstup zdarma.

Pátek 10. 6.
17:00–23:00 - Hranická
muzejní noc – koná se v hranických muzeích a galeriích.
Probíhající výstavy obohatí
koncerty a komentované prohlídky. Podrobný program je
na straně 12. Vstup zdarma.
18:00–23:00 - Noc kostelů
– bohatý program bude zahájen v 17:50 hodin odbíjením
kostelních zvonů. Podrobný
program je na straně 12.

21:00 - Letní kino: V zajetí
démonů 2 (horor, USA, 2016,
titulky) – film navazuje na fenomenální úspěch Wanova filmu V zajetí démonů. Tentokrát
manželský pár odcestuje do

severního Londýna vyšetřovat
jeden z nejhrůzostrašnějších
případů paranormálních aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými
čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy. Koná se
v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

Hranice, vstupné 100 Kč
v předprodeji v Turistickém
informačním centru Hranice
v přízemí zámku, 120 Kč na
místě.

Sobota 11. 6.

7:00–18:00 - Hranická
skočka – závod psů různých
plemen. Skládá se z agility zkoušky, open jumpingu
a open tuneliády. Koná se
v areálu kynologického cvičiště, Pod Křivým 2050, Hranice,
vstup zdarma.
9:00 - Moravská brána 2016
– sportovně společenská akce
pro cyklisty i pěší s orientací
pomocí mapy. Startuje se z návsi v obci Černotín. Propozice,
informace www.moravskabrana2016.cernekone.eu.
10:00 - Pokoř své Hranice
– velká sportovně zábavná
akce pro celou rodinu, kde si
můžete vyzkoušet netradiční
či známé sportovní a zábavné
atrakce na vodě i na souši. Vyhlášení výsledků soutěže Do
práce na kole. Od 16:30 hodin
koncert kapel Neřeš a Gentlemen´s club. Koná se v Sadech
Čs. legií, vstup zdarma.

14:00 - 11. ročník Olšovecký
hudební Rybníček – vystoupí
Karel Zich revival band, Robert
Křesťan a Druhá tráva, Dareband, Country Míza, Slávek
Janoušek + Luboš Vondrák
a další. Koná se ve sportovním areálu Rybníček v Olšovci.
Vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 180 Kč, v předprodeji
Obecní úřad Olšovec, tel. 581
625 246, Turistické informační centrum Hranice, tel.
581 607 479.

21:00 - Letní kino: Warcraft:
První střet (fantasy, dobrodružný, akční, USA, 2016, dabing) – film o násilném střetu
dvou světů vznikl na motivy
globálního herního fenoménu společnosti Blizzard Entertainment. Koná se v letním
kině Hranice, vstupné 130 Kč.
Pokladna otevřena hodinu
před představením.
Úterý 14. 6.

17:00 - Kramer Choir –
spirituály dvacetičlenného
amerického sboru. Koná se
v Synagoze, Janáčkova 728,

Středa 15. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě
studentských prací – koná se
v Galerii severní křídlo zámku,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstup zdarma.
Čtvrtek 16. 6.

8:30 - Hranice Dragons
2016: Pohár základních
a středních škol – festival
dračích lodí. Koná se na řece
Bečva, start od loděnice Klubu
vodních sportů, Hranice, propozice na www.kvshranice.cz,
vstup zdarma.
Pátek 17. 6.

21:00 - Letní kino: Pat a Mat
ve filmu (animovaný, rodinný,
ČR, 2016) – dvojice „šikulů“
Pat a Mat se vrací na scénu,
a to rovnou v celovečerním
filmu pro celou rodinu! Známí
nešikové v roce 2016 slaví 40
let od svého vzniku, a byť se na
stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru
to přeci nemůže být problém.
Koná se v letním kině Hranice,
vstupné 20 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením. Akci pořádají Městská
kulturní zařízení Hranice ve
spolupráci s Charitou Hranice.

Sobota 18. 6.
9:30 - Hranice Dragons
2016 – festival dračích lodí.
Koná se na řece Bečva, start
od loděnice Klubu vodních
sportů, Hranice, propozice
na www.kvshranice.cz, vstup
zdarma.
14:00 - VIII. Zahradní slavnost pro děti – odpoledne
plné zábavy, her a bohatého

programu, kde vystoupí například folklórní kroužek Rozmarýnek, mažoretky Berušky,
Hranický dětský pěvecký sbor
nebo děti z Dětského domova.
K vidění budou také modely
aut a letadel. Koná se v galerii
M+M, Jurikova 16, Hranice, tel.
581 602 148, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Centrální
inteligence (akční komedie,
USA, 2016, titulky) – Dwayne Johnson a Kevin Hart jsou
hvězdami akční komedie, v níž
se tito dva bývalí spolužáci ze
střední školy po letech znovu
setkávají a to v úplně jiných
rolích, než které zažili jako
kluci na škole. Koná se v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena
hodinu před představením.
Úterý 21. 6.

18:00 - Absolventský koncert žesťových nástrojů ZUŠ
Hranice – na trubku vystoupí
sólisté Jaroslav Zavřel a David
Rek. Spoluúčinkuje Žesťový kvintet a dechová kapela
Hraničáci. Koná se v Divadle
Stará střelnice, Sady Čs. legií
770, Hranice, vstup zdarma.

18:00 - „Výchova synů“ –
beseda pro rodiče. Koná se
v Městské knihovně, Masarykovo nám., Hranice. Beseda
s psychologem Ing. Pavlem
Mečkovským. Příspěvek 80 Kč.
Středa 22. 6.

8:00 - „Hranické hry bez
hranic - bezpečné město“
– ukázky výcviku služebních
psů, zásah posádkové jednotky policie, přelet stíhaček Gripen, ukázky záchrany osoby
lezecké skupiny a další. Akce
pro děti se koná v areálu kasáren gen. Zahálky, vchod
z brány u sídliště Struhlovsko,
Hranice, vstup zdarma.

16:00 - Letní koncert – koncert přípravného sboru ZŠ
Bělotín, Dětského pěveckého
sboru Bělotín a žáků Bělotínské pobočky ZUŠ Hranice.
Koná se v hudebně školního
pavilonu ZŠ Bělotín.
Čtvrtek 23. 6.

9:00–11:00 - Den kostelů
pro školy i veřejnost – prohlídka každou půlhodinu.
Koná se v kapli sv. Peregrina
(vedle lázeňského domu Bečva) v areálu lázní Teplice nad
Bečvou. Vstup zdarma.
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15:00 - „O pohár Moravské
brány“ – volejbalový turnaj
obcí. Koná se ve sportovním
areálu ZŠ Bělotín.
Pátek 24. 6.

14:00 - XXV. Pivní slavnosti
v Bělotíně – slavnosti příznivců zlatavého moku plné
zábavy a sportu. V 19 hodin
zahraje přerovská rocková
kapela Sarkonia, od 20 hodin bude celovečerní zábava
s rockovou legendou z Nového
Jičína Apači - Legendy se vrací.
Koná se v areálu TJ Sokol v Bělotíně, vstupné 50 Kč.
17:00 - Vernisáž k výstavě
děl Ivana Ouhela – koná se
ve výstavní síni Synagoga, Janáčkova 728, Hranice, vstup
zdarma.

18:00 - Závěrečná akademie ZUŠ Hranice – přehlídka
činností všech oborů Základní
umělecké školy. Koná se v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice,
vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Hledá se
Dory (animovaný, rodinný,
USA, 2016, dabing) – na stříbrná plátna se vrací oblíbená
modrá rybka Dory, která si
spokojeně žije na korálovém
útesu s Nemem a Marlinem.
Pak si ale Dory z ničeho nic
vzpomene, že kdysi a kdesi
ztratila své rodiče. Koná se
v letním kině Hranice, vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena
hodinu před představením.

Sobota 25. 6.
10:00 - Poznej svého farmáře aneb Den otevřených
vrátek – farmářský trh, den
otevřených dveří, ukázky zemědělských strojů a zvířat,
představení značky Regionální potravina a zábavné odpoledne s bohatým programem
pro celou rodinu. Koná se
v Eko-farmě Kozí Hrádek, Vysoká u Hustopečí nad Bečvou,
vstup zdarma.

13:30 - XXV. Pivní slavnosti
v Bělotíně – slavnosti příznivců zlatavého moku plné zábavy
a sportu. V průběhu dne uvidíte vystoupení dětí z MŠ Bělotín,
taneční a sportovní vystoupení. V 18 hodin zahraje kapela
Apači, ve 20 hodin rocková
skupina Kalibra. Ve 23 hodin
bude slavnostní ohňostroj.
Koná se v areálu TJ Sokol v Bělotíně, vstupné 50 Kč.
21:00 - Letní kino: Den nezávislosti: Nový útok (sci-fi,
akční, dobrodružný, USA, 2016,
dabing) – další kapitola tohoto
eposu představí globální katastrofu nepředstavitelného měřítka. S využitím obnovených
technologií vetřelců obyvatelé
Země vybudovali obrovský
obranný program na ochranu
planety. Koná se v letním kině
Hranice, vstupné 130 Kč. Pokladna otevřena hodinu před
představením.
Neděle 26. 6.

14:00 - Pohádkové Hranice
– Sady Čs. legií v Hranicích se
promění v pohádkovou říši,
kterou děti provedou princezny, vodník, šašek, Sněhurka a další pohádkové bytosti.
Pro děti je připravený bohatý
program plný soutěží, her a po-

hádek. Vstup zdarma, více na
straně 13.

15:00 - Odkaz Egypta pro
osvobozující cestu dneška
– filosofická přednáška s prezentací o Egyptě a jeho odkazu dnešku. Koná se v malém
salonku Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice, vstup
zdarma.
Pondělí 27. 6.

9:00–13:00 - Find Your Way
– zábavně vzdělávací akce
pro žáky základních škol, pořádána Městským evropským
informačním střediskem Hranice, za finanční podpory Olomouckého kraje, Statutárního
města Olomouc a střediska
Europe Direct Olomouc. Koná
se na Masarykově náměstí
v Hranicích.
Úterý 28. 6.

9:00–11:00 - Den kostelů
pro školy i veřejnost – prohlídka každou půlhodinu.
Koná se v kapli sv. Peregrina
(vedle lázeňského domu Bečva) v areálu lázní Teplice nad
Bečvou. Vstup zdarma.

18:00 - Vernisáž k výstavě:
Pozor, sklo! – koná se ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Teplice nad Bečvou 75.

Připravujeme
na červenec
Neděle 10. 7.
16:00 - 21. ročník Rockové Hranice 2016 – světová
hudební legenda Nazareth
bude headlinerem festivalu
Rockové Hranice. Na pódiu
kromě skotských rockerů
vystoupí také nová kapela Limetal (bývalý Citron) a Katoda
Olomouc. Koná se na nádvoří
Staré střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice. Vstupné do
konce května 490 Kč, do začátku akce 590 Kč, předprodej je www.ticketportal.cz ,
restaurace Stará střelnice, tel.
581 602 187, T-mobile Masarykovo nám. 6, Hranice tel.
581 601 070.
Neděle 17. 7.

14:00 - 21:00 - Grilfest. Koná
se v letním kině v Hranicích.
Vystoupí Barbora Poláková,
držitelka ceny Anděl 2015,
s kapelou, Ivan Mládek s Banjo bandem a další. Připraven
je bohatý program, ale také
grilované pochoutky.
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.
Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje
je v pondělí
14. června 2016.

V Černotíně startuje Moravská brána 2016
Turistická akce Moravská brána 2016 se uskuteční v sobotu 11. června. Jde
o stále populárnější událost
s orientací pomocí mapy
určenou jak pro pěší, tak
i cyklisty. Trasy vedou převážně po turistických trasách a cyklostezkách o délce
10 a 20 kilometrů pro pěší,
50 a 90 kilometrů pro cyklisty. Nedílnou součástí programu jsou Cyklohrátky,
tedy soutěž dětí v ovládání
kola. Zkrátka nepřijdou ani
dospělí, pro které budou
připravené netradiční cyklo
disciplíny - hod kolem a slalom s bečkou piva.

Loňského ročníku akce Moravská brána se zúčastnilo téměř 300 cyklistů
a turistů. Foto: Petr Bakovský

Na již pátý ročník se zájemci
mohou přihlásit elektronicky až

do neděle 5. června za zvýhodněných podmínek, buď na www.

moravskabrana.cernekone.eu
nebo osobně ve Fincentru na
třídě 1. máje v budově Progrescentra. Přihlašování na
místě startu bude možné v pátek 10. června od 17:30 do
19:00 hodin a pak v sobotu od
7:30 do 8:45 hodin v budově
společenského centra. Start
je v devět hodin z černotínské návsi. Pro účastníky, kteří
úspěšně dorazí do cíle, bude
připravené slosování startovních čísel o zajímavé ceny. Vše
vyvrcholí večerním vystoupením skupiny Detox. Akci pořádá
Tělocvičná jednota Sokol Černotín, oddíl Černé koně. Více na
www.cernekone.eu.
(red)
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Mladé sportovce motivovala Šárka Kašpárková
Již pátý ročník soutěže
Odznak všestrannosti olympijských vítězů proběhl za
přítomnosti olympijské
medailistky trojskokanky
Šárky Kašpárkové v úterý
19. dubna na stadionu SK
Hranice. Soutěžící přišel
podpořit i starosta města
Jiří Kudláček.
Okresní kolo, které mělo
štěstí na pěkné slunečné počasí, tradičně pořádá Základní
a mateřská škola Struhlovsko.
Soutěže se dále zúčastnily
školy Za Mlýnem Přerov, ZŠ
Potštát, ZŠ Partutovice a ZŠ
Kojetín.
Letošní ročník byl ve znamení pětiboje. Soutěžilo se
v disciplínách trojskok, kliky,
hod medicinbalem, skoky přes
švihadlo a volitelná disciplína,
a to buď běh na jeden kilometr,
nebo driblink. Kategorie rozdělovaly závodníky na družstva žáků narozených v letech
2002–2005 a jednotlivce narozené v letech 2001–2006.
V družstvech si nejlépe
vedli žáci ze školy Za Mlýnem

Přerov následovaní sportovci
ze Struhlovska a Kojetína. Ve
starších jednotlivcích bodovali domácí žáci ze Struhlovska
v závěsu s Přerovany. V mladších kategoriích se o prvenství
a postup podělili žáci ostatních škol.
Soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů

byla založena olympijskými
vítězi v desetiboji Robertem
Změlíkem a Romanem Šebrlem, v současné době je to
součást Sazka olympijského
víceboje. Podporují ji další
čeští olympionici, například
Věra Čáslavská, Dana Zátopková, David Svoboda, Rudolf
Kraj, Gejza Valent, Lukáš Kr-

pálek, Jarmila Kratochvílová,
Imrich Bugár. Garantem za
Olomoucký kraj je právě Šárka Kašpárková.
Škola ZŠ Struhlovsko pořádá celou akci za podpory
Mikroregionu Hranicko a spolupracuje přitom se 71. praporem 7. mechanizované brigády
AČR Hranice.
(bak)

Brána venkovního koupaliště v Hranicích se návštěvníkům otevře první červnový
den. Jak bude otevírací doba
areálu v měsíci červnu vypadat, bude záležet pouze na
počasí. Pokud bude hezky,
budou bazény k dispozici
v odpoledních hodinách.
V červenci a srpnu už bude
koupaliště otevřené každodenně, a to od 9 do 20 hodin.
„Nedávno jsme instalovali
novou dvouskluzavku a investovali do oplocení areálu
a velkých digitálních hodin.
Dále jsme zakoupili čtyřicet

pět kusů lehátek, jež budou
nově zdarma k dispozici. Příští rok k nim plánujeme přikoupit další várku. Vzhledem
k vloženým financím a návratnosti těchto peněz jsme tedy
nuceni mírně zvýšit vstupné,“
vysvětlila vedoucí Plovárny
Iva Macurová. Všechny ceny
se tak zvednou o deset korun, vstupné za dítě do šesti
let zůstává na dvacetikoruně.
Odpadá však půjčovné za lehátka a skříňky, které budou
k dispozici zdarma.
„Chtěli bychom upozornit návštěvníky venkovního

koupaliště, že jakmile jednou
vstoupí do areálu a posléze
jej východovým turniketem
opustí, nemohou se už vrátit a musí si zakoupit novou
vstupenku,“ připomněla Iva

Macurová. Dodala, že venkovní občerstvení bude v červnu
otevřené střídavě. Návštěvníci
koupaliště však v tomto měsíci mohou využít služeb bufetu
uvnitř budovy. 
(vh)

Cennou bramborovou
medaili, i když s příchutí
smutku, si odvezly judistky
Železa Hranice z Mistrovství České republiky v judu
družstev žen. Tým železných žen se může pochlubit
tím, že se skládá, jako jeden
z mála v republice, z domácích judistek. Kromě jedné
hostující všechny závodnice
trénují pod hlavičkou Judo
klubu Železo Hranice. Tým
startoval ve složení Markéta

Majkusová (do 52 kg), Jana
Poletinová a Marie Holčáková (do 57 kg), Martina Jemelková (do 63 kg), Jana Lipková
(do 70 kg), Veronika Vaňková (do 78 kg) a hostující Jana
Konečková (+78 kg).
V prvním zápase narazilo
družstvo na favorizovaný Sokol
Praha Vršovice, který potvrdil
svou formu, a Železo odcházelo
s porážkou 1:6. Ve druhém zápase si judistky Hranic zlepšily
náladu, když klub Judo Dragons

Dvě minuty různým způsobem skákat přes švihadlo nebylo vůbec snadné. Foto: Petr Bakovský

Koupaliště otevře prvního června

Vstupné
na letní koupaliště

Dospělí

Mládež 6–18 let,
studenti, senioři
nad 65 let
Dítě do 6 let

Večerní
Celodenní Odpolední
(od 15.00) (od 18.00)
80 Kč

65 Kč
20 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

20 Kč

45 Kč

25 Kč

Další podrobnosti na www.aquaparkplovarnahranice.cz

Ženy Železa Hranice přivezly bramborovou medaili
roznesly na kopytech 5:2. Na
klub Pro Sport Teplice však holkám síly nestačily a prohrály.
V boji o třetí místo se setkaly
s Judoklubem Olomouc, kdy
doplatily na zranění Sigmundové a Majkusové a po prohře
si z republiky odvezly čtvrté
místo.
Je ale třeba dodat, že děvčata, mnohdy studentky nebo
už několikanásobné matky,
trénují jen sporadicky. „Jsou
to rváčky tělem i duší, což po-

tvrdila například Verča Sigmundová, která i přes vážné
zranění kolena byla schopná
zvítězit v rozhodujícím utkání
s Judo Dragons, díky kterému
jsme se dostali do semifinále.
Vím, že holky do toho daly
srdce a potily krev, ale bohužel to nestačilo, což je škoda.
Věřím, že příští rok s námi soupeřky mohou určitě počítat,“
uzavřel po mistrovství výkon
svých svěřenek trenér Marek
Nádvorník. 	
(jes)
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sport

V Hranicích závodili atleti z osmi zemí
Náročné atletické klání
probíhalo ve dnech 5. až
8. května na stadionu v Hranicích. Atletický oddíl SK
Hranice zde pořádal 33. ročník Mezinárodního běžeckého desetiboje. V České
republice se tato akce konala
teprve potřetí, po Nové Pace
(2010) a Trutnově (2013)
převzaly pomyslnou štafetu
právě Hranice. A nutno říci,
že se pořadatelé náročného
úkolu zhostili na jedničku.
Závodníky v průběhu čtyř
dnů čekalo deset běžeckých
disciplín. Čtvrtek byl ještě
relativně snesitelný – 60 m,
1500 m a 400 m. Pak už se
náročnost začala stupňovat. V pátek sportovci uběhli
100 m, 3000 m a 800 m, v sobotu 200 m, 5000 m a 1000 m.
V neděli je pak čekala pouze
závěrečná desítka, nekonečných 25 okruhů na dráze. Klobouk dolů před všemi, kteří
tuto náročnou porci zvládli.
Na startu se představilo
celkem 107 účastníků. V celém desetiboji bylo hodnoceno
93 atletů a atletek všech věko-

Inzerce

vých kategorií, zbylých
Vavřínové věnce pro
14 závodníků se pak
celkové vítěze mužů
postavilo na start jeda žen si odvezli zástupné nebo více disciplín.
ci holandského klubu
Ve startovní listině fiGSAV Vitalis Patrick Sigurovaly vlaječky České
nnema a Silke Jonkman.
republiky, Slovenska,
Atmosféra těchto záNěmecka, Rakouska,
vodů byla opravdu neoFrancie, Holandska,
pakovatelná. Na dráze si
Švýcarska a dokonce
jako soupeři sice nic nei Etiopie. Nejstaršímu
darovali, ale jinak všichúčastníkovi Leo Honi závodníci přátelsky
hmannovi z Německa
debatovali a spřádali
bylo neuvěřitelných
plány na příští ročníky
83 let. Ten kromě zádesetiboje. Velmi emověrečné desítky, ze
tivní byl také doběh
které po dvou kilometposlední disciplíny.
rech odstoupil, odběhal Vítězka kategorie Ž40 Vanda Kadeřábková-Březinová V cílové rovince dělali
všechno. Mimochodem, při doběhu 10 kilometrů. Foto: Klára Úlehlová
ti, co už doběhli, nebo
běhat začal až po padeti, které start teprve česátce, když se jako řidič auto- ve své kategorii M20 desáté kal, špalír a vlnu pro všechny
busu nevlezl za volant.
místo i bez jedné disciplíny, finišující. Spousta závodníků
Z hranického atletického kterou musel vynechat kvůli si do cíle vzala oddílovou nebo
oddílu vyrazili do boje se za- studijním povinnostem. David státní vlajku.
hraniční konkurencí tři muži Rotrekl skončil ve stejné kaNejen pro sportovce, ale
a dvě ženy. Václav Žabíček tegorii třináctý. Dámy si vedly i pro pořadatele z atletickéobsadil v kategorii M45 dru- také velmi zdatně. Marie Ber- ho oddílu SK Hranice to byly
hé místo, velkou radost měl ná zvítězila v kategorii Ž35. čtyři náročné dny. Hlavní orpředevším ze „skalpu“ poz- Iva Podjuklová zdárně kom- ganizační povinnosti ležely na
dějšího francouzského vítěze binovala závodní povinnosti Janu Milasovi a Ivě Podjuklové,
kategorie na pětce a na de- s pořadatelskými, v kategorii kterým tímto patří velký dík.
sítce. Zdeněk Podjukl obsadil Ž40 skončila druhá.
Klára Úlehlová
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