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Muzejní noc v Hranicích

Přesně 718 návštěvníků přilákala letošní Muzejní noc, která se konala v pátek 19. května v Hranicích. Lidé měli velký zájem o prohlídku všech zapojených objektů.
V tento den bylo pro veřejnost otevřeno zdarma Muzeum na zámku i na Staré radnici, Galerie M+M, Synagoga, Galerie Severního křídla zámku a Včelařské muzeum
Pod Křivým. Pro návštěvníky byl přichystán i bohatý doprovodný program v podobě výstav, koncertů či tanečního vystoupení. Tradičně velkým lákadlem byl výstup
na věž Staré radnice. „Pohled na město z osmatřicetimetrové výšky si nenechalo ujít přibližně 140 lidí,“ upřesnila Lenka Dočkálková z Městských kulturních zařízení,
která Hranickou muzejní noc stejně jako loni zorganizovala. 
(red) Foto: Jiří Necid

Město chystá Plán udržitelné mobility
Doprava je problém, který
tíží většinu českých a moravských měst, Hranice nevyjímaje.
Souvisí s historickým vývojem
města, které nebylo stavěné na
takovou dopravní zátěž, jako
dnes.
Úzké ulice v centru, přetížené hlavní tahy přes město,
nedostatek míst k parkování,
obtížná průjezdnost města na
kolech, nepohodlné a nevlídné
cesty pro pěší, to je jen neúplný
výčet. Jde o klubko vzájemně se
proplétajících problémů, tento
gordický uzel ale nelze vyřešit
jedním razantním sekem.
„Musíme to řešit komplexně,
uvědomit si, že žijeme ve městě a ulice neslouží jen řidičům,
ale v dobře fungujících městech
i chodcům a cyklistům,“ řekl místostarosta Ivo Lesák.
Město se proto obrátilo na
odborníky, se kterými chce spolupracovat na Plánu udržitelné
mobility. Jde o strategický dokument, jehož cílem je vytvořit

podmínky pro uspokojení potřeb
mobility lidí i podniků ve městě
a jeho okolí a přispět ke zlepšení
kvality života. Měl by komplexně
řešit dopravní dostupnost, zvýšit
bezpečnost v dopravě, snížit negativní vlivy dopravy na životní
prostředí, zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží a zvýšit atraktivnost a kvalitu
městského prostředí.
Z něj by pak mělo vzejít několik konkrétních řešení, splnitelných v dohledné době několika
let. Nejde o zpochybnění dlouhodobých velkých akcí, jako je
severovýchodní obchvat města
nebo snaha prosadit Palačovskou spojku. Jde spíš o to vytipovat taková řešení, která se
budou dotýkat dopravy přímo ve
městě. Tato řešení ale nemohou
být nahodilá, aby se nestalo, že
daný problém se pouze přesune
jinam, nebo že se situace dokonce zhorší.
Aby bylo možné zpracovat
kvalitní dokument, je potřeba

získat potřebné podklady, zanalyzovat současný stav a za
pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné
městské dopravní obsluhy.
Mezi základní podklady patří
zjištění skutečného stavu dopravy ve městě. Momentálně jsou
k dispozici pouze výsledky sčítání automobilů, které provádí
Ředitelství silnic a dálnic přibližně každých pět let. Toto měření
se ale týká pouze dálnic a silnic
I. a II. třídy. V Hranicích tedy dálnice, silnice I/47 (čtyřproudá komunikace od Lipníka směrem
k Bělotínu, dále silnice I/35 (tah
na Valašské Meziříčí) a také silnice II/440 (od Potštátu přes Třídu
1. máje, Šromotovo náměstí k silnici I/35).
Poslední měření proběhlo
v roce 2016 a letos na jaře byly
zveřejněny jeho výsledky. Ukazuje se, že v porovnání s předchozím sčítáním v roce 2010, kdy
již byla krátce v provozu dálnice

na Ostravu, se část další tranzitní
dopravy přesunula na tuto dálnici. Zjištěná čísla ale také ukazují, že výrazně stoupla místní
doprava, zejména se projevil
nárůst provozu z průmyslové
zóny v ulici Tovární.
Proto je tak důležitý severovýchodní obchvat, který by spolu
s Palačovskou spojkou odvedl
část této dopravy z centra. Přitom
je důležité si uvědomit, že tato
doprava vykazuje v průběhu dne
značně rozdílnou intenzitu.
„Zatímco v ranní a odpolední špičce si tu můžeme připadat
téměř jako v Praze, ten, kdo jede
mimo špičku, nemusí tento problém nijak silně vnímat,“ uvedl
místostarosta Ivo Lesák. To ale
neznamená, že město problémy s dopravou nemá. Právě
Plán udržitelné mobility by měl
napovědět možná řešení. Jeho
kvalitní vypracování ale zabere
určitý čas. O jeho přípravě budeme informovat i v dalších číslech
Hranického zpravodaje.  (bak)
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Valšovice budou
mít novou čističku
Nové čističky odpadních
vod se dočká místní část Hranic – Valšovice. Stavba byla
zahájena v polovině května,
bude stát 2 miliony korun
a dokončena by měla být do
31. srpna letošního roku.
Stávající čistička byla ve
velmi špatném technickém
stavu, město muselo mít
udělenu výjimku, aby bylo
schopno naplnit zákonné limity. Proto připravilo projekt
na výstavbu nové čističky, na
kterou se podařilo získat dotaci. Projekt nové čističky je
spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Projekt řeší rekonstrukci
čistírny odpadních vod ve
Valšovicích tak, aby došlo
k poklesu vypouštěného
znečištění a zároveň ke zvýšení množství čištěných odpadních vod. Současný septik
bude proto upraven na čistírnu odpadních vod s vyšší
kapacitou. Samotný provoz
čističky bude automatický
bez potřeby trvalé obsluhy.
Čistička bude vyžadovat pouze občasnou kontrolu.
K zajištění provozu čističky bude vybudována štěrková
cesta s asfaltovým nátěrem.
Čistička získá také novou přípojku nízkého napětí. Součástí akce bude i nové oplocení.
Nátokové potrubí stávající kanalizace včetně odlehčovací
komory zůstane zachováno
(bak)
bez úprav. 

Bečva v dubnu opět zahrozila

Po řece připlul i mohutný strom. 

Po několika letech se opět
výrazně připomněla řeka Bečva. Po vytrvalých deštích, v pátek 28. dubna po 18. hodině,
vystoupala hladina řeky na měřícím bodě Teplice nad Bečvou
až do čtyřmetrové výšky s průtokem 398 metrů krychlových za

Foto: Petr Bakovský

sekundu, což je hodnota 3. stupně povodňové aktivity.
Do 20 hodin vystoupala hladina řeky na 408 cm, od 20:30
hodin začal pozvolný pokles.
Hladina klesala celou noc i v sobotu a pod 1. stupeň povodňové
aktivity klesla Bečva v sobotu 29.

dubna ve 14 hodin a 50 minut.
Přímo v Hranicích Bečva žádné
větší škody nenapáchala, bylo
pouze nutné odklidit bláto z cyklostezky do Lipníka nad Bečvou.
Jako již tradičně se řeka vylila
v Ústí, kde se pod vodou opět
ocitlo fotbalové hřiště.  (bak)

Budova umělecké školy se vyloupne do krásy
Nový kabát dostane budova
Základní umělecké školy v Hranicích. Městu se podařilo získat
dotaci na její zateplení.
Nepříliš pohledná budova
školy, která patří městu, tak dostane novou plastickou fasádu,
jež by měla výrazně vylepšit
vzhled objektu. Dojde také k odstranění vstupního přístavku
v rohu budovy, k výměně oken
a dveří. Snížení spotřeby energie budovy podpoří i zateplení
stropů.
„Opravy začnou 15. června
a skončit by měly 15. září. Vět-

šina prací tak proběhne o hlavních prázdninách. V době, kdy
bude probíhat výuka, přizpůsobí pracovníci stavební firmy
harmonogram prací našemu
provozu,“ sdělil ředitel Základní umělecké školy v Hranicích
Mojmír Chuda. Jak dodal, několikaleté úsilí o opravu budovy dospívá do fáze, kdy se něco děje.
„Předloni se opravily římsy, letos
dostane budova nový kabát, který bude respektovat charakter
původního, historického stavu
domu a přitom bude kultivovaný a bude souznít s náplní

umělecké školy. Realizace bude
probíhat podle návrhu architekta Lukáše Blažka, který citlivým
způsobem navrhl opravu v kontextu s původním charakterem
budovy,“ dodal Mojmír Chuda.
Opravy budou stát 11 milionů korun. „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní
prostředí,“ upřesnil mluvčí radnice Petr Bakovský.
(nad)

Armáda měla slavnostní nástup na náměstí
Slavnostní nástup příslušníků 7. mechanizované brigády
„Dukelská“ Armády České republiky u příležitosti 72. výročí
osvobození se uskutečnil v pátek 5. května na Masarykově
náměstí v Hranicích.
Účastnili se ho také průzkumníci zahraničních armád
z Polska, Rakouska, Slovenska
a Spojených států amerických,
kteří se v předchozích dnech podíleli na cvičení Screener 2017.
Šlo o příslušníky 22. praporu
horské pěchoty (Polsko), 2. mechanizované brigády (Slovensko), 134. jízdního pluku národní
gardy (USA) a 2. jízdního pluku
armády Spojených států.

Mezi čestnými hosty byli například Wernerovi, rodina jednoho z padlých vojáků brigády
a také desátník Jiří Fojtík, těžce
zraněný během výcviku na Liba-

vé. V úvodu přednesl svůj projev
starosta města Jiří Kudláček a po
něm vystoupil velitel 7. mechanizované brigády plukovník Pavel Lipka.

Slavnostní nástup u příležitosti 72. výročí osvobození se uskutečnil za přítomnosti
zahraničních armád. 
Foto: Petr Bakovský

Další částí programu bylo
udělení pamětních odznaků
7. mechanizované brigády šestnácti vyznamenaným, mezi nimiž byl i hranický kameraman
Vlastimil Mach. Medaile mu byla
udělena jako ocenění za jeho
dosavadní dokumentační a filmařské práce, které ve prospěch
brigády vykonal.
V závěru nástupu byli připomenuti a minutou ticha uctěni
i čtyři příslušníci brigády, kteří
padli v zahraničních operacích.
Vzhledem k přítomnosti zahraničních jednotek probíhal
nástup nejen v češtině, ale i v angličtině. 
(bak)
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Městská policie nabízí evidenci jízdních kol
Jako obranu proti krádežím
bicyklů nabízí městská policie Hranice zdarma evidenci
kol. Je ale nutné se předem
telefonicky objednat na čísle
581 828 101. Jde o nový způsob značení. Na kolo se aplikuje bezbarvá, okem neviditelná,
látka se speciálním kódem,
kterou mohou městští strážníci UV lampou identifikovat.
Jednoznačnou identifikaci pak
zajistí mikroskop.
Látka se natírá štětečkem na
zhruba deset míst na kole. Aplikace ale trvá určitou dobu, celá
registrace zabere asi 30 minut,
proto je nutné se předem objednat. Značené kolo musí být čisté
a suché, aby bylo možné speciální roztok na kolo nanést. Zájemci

si musí donést občanský průkaz
a doklad o nabytí kola (pokud ho
mají k dispozici).
Označené bicykly poté městská policie zanese do lokálního
registru a Národního registru
REFIZ. Kromě Hranic přistupují
k tomuto způsobu značení kol
i další města, zejména na Moravě. V minulosti se kola značila
pomocí čipů, tento způsob ale
nebyl tak levný a příliš se nerozšířil. Tento nový systém lze použít nejen na kola, ale například
také na kompenzační pomůcky
pro tělesně postižené.
Projekt „Hranice – Forenzní
značení jízdních kol“ byl finančně
podpořen Ministerstvem vnitra
ČR v rámci Programu prevence
kriminality v roce 2016. (bak)

Registrace jízdního kola trvá zhruba 30 minut. 

Foto: Petr Bakovský

Po Hranicích budou jezdit elektrobusy
Hranice se v říjnu stanou
prvním městem v České republice s plně elektrifikovanou městskou hromadnou
dopravou. Systém dopravy
v Hranicích bude zajišťovat 6
zcela nových nízkopodlažních
elektrobusů, které produkují
nulové emise.
Městskou hromadnou dopravu v Hranicích zajišťuje společnost ČSAD Frýdek-Místek již od
roku 2008, kdy uspěla ve výběrovém řízení. Nahradila tak původního dopravce, který dopravu
zajišťoval různými typy autobusů.

„Město Hranice, jakožto objednatel dopravy, je s našimi
službami dlouhodobě spokojeno. Letos jsme se dohodli
na nové desetileté smlouvě
a městskou hromadnou dopravu v Hranicích tak budeme
zajišťovat minimálně do konce roku 2027,“ uvedl manažer
marketingu dopravní skupiny
3CSAD Michal Birkáš.
Staronový dopravce se však
městu zavázal, že přepravu cestujících bude zajišťovat zcela
novými plně nízkopodlažními bezemisními elektrobusy.

Stále lze zaplatit
za komunální odpad
Obyvatelé města mají stále možnost zaplatit místní poplatek
za komunální odpad ve výši 600 korun na osobu za rok.
Tento poplatek lze uhradit buď na pokladně Městského úřadu
Hranice, a to denně (dle úředních hodin), nebo poštovní složenkou
či převodem z účtu (důležité je znát přidělený variabilní symbol).
Tento poplatek musí uhradit také obyvatele, kteří mají trvalé
bydliště na ohlašovně (Pernštejnské nám. 1). Složenku si lze vyzvednout v kanceláři č. 453 ve 3. patře.
Úředníci připomínají, že poplatky za komunální odpad mají
být zaplaceny vždy do 30. dubna.
Město zároveň upozorňuje ty, kteří nezaplatili poplatky za psa,
aby urychleně své závazky uhradili. V tomto případě mělo k platbě
dojít dokonce již 31. března.
(bak)

Celý systém dopravy tak bude
od letošního října zajištěn 6
elektrobusy, které neprodukují žádné emise.
„Všech šest nových elektrobusů zapojíme do provozu
nejpozději na konci října letošního roku. Aktuálně jsou námi
nakonfigurované elektrobusy ve
výrobě, zároveň připravujeme
stavební práce pro vybudovaní
dobíjecího centra v našem depu
– ve výrobním závodě Cetris.
Elektrobusy budeme provozovat
v líbivých zeleno-bílých barvách,
které navíc doladíme grafickým

polepem. Do tvorby polepu autobusů v brzké době zapojíme
i obyvatele Hranic,“ dodal Michal
Birkáš.
(red)

Nové elektrobusy by se mohly v ulicích
města objevit už v říjnu.  Foto: 3CSAD

Občané získají informace
o dotačních programech
Bezplatný seminář pro občany o dotačních programech
„Nová zelená úsporám“
a „Dešťovka“ a také o programu „kotlíkových dotací“, se
uskuteční ve čtvrtek 8. června
v 15 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu
Hranice.
Program Nová zelená úsporám je zaměřený na úspory
energie a obnovitelné zdroje
energie v rodinných domech
a program Dešťovka na pod-

poru efektivního a udržitelného
hospodaření s vodou v domácnostech. Seminář pořádá Státní
fond životního prostředí.
K programu Nová zelená
úsporám se podrobnosti dozvíte na webových stránkách
www.novazelenausporam.cz.
Program Dešťovka bude v nejbližších dnech vyhlášen. O kotlíkových dotacích se více dozvíte
na webových stránkách kraje
www.kr-olomoucky.cz.
(bak)

Hranice oslavily Den vítězství
Pietním aktem u Památníku
obětem fašismu u Smuteční obřadní síně Městského hřbitova
v Hranicích si město v pondělí
8. května připomnělo Den vítězství. Akci u příležitosti 72. výro-

čí osvobození pořádalo Město
Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků
za svobodu a Klub vojenských
důchodců.(bak)

Foto: Petr Bakovský
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Park obsadí bytosti z pohádkového světa

Sněhurka, vodník, drak, čarodějnice, princezny a další pohádkové postavičky zaplní letos stejně jako loni Sady Čs. legií. Akce s názvem Pohádkové Hranice se koná v neděli 25. června od 14 hodin. Děti se setkají s pohádkovými bytostmi a čeká na ně bohatý program v podobě her, písniček a soutěží. Do pohádky je zavede profesionální
kouzelník Jirka Hadaš a na Pohádkový vandr se vydají s Abrakou muzikou. A chybět nebude ani Popelka. 
(red) Ilustrační foto z loňského ročníku: Jiří Necid

Novinka: Vojenské prohlídky

Vystoupejte na věž Staré radnice

Vojenské ústavy v Hranicích
se letos poprvé otevřou veřejnosti několika komentovanými
prohlídkami s průvodcem. Návštěvníci se dozvědí o významné a dlouhé historii vojenství
v Hranicích, o osobnostech,
které zde studovaly, ať už to
byli generálové nebo třeba Emil
Zátopek, který tam na dlouhé
chodbě trénoval. K vidění bude
kaple sv. Barbory, ale i další architektonicky zajímavé stavby
a prostory – například Zrcadlový sál. První prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 15. června,

Turisté i obyvatelé Hranic mohou o od června opět využít průvodcovské služby po městské památkové zóně a výstupy na věž
Staré radnice. Na 38 metrů vysokou věž mohou po 122 schodech
zájemci vystoupat denně od 10 do 11:30 a od 14 do 15:30 hodin.
Prohlídky začínají každou půlhodinu, vychází se z Turistického
informačního centra na zámku. Vstupné je 10 Kč za osobu, děti
mohou na věž od 8 let. Maximální počet osob jedné skupinky je
5 osob plus průvodce. Výstupy se konají už jedenáctým rokem
a za tu dobu si užilo pohled z výšky na Hranice a okolí 6 a půl
tisíce lidí. Lidé mohou dále využít komentovaných prohlídek po
historickém centru města a dozvědět se tak zajímavosti o zámku,
prohlédnout si muzeum s expozicí historických zbraní a modelem
města z 18. století, projít růžovou uličkou nebo kolem obydlí
kata. Vychází se denně z informačního centra na zámku, a to
(ld)
v 10 a 14 hodin, cena prohlídky za osobu je 30 Kč. 

druhá ve čtvrtek 22. června. Na
jednotlivé prohlídky je třeba se
předem objednat v Turistickém
informačním centru, odkud se
bude vždy ve 13:45 hodin vycházet. Cena za hodinovou prohlídku je 60 Kč za osobu. Vstup
do vybraných, veřejnosti běžně nepřístupných částí areálu
vojenských ústavů umožňuje
a zprostředkovává 7. mechanizovaná brigáda. Objednávky
na prohlídky a bližší informace
poskytnou pracovnice Turistického informačního centra na
zámku. 
(ld)
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speciality (makrely,
(makrely, žebra,
žebra, steaky,
steaky, špízy,
špízy, klobásy...)
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LETNÍ KINO HRANICE
NEDĚLE 16. 7. 14:30-21:30
Předprodej vstupenek: TIC Hranice, přízemí zámku, tel.: 581 607 479

Vstupné v předprodeji:
děti 40,- / dospělí 80,Vstupné na místě:
děti 60,- / dospělí 100,-

KULTURA

Muzeum cílí na vojenskou akademii
Unikátní výstavu o hranických vojenských ústavech
a vojenské akademii můžete
zhlédnout ve výstavních síních
Staré radnice od středy 28. června. Výstava představí historii,
osobnosti, architekturu a exponáty školních ústavů, které sídlily
v dnešních kasárnách generála
Otakara Zahálky v letech 1856
až 1950. Slavnostní vernisáž proběhne na Staré radnici ve středu
28. června v 17 hodin. Výstava
potrvá do 8. října. 
(such)

Jízdní kadetní škola, rok 1893. 

Foto: z archivu Jiřího Nebeského

Literární turné spisovatelky Zuzany Pospíšilové v Hranicích
Na pozvání městské knihovny přijela do Hranic oblíbená
spisovatelka dětských knížek
Zuzana Pospíšilová.
Ta zatím napsala přes 80 knih
s pohádkami, příběhy a veršíky.
Její knihy jsou doplněné bohatými ilustracemi od autorů, které si pečlivě vybírá. Během dvou
dnů své návštěvy 25. a 26. dubna
absolvovala sedm besedních setkání s malými čtenáři prvních
tříd na všech hranických základních školách a k nim se připojili i prvňáčci ze základní školy
v Drahotuších. Pro tyto malé děti
to bylo jejich první setkání se
spisovatelkou, jejíž knihy mají
mnozí doma ve svých knihov-

Letní kino zahájí
sezonu trháky
Začátek sezony letního kina
je tady. V červnu bude kino
promítat ve čtvrtky a v pátky.
Diváci se můžou těšit na filmové trháky jako je například
pokračování kultovního animovaného filmu Já, padouch
3, další díl populárních Pirátů
z Karibiku, nebo Transformers
či Vetřelce: Convenant.
Sezonu tradičně zahájí
Dětský den v letním kině,
který proběhne ve čtvrtek
1. června od 20:30 hodin.
Promítat se budou Šmoulové:
Zapomenutá vesnice. Vstupné na tuto akci je 20 korun.
Podrobný program je na
straně 10 a 11, objeví se na
výlepových plochách, webových stránkách www.mkz-hranice.cz a na facebooku
Letní kino, Hranice. 
(ška)

Noc kostelů
Zuzana Pospíšilová absolvovala v Hranicích celkem sedm besedních setkání s malými
čtenáři. 
Foto: Marie Jemelková

ničkách a které si začínají už
samy číst. Všechno to byla nádherná setkání naplněná radostí

Vítěz prestižní klavírní soutěže
vystoupí v Hranicích
Teprve čtyřiadvacetiletý
talentovaný pianista Drew Petersen vystoupí v rámci festivalu Americké jaro také v Hranicích.
Vítěz prestižní soutěže American Pianists Awards, pořádané
Asociací amerických klavíristů
vystupoval sólově i s orchestry
jak v Evropě, tak ve Spojených
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státech. Získal ceny v mnoha
významných soutěžích.
Koncert se koná v rámci předplatného Kruhu přátel hudby
v pondělí 5. června v Koncerním sále v Zámecké ulici 118. od
18 hodin. Doprodej vstupenek
probíhá v Turistickém informačním centru Hranice. Cena vstupenky je 150 korun. 
(ška)

Vystoupí Dasha a Smigmator
O velkolepou tečku za letošními jubilejními patnáctými Evropskými jazzovými
dny se postarají přední interpreti domácí
jazzové scény – zpěvačka Dasha, Jan Smigmator & Swinging Q. Koncert se uskuteční
v pátek 9. června v divadle Staré střelnice
od 19 hodin. Cena vstupenky je 350 korun
v předprodeji, 400 korun na místě. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém
informačním centru Hranice. 
(ška)

Přehled o kulturních akcích konaných v Hranicích najdete
na webových stránkách mkz-hranice.cz.

ze čtení, povídání a hříčkami se
slovy. Nechyběla autogramiáda
a osobní povídání. 
(jem)

Smíšený pěvecký sbor
Harmonia z Hranic vystoupí
v rámci akce Noc kostelů v pátek 9. června v Kelči. Koncert
zazní od 20 hodin v kostele
sv. Kateřiny. Na programu
jsou duchovní skladby. (red)

Kruh přátel hudby nabídne
opět špičkové umělce
Nová koncertní sezona předplatitelského cyklu Kruh přátel
hudby je sestavena a předplatitele opět čekají špičkové koncerty klasické hudby. Sezona
2017/2018 odstartuje tradičně v září a každý měsíc až do
května nabídne vystoupení významných sólistů a komorních
souborů. Tradičně bude v předplatném také zahrnut zájezd na
Janáčkovu filharmonii Ostrava
do Beskydského divadla v Novém Jičíně.
Nová sezona přinese například koncert talentovaného mladého violisty Romana Patočky,
harfistky Kateřiny Englichové

a hobojisty Viléma Veverky, klarinetového kvarteta Cantarina
Clarinete nebo koncert Liselotte
Rokytové, která hraje na Panovu flétnu. Cyklus opět zakončí
vystoupení zámořského umělce v rámci festivalu Americké
jaro.
Cena předplatného zůstává stejná, a to 700 Kč základní
předplatné a 600 Kč zlevněné
předplatné pro důchodce, studenty a pro držitele průkazu
ZTP. Prodej abonentek bude
probíhat v srpnu v kanceláři
Městských kulturních zařízení
Hranice v Zámecké ulici 118.
(ška)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pondělí 12. června 2017.

Nepřišel Vám do schránky Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
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AKTUÁLNĚ

Jaký je váš zrak?
Bezplatný test zraku pro
všechny, kteří chtějí zjistit,
jak jsou na tom se svým viděním, bude probíhat v úterý
13. června od 13 do 17 hodin
ve dvoraně hranického zámku. Testování zraku je součástí
osvětové kampaně Bezpečně
za volantem – Péče o zrak, kterou pořádá Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR
ve spolupráci s Městským úřadem města Hranice.(bak)

Vyjde publikace
o jeskyních,
lázních a propasti
Nebýt kyselky, nevznikla
by Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně
a nestály by ani lázně. Příběh
zázračné teplické kyselky
představila vloni výstava na
Staré radnici. Právě na ni navazuje knížečka, která vyjde
v měsíci červnu. Jejími autorkami jsou kurátorky výstavy
Radka Kunovská a Barbora
Šimečková. Publikace přináší populární formou ucelené
informace, spoustu zajímavostí, spoustu historických
i současných fotografií.  (red)
Vyhlídka
U Janka

ře

ka

Beč

va

zřícenina
hradu
Svrčov

LD Radost
ramen

Národní přírodní
rezervace
Hůrka u Hranic

anáček
LD Praha

LD Slovenka
Gallašův
pramen
LD Bečva

Jurikův pramen

Hranická
propast

Zbrašovské
aragonitové
jeskyně

Velký závrt
(Stará propast)

Kropáčův
pramen

nádraží
Teplice n/B.

LD Moravan

RADKA KUNOVSKÁ – BARBORA ŠIMEČKOVÁ

Příběh zázračné
teplické kyselky
ČTENÍ O LÁZNÍCH, JESKYNÍCH A PROPASTI

řeka

Beč

va

městská
kulturní
zařízení
hranice

Titulní strana publikace. Reprofoto

Hranická nemocnice potřebuje krev
Dostatek krve od dárců
bude v létě potřebovat Nemocnice Hranice. Proto připravuje
dva mimořádné odběry krve.
„Lidskou krev nelze ani
v dnešní době ničím nahradit, a proto je stále důležitou
a cennou surovinou v lékařství.
V létě pravidelně bojujeme
s nedostatkem krve. Hlavním
důvodem je zvýšená spotřeba
krve a menší počet dárců, kteří
chodí v době dovolené darovat
krev. Z tohoto důvodu jsme
v letních měsících zařadili dva
mimořádné odpolední odběry
krve. První se bude konat ve
čtvrtek 29. června a druhý se
bude konat ve čtvrtek 3. srpna,“

uvedla primářka hematologické
ambulance Nemocnice Hranice
Kateřina Vinklárková.
Příjem dárců na odpolední
odběr je od 12:30 do 15:30 hodin. V den odběru prosí hematologické oddělení o nízkotučnou
dietu a dostatečný přísun tekutin. Prosí také opakované dárce i zájemce o darování, aby
pomohli vytvořit dostatečné
zásoby. Bližší informace o dárcovství poskytuje transfúzní
stanice, jsou také uvedené na
www.nemocnice-hranice.cz.
„Dovolujeme si požádat
všechny dárce, aby své dárcovství plánovali, pokud možno,
před odjezdem do přímořských

letovisek jižní Evropy nebo přišli
darovat krev až měsíc po návratu z jižní Evropy,“ dodala primářka Kateřina Vinklárková.
Hematologická ambulance
zároveň upozorňuje na možnost
podpořit nadaci na podporu
transplantace kostní dřeně, která také pomáhá lidem s krevními
nádory a vrozenými poruchami
krevního srážení – Haimaom.
Nadace Haimaom ve spolupráci s RunCzech běžeckou ligou
nabízí možnost registrovat se
na závod Mattoni 1/2maraton
Olomouc, který se koná v sobotu 24. června, a tím je podpořit. Registrovat se lze na mailu
liskova@haimaom.cz.
(bak)

Přijďte pokořit své Hranice
I letos se můžete těšit na
úspěšnou akci s názvem Pokoř své Hranice. Ta se uskuteční v sobotu 10. června od
10 do 18 hodin v parku Sady
Čs. legií a na řece Bečvě. Připravena bude nejen řada zábavných atrakcí, ale i spousta
her a soutěží.
Půjde jak o aktivity na vodě
- paddleboard, kánoe, nafukovací čluny, dračí lodě, tak
i o aktivity na suchu. Návštěvníci budou moci například překonávat nízké lanové překážky,
zkoušet slack line, lidský fotbálek, lukostřelbu, golfové odpaly,
workout nebo breakdance.
Oproti loňskému roku bude
v programu více zábavných
sportovně-rekreačních aktivit. Například týmové hry či
zábavné soutěžní disciplíny,
kde lidé nepotřebují složité
náčiní, mnohdy stačí jen vlastní tělo, kamarádi, či rodina
s dětmi.

V doprovodném programu
se představí Tom Help, Zdravé Hranice či Fittnes Plovárna.
K vidění bude speciál Dušana
Randýska, proběhnou zábavné
prezentace mateřských a základních škol z regionu a další
akce. Nebude chybět ani nabídka občerstvení, prodejna s výrobky regionálních produktů,
nesoucích značku kvality Moravská brána regionální produkt či Haná originální produkt.
V podvečer uzavře program vystoupení dvou hranických kapel
– Hra’n‘ice a Cookies.
Pro děti budou připraveny
zábavné atrakce, které zajistí
Dům dětí a mládeže Hranice.
Na akci se organizačně podílí Hranická rozvojová agentura, dále skupina dobrovolníků
a kancelář Místní akční skupiny
Hranicko. Akci finančně podpořilo město Hranice i Mikroregion Hranicko a Olomoucký
kraj. 
(bak)

Loni se akce vydařila.
 Foto: Hranická rozvojová agentura

Žáci základní umělecké školy slaví mimořádné úspěchy
Žáci Základní umělecké školy (ZUŠ) v Hranicích se účastní
různých soutěží a jsou velmi
úspěšní.
Letos se zúčastnili soutěže
v těchto hudebních oborech:
hra na smyčcové nástroje, hra
na klavír a soutěžní přehlídky
pro dechové orchestry. Ve hře
na smyčcové nástroje se soutěže zúčastnilo celkem třicet žáků.
Dvanáct z nich postoupilo do
krajského kola. Všichni předvedli výborné výkony a umístili se
takto: Lubomír Bezděk a Tomáš
Popelka (3. místo, koncertantní
obsazení), Ester Šlesingerová

(1. místo, hra na violoncello),
Vendula Hawigerová (2. místo),
Kateřina Koblihová (1. místo, hra
na violu), hra na housle – Alžběta Králová (1. místo), Ondřej Zezula, Samuel Žerávek, (2. místo)
- Beáta Šlesingerová, Magdaléna
Ondruchová. Ve hře na housle
uspěly ještě dvě žákyně – Alena
Kučerová a Karolína Melichaříková. Získaly 1. místo s postupem
do ústředního kola v Liberci.
Ve hře na klavír reprezentovalo ZUŠ Hranice celkem 11 žáků.
Krajské kolo se konalo v Uničově. Čtyři hraničtí klavíristé získali tato ocenění: Rozálie Číhalová

(1. místo), Leona Berná (2. místo), Marie Žeravíková a Ondřej
Zezula (3. místo). Žáci hranické
ZUŠ úspěšně zabodovali také
na soutěžní přehlídce dechových orchestrů. Této přehlídky se
účastnil Velký dechový orchestr
ZUŠ Hranice.
Vedle soutěží vyhlášených
ministerstvem školství se žáci
ZUŠ účastní také jiných velmi
prestižních hudebních soutěží. Vyjmenujme aspoň některé
úspěchy žáků. Na mezinárodní
mozartovské soutěži pro mladé klavíristy do 11 let Amadeus
úspěšně zahrály Leona Berná

a Rozálie Číhalová. Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava v oboru hra na
klavír získala 2. cenu Rozálie Číhalová. Pěvecké soutěže Moravská Brána se účastnilo 11 žáků
pěveckého oddělení ZUŠ Hranice. První cenu v sólovém zpěvu
získali Vojtěch Foltas a Monika
Blahová.
Také hraničtí tanečníci se letos účastnili několika přehlídek,
například Taneční korunka, Paforta 2016, Pardubická arabeska
či Dance World Cup.
Kateřina Koblihová,
referentka ZUŠ Hranice

HISTORIE
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Před 35 lety zemřel scénárista a filmař Jiří Brdečka
Jiří Brdečka se narodil 24. 12.
1917 v Hranicích a zemřel 2. 6.
1982 v Praze. Jak se stalo, že
Hranice mají mezi svými významnými rodáky Jiřího Brdečku?
Brdečkovi se do Hranic přistěhovali v roce 1911. Otakar a Bohumila Brdečkovi byli původně
učitelé. Otakar Brdečka vyučoval
v Hranicích na měšťanské škole
zeměpis, dějepis a občanskou
nauku. Bohumila Brdečková musela po svém sňatku automaticky
pedagogické činnosti zanechat.
Ovšem nenudila se, neboť se ještě roku 1911 mladým manželům
narodilo první dítě, dcera Milena.
Až do počátku dvacátých let
Brdečkovi bydleli ve Farní ulici,
ovšem početnější rodině již tento byt nevyhovoval, a proto se
přestěhovali. Asi nejčernější Brdečkova dětská vzpomínka patří
4. květnu 1929, tehdy celou rodinu zaskočila otcova smrt, bylo
mu 49 let. Finančních prostředků nebylo nazbyt a děti měly jít
v otcových šlépějích. Milena se
po gymnáziu nechala zapsat na
učitelský ústav, Jiří měl studovat
v Praze kreslení a zeměpis, pro
dráhu středoškolského profesora.
Praha ovlivnila Brdečkův profesionální život mnohem více
než Hranice. Z psychologického
hlediska můžeme Hranicím přisoudit jistou dávku vlivu. Jednak
Hranice jsou rodištěm a místem
jeho dospívání, jak se říká her
a malin nezralých, tedy chvil, které u většiny patří k těm šťastnějším v životě, a na tyto chvíle se
určitě nezapomíná. O tom, že na
Hranice nezapomněl, svědčí i to,

Slavný hranický rodák Jiří Brdečka zemřel ve věku 65 let. 

že se do nich rád během života
vracel, a někdy na ně zavzpomínal i ve svých publicistických
článcích.
Největší podíl na Jiřího pražském okouzlení měl film a jeho
zájem o kulturní dění se stal určující orientací dalšího života.
Už v roce 1937 změnil studijní
obor a vydal se za hlasem srdce.
Vysoké učení technické zaměnil za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V Praze navázal
přátelství s Janem Drdou. Byl to
Drda, kdo jej uvedl do Zlínského
filmového studia. Rok 1939 znamenal pro Brdečku konec studií
a Jiří se musel poohlédnout po
trvalejším zaměstnání, stal se
tedy administrativním úředníkem v Městském muzeu v Praze.
V průběhu války se opět
o krůček přiblížil k vytoužené
filmové práci. Od roku 1941
pracoval v tiskovém referátu

Zdroj: Internet

Lucernafilmu, později pak ve filmových ateliérech kresleného
filmu Pragfilm a Nacionalfilm.
Rok 1948 jej zastihl v týmu Jiřího Trnky, jemuž dělal „dvorního“ scénáristu. Oficiálně byl
zaměstnán jako scénárista v Čs.
státním filmu a jako dramaturg
a režisér kresleného filmu. Názvy
institucí i funkcí se měnily, ale
v podstatě můžeme říci, že Brdečka spojil svůj pracovní život
se Studiem Bratři v triku, jemuž
věnoval 30 let svého života.
S kresleným filmem spojil i svůj
debut režijní. Film nesl název
Vzducholoď a láska. Brdečka je
jako autor scénáře podepsán
pod řadou Trnkových kreslených
filmů, z nichž velkého ohlasu
dosáhla Árie prérie, Staré pověsti české a další. Jako režisér
kreslených filmů se prosadil až
v šedesátých létech, kdy hlavně
v zahraničí dosáhly úspěchu

jeho filmy Špatně namalovaná
slepice a Slówce M.
V padesátých letech se zaměřuje na scénáře filmů hraných,
jako scénárista nebo spolutvůrce je podepsán pod filmy Císařův pekař - pekařův císař, Byl
jednou jeden král, Obušku,
z pytle ven!, Vlčí jáma, Ztracenci a další. V soukromém životě je největší událostí této doby
svatba se Zdenkou Kotalíkovou
a o pár let později, v roce 1957
narození dcery Terezy.
Především pracovně můžeme označit za vrcholné Brdečkovo tvůrčí období léta 1957 až
1968. Vedle úspěchů spojených
s kresleným filmem si můžeme
připomenout z realizovaných filmových scénářů takřka celosvětový úspěch filmu Limonádový
Joe aneb Koňská opera. Brdečka jako spolutvůrce je podepsán
také pod filmy Až přijde kocour,
Baron Prášil, Pražské noci.
V sedmdesátých letech na
něj doléhá odchod několika
jeho generačních druhů a přátel, zvláště těžce nese smrt Jiřího
Trnky, Jana Drdy, Vratislava Blažka a dalších. Ke konci desetiletí
se přidružují problémy zdravotní. Přesto anebo právě proto
vznikají v této době dva scénáře
k filmům Adéla ještě nevečeřela a Tajemný hrad v Karpatech.
Závěr Brdečkova života je poznamenán zhoršujícím se zdravotním stavem. Splnil si sice svůj
životní sen, navštívil Španělsko,
ale horké léto roku 1982 vykonalo své, a Jiří Brdečka krátce po
návratu z dovolené umírá.
Zpracováno na základě přednášky
Mgr. Daniela Jakubíčka, Ph.D.

22. červen: Jeden z nejtragičtějších dnů v historii Hranic
Dne 22. června si připomeneme 75. výročí násilné deportace velké většiny hranických
občanů, kteří byli podle nacistických rasových zákonů, přijatých na zasedání Říšského
sněmu v Norimberku 15. 9.
1935, označeni za Židy.
Dne 22. června 1942 bylo
202 mužů, žen a dětí z Hranic,
Drahotuš a Kelče pod dohledem gestapa shromážděno na
severním nádraží, odkud byli
převezeni do záchytného tábora v Olomouci. V dalších dnech
bylo na shromaždiště přivezeno ještě 6 osob a 4 byly do Olomouce převezeny z Prahy. Každý
z deportovaných si mohl vzít zavazadlo o maximální váze 50 kg.
Opuštěné byty byly zapečetěny.
Po několika dnech byli všichni

shromáždění transportním vlakem AAF dopraveni do Terezína,
kde byli podrobeni přísné tělesné prohlídce a byli jim odebrány
veškeré cenné věci.
Většina z deportovaných se
do Hranic již nevrátila. Podle tzv.
„Památného záznamu o tragickém osudu židovstva z hranického okresu za německé okupace“,
který v roce 1957 zpracoval
soudce JUDr. Karel Rosenbaum
(1892 – 1972) zemřelo v nacistických likvidačních táborech
206 mužů, žen a dětí a 31 dalších „Hraničáků“, žijících ve Vídni
a na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava. V Seznamu obětí
holocaustu Židovského muzea
v Praze, kde jsou evidováni pouze obyvatelé Hranic, je uvedeno
197 osob. 
(bed)

Na podzim v roce 1940 byl zakázán výkon bohoslužeb v hranické synagoze.
Německý vládní komisař Karl Kettner rozhodl, že templ nebude zbořen, ale upraven
pro potřeby městského muzea. To se po stavebních úpravách synagogy otevřelo
veřejnosti v roce. 
Foto: Archiv hranického muzea
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Knihy očima žáků
hranických škol
Podpořit čtení u žáků hranických škol je cílem projektu,
jehož součástí jsou i hodnocení
knih žáků. Své postřehy dnes
přináší ZŠ Šromotovo.

Druhá stříbrná kniha snů
(autorka Kerstin Gierová)
Knihu hodnotím 10 body,
líbilo se mi, jakým stylem je
napsaná. Obdivuji autorku, jak
něco takového mohla vymyslet.
Smála jsem se různým trapasům,
které se tam objevily. Připomněly mi situace z mého života. Měla
jsem strach o Miu, když seděla
na okenní římse a chtěla skočit
dolů. Trochu mě zklamalo, že se
Liv s Henrym rozešli, ale na konci
knihy to vypadalo, že se k sobě
zase vrátí, tak v to doufám. Sympatická mi byla Liv, protože je
taková normální holka. Nesympatická mi byla budoucí Liviina
nevlastní babička, protože neměla ráda její rodinu. Využívá
Lotti, protože pořád nedokáže
pochopit, že je chůva, ne služka. Autorka mě tak vtáhla do
děje, že jsem někdy měla pocit,
že snový svět skutečně existuje.
Už se těším na další díl, protože
kniha měla otevřený konec.
Dominika Chalánková,
8. třída, ZŠ Šromotovo

Mrazivé léto
(autorka Manuela Martini)
Knihu hodnotím 10 body,
měla zajímavý příběh, zápletka
mě pohltila. Líbilo se mi, že se
Lyra snaží přijít na kloub tomu,
co se stalo její sestře a Pie, také
bych se nespokojila s vysvětlením rodičů. Konec knížky mě
překvapil, takový jsem nečekala. Při čtení jsem si uvědomila, že
lidé, se kterými se bavím, nemusí
být takoví, jak se mi zdají, že mi
mohou i ublížit. Sympatická mi
byla Lyra, protože byla odvážná,
ochotná pomoct druhým a kamarádská.
Evelína Barboříková,
8. třída, ZŠ Šromotovo

Holky na vodítku
(autorka Ivona Březinová)
Knihu bych ohodnotila 10
body, protože mi připomněla
mnoho věcí z mého života, bulimie i anorexie jsou opravdu vážné nemoci. Nechápala jsem, jak
mohla být matka Martiny tak zlá,
vždyť její chování způsobilo nemoc dítěte. Držela jsem Martině
v léčebně palce, aby to zvládla,
potěšilo mě, že se tak s pomocí
Michala stalo.
Magda Volková,
9. třída, ZŠ Šromotovo

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI

Škola dobra a zla
(autorka Soman Chainami)
Knížka mě vtáhla do děje,
chvílemi byla vtipná. Dokázala
jsem se vcítit do postav, měla
jsem strach o holky, když bojovaly ve válce. Potěšilo mě, když
došlo k usmíření s nepřáteli,
skončilo tak válčení. Sofie a Agáta byly opravdu nejlepší kamarádky, byly si oporou ve válce.
Ráda bych je poznala osobně,
ale válku bych zažít nechtěla.
Knihu hodnotím 9 body.
Lenka Nováková,
7. třída, ZŠ Šromotovo

Hunger Games – Aréna smrti
(autorka Suzanne Collins)
Kniha se mi hodně líbila. Neumím si představit, jaké by to
asi bylo, kdybych věděl, že mě
můžou vylosovat a poslat na
smrt. Prezident Snow je podle
mě blázen, který klidně obětuje
lidské životy. Sympatická mi byla
Katniss, protože si dokázala připustit realitu a chtěla s ní něco
udělat. Často riskovala, bojovala
za ostatní lidi. Občas jsem měl
ale pocit, že má příliš velké štěstí,
že je to nereálné, aby všechny
porážela. Knize dávám 9 bodů,
přečtu si i další díly.

Také do Hranic se poslední dubnový den slétli čarodějnice, ježibaby, černokněžníci a jiné strašidelné bytosti. Děti přišly v pestrých převlecích a užily si odpoledne plné her a zábavy.
Foto: Jiří Necid

Adam Smejkal,
8. třída, ZŠ Šromotovo

Drakie – Útěk
(autorka Sophie Jordanová)
Kniha se mi moc líbila. Byla
zajímavá, napínavá i smutná.
V některých kapitolách jsem
se málem rozbrečela, například
když se Azurka vyhýbala Jacindě. Autorka má neskutečné nadání dotknout se citů a popsat
je, ale hlavně překvapit. Sympatický mi byl Will, protože byl
hodný a milý. Nemám ráda Miriam, jelikož se chová jako dítě,
chvílemi je zlá a drzá. Knihu bych
doporučila hlavně dívkám.

O pořádnou show se postarala kapela Kiss Moravian Girls, která koncertovala v dubnu v Zámeckém klubu. Čtveřice dívek nadchla posluchače nejen kvalitní hudbou, ale i celkovou image,
která byla věrnou kopií původní stejnojmenné americké skupiny. 
Foto: Jiří Necid


Veronika Dohnálková,
7. třída, ZŠ Šromotovo

Alea dívka moře – Volání
z hlubin (autorka Tanya
Stewnerová)
Knihu hodnotím velmi vysoko. Sympatičtí mi byli všichni.
Nikdo z hlavních hrdinů neměl
tak špatné vlastnosti, aby mi
byl nesympatický. Zaujala mě
Aleinina proměna. Kniha mi
připomněla moji první hodinu
v plavání v pokročilých, jelikož
jsem se únavou málem utopila.
Doporučila bych ji spíše dívkám.
Eliška Melichaříková,
7. třída, ZŠ Šromotovo

Výstavu fotografií z minulých ročníků Evropských jazzových dnů zahájila vernisáž ve středu
10. května. K vidění byly až do konce května fotografie Jiřího Necida, Milana Kaštovského
a Pavla Diatky. 
Foto: Jiří Necid

OHLÉDNUTÍ
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A SPOLEČENSKÝMI AKCEMI V HRANICÍCH

Slavnostní vernisáží byla 27. dubna zahájena výstava obrazů a grafik akademického malíře Jana Jemelky. Výstava bude v prostorách Synagogy přístupná do 18. června. Foto: Jiří Necid

Koncert přátelství. Tak se jmenovala akce, na níž vystoupil renomovaný holandský orchestr Haags Instrumentaal Jeugdensemble spolu s pěveckým sborem Cantabile pod vedením
sbormistryně Markéty Láskové. 
Foto: Jiří Necid

Ve všech sálech Staré radnice je k vidění dílo hranického malíře, ilustrátora a výtvarného teoretika Radovana Langera. Výstava je přístupná do 14. června. 

V lázeňském areálu v Teplicích nad Bečvou zahájili v sobotu 13. května letní sezonu. Pro návštěvníky byl připravený bohatý kulturní program v podobě koncertů, představení i prohlídek
lázeňských domů. 
Foto: Jiří Necid

Foto: Jiří Necid

Mimořádný kulturní zážitek si odnášeli posluchači z koncertu světoznámého trumpetisty
Laca Deczi. Ten svým vystoupením zahájil letošní ročník Evropských jazzových dnů
v Hranicích. 
Foto: Jiří Necid
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MUZEA A GALERIE
Synagoga

PROGRAM 		
Čtvrtek 1. 6.

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 18. 6. 2017 - Jan Jemelka: Barva. Výstava obrazů a grafik akademického malíře
pocházejícího z Olomouce. Autor se také zabývá navrhováním
vitráží a knižních ilustrací.
22. 6.–13. 8. 2017 - Václav Bláha: Rezonance. Výstava českého malíře a grafika
narozeného v Praze, kde dodnes žije a tvoří. Věnuje se především figurální tvorbě
– mechanismům vzájemných lidských kontaktů. Má oblíbenou strukturní malbu
a techniky, které na diváka zapůsobí nejen barvou. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
22. června v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

17:00 - Houslový recitál Terezy
Láskové – recitál studentky šestého ročníku brněnské konzervatoře, za klavírního doprovodu
profesorky JAMU MgA. Libuše
Pančochové. Koná se v Galerii
Synagoga, Janáčkova 728, Hranice, vstup zdarma.
20:30 - Dětský den v letním
kině. Šmoulové: Zapomenutá
vesnice (animovaný 2017, dabing) – tradiční oslavy svátku
dětí. Koná se v letním kině Hranice, vstupné 20 Kč. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Do 14. 6. 2017 - Radovan Langer: (Re)vize 2017. Výstava představuje ve všech
sálech Staré radnice dílo hranického malíře, ilustrátora a výtvarného teoretika Radovana Langera.
28. 6.–8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. C. K. vojenské ústavy a vojenská akademie. Výstava představí nejen historii a architekturu hranických
Vojenských ústavů a akademie, ale také osobnosti, které v Hranicích studovaly, například postavu Hermana Potočnika, průkopníka raketové techniky
a astronautiky, který v Hranicích studoval na tříleté Vyšší vojenské reálce.
Vernisáž se uskuteční ve středu 28. června v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00
7.–27. 6. 2017 - Výstava prací studentů Gymnázia Hranice. Vernisáž se
uskuteční ve středu 7. června v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út - ne 14:00 do 16:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním
centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava představuje zbraně ze sbírek
hranického muzea. Návštěvníci mohou obdivovat
unikátní kousky, seznámí se se zápalnými mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené chladné
šavle, které nosívali vojáci a státní zaměstnanci.
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 nebo po předchozí domluvě).
Do 17. 6. 2017 - Výstava dětských prací. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hranice.
24. 6.–14. 7. 2017 - Výstava výtvarníků z Frýdku Místku. Vernisáž se uskuteční v sobotu 24. června v 17 hodin.

Městská knihovna
Masarykovo nám. 71, Hranice, tel. 581 607 299
Otevřeno: po–út 8:00–11:30 a 12:00–17:00, čt–pá 8:00–11:30 a 12:00–17:00.
Do 23. 6. 2017 - Výstava knižních vizitek. Výstava vizitek knih, které zpracovali
žáci prvních a druhých stupňů základních škol 1. máje Hranice, Bělotín a Šromotovo.

Café-bar Na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 775 739 706. Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.
Do 30. 6. 2017 - Starý a Nový Jeruzalém – lidé v každodenním životě. Výstava amatérských fotografií
Aleše Holiše.

Pátek 2. 6.
18:00 - Závěrečné vystoupení
tanečního oboru ZUŠ Hranice.
Koná se v Sokolovně, Tyršova 1,
Hranice, vstup zdarma.
19:00 - Jazz it? & Mothers Follow Chairs – klubový večer dvou
progresivních kapel v rámci akce
Evropské jazzové dny Hranice.
Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1 (pod hradbami
zámku), Hranice, vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
Předprodej Turistické informační
centrum Hranice, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479.
Sobota 3. 6.
14:00 - Hranická dětská party
2017 – dětské soutěže, atrakce, občerstvení, soutěže o ceny.
Koná se v areálu před letním kinem, Hranice, vstupné 50 Kč, děti
do 15 let zdarma.
14:30 - Best Fest Summer Rouské 2017 – na desátém ročníku
hudebního festivalu vystoupí AC/
DC revival, The Pant, Kiss revival,
Kabát revival, Horkýže Slíže revival a další. Koná se v obci Rouské,
vstupné v předprodeji 139 Kč, na
místě 199 Kč. Předprodej CK BonTon, Masarykovo nám. 17, Hranice, tel. 581 605 080.
19:00 - Story – čtvrtý ročník audiovizuálního festivalu. Koná se v kapli
sv. Barbory (areál kasáren generála
Zahálky, vstup z tř. ČSA směr Drahotuše), Hranice. Vstupné v předprodeji 550 Kč, na místě 600 Kč,
předprodej www.smsticket.cz.
Neděle 4. 6.
9:00 - Šmoulí dětský den - den
ve Šmoulím stylu. Koná se ve
sportovním centru Naparia, Smetanovo nábřeží, Hranice. Informace na www.napariasport.cz.

PROGRAM AKCÍ
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14:00 - Dětský den – odpoledne
plné her, soutěží, zábavy a atrakcí. Vstup zdarma, občerstvení
zajištěno. Koná se na hřišti u sokolovny ve Velké.
16:00 - Vítání léta – charitativní akce pro Jůlinku s bohatým
programem pro celou rodinu.
Koná se v areálu pohostinství Na
střelnici (U Zbranků), Pod Křivým
1394, Hranice. Za nepříznivého
počasí se akce ruší.
Středa 7. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Výstava prací studentů Gymnázia
Hranice. Koná se v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, vstup zdarma.
Čtvrtek 8. 6.
15:00 - Nová zelená úsporám
a Dešťovka - seminář o dotačních
programech. Koná se ve Velké
zasedací síni MěÚ, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, vstup zdarma.
19:00 - Fashion Show – módní
přehlídka s prodejní prezentací
autorské kolekce Heleny Bedrnové. Koná se ve dvoraně zámku,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstupné 150 Kč. Předprodej Turistické informační centrum Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479.
21:00 - Vetřelec: Covenant (sci-fi thriller 2017, titulky). Koná se
v letním kině Hranice, přístupné
od 15 let, vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.
Pátek 9. 6.
18:00–22:00 - Noc kostelů
2017 – vystoupení Hranického dětského pěveckého sboru,
hudební vystoupení varhaníků
a instrumentalistů, výstup na
kostelní věž a další. Koná se
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele,
Masarykovo náměstí, Hranice,
vstup zdarma. Podrobný program a časový harmonogram
na www.nockostelu.cz.
19:00 - Jan Smigmator, Dasha
& Swing Q – nevšední zážitek slibuje závěrečný koncert festivalu
Evropských jazzových dnů Hranice. Koná se v Divadle Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice,
vstupné v předprodeji 350 Kč, na
místě 400 Kč. Předprodej Turistické informační centrum Hranice,
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel.
581 607 479.
19:30–21:00 - Úplňkový OM
Chanting – OM Chanting je prastará skupinová technika, která
využívá transformační sílu ÓM,
aby aktivovala sebe-harmonizující potenciál účastníků a očistila
okolní prostředí až v okruhu 2 kilometrů. Koná se v budově na Třídě Československé armády 211,
Hranice. Příspěvek na pronájem
prostor 70 Kč, na akci je třeba se

předem přihlásit na e-mail michicho@centrum.cz.
Sobota 10. 6.
8:15 - Hranická skočka – šestý
ročník závodů psů různých plemen. Koná se na kynologickém
cvičišti, Pod Křivým 2050, Hranice. Vstup pro diváky zdarma,
propozice a přihlášky na http://
agilityhranice.wbs.cz.
10:00–18:00 - Pokoř své Hranice – sportovně zábavná akce pro
celou rodinu. Atrakce na vodě,
týmové hry, crvnkání kuliček,
golfové odpaly a mnoho dalšího.
Koná se v Sadech Čs. legií (Městský park), Hranice, vstup zdarma.
14:00 - Víkend otevřených zahrad
– komentované prohlídky školní
zahrady, galerie v přírodě, přírodovědná tvoření pro děti. Koná se
v Zajícově přírodní zahradě ZŠ a MŠ
Struhlovsko, Struhlovsko 1795, Hranice, vstup zdarma, více na www.
vikendotevrenychzahrad.cz.
14:00 - Olšovecký hudební
Rybníček – na dvanáctém ročníku vystoupí Hradišťan a Jiří
Pavlica, Poutníci, Country Míza,
Veselá Bída, eMBéčka a další, od
22 hodin countrybál s kapelou
Gympleři. Koná se ve sportovním
areálu Rybníček v Olšovci. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě
180 Kč. Předprodej Obecní úřad
Olšovec, tel. 581 625 246, Turistické informační centrum Hranice,
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel.
581 607 479.
Neděle 11. 6.
9:30 - Hranická 200 a Memoriál
Milana Bartoše - závody v rychlostní kanoistice. Koná se na řece
Bečvě, Hranice, informace www.
kvshranice.cz.
14:00 - Víkend otevřených
zahrad – komentované prohlídky školní zahrady, galerie v přírodě, přírodovědná
tvoření pro děti. Koná se v Zajícově přírodní zahradě ZŠ a MŠ
Struhlovsko, Struhlovsko 1795,
Hranice, vstup zdarma, více na
www.vikendotevrenychzahrad.cz.
Úterý 13. 6.
13:00 - Bezplatný test zraku.
Koná se ve dvoraně zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Čtvrtek 15. 6.
18:30 - Pygmalion – představení
Moravského institutu vzdělávání z Přerova. Koná se v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice, vstupné
150 Kč, předprodej na www.miv-shop.webnode.cz.
21:00 - Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (dobrodružný
2017, dabing). Koná se v letním
kině Hranice, vstupné 110 Kč.
Pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

Pátek 16. 6.
18:00 - Závěrečné akademie
ZUŠ Hranice – představení všech
uměleckých oborů ZUŠ Hranice.
Koná se v Sokolovně, Tyršova 1,
Hranice, vstup zdarma.
21:00 - Mumie (akční, dobrodružný 2017, titulky). Koná se
v letním kině Hranice, přístupné
od 12 let, vstupné 130 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

otevřena hodinu před začátkem
představení.
Sobota 24. 6.
9:30 - Hranice Dragons 2017
- desátý ročník festivalu dračích
lodí v různých kategoriích. Koná
se na řece Bečvě, Hranice. Informace na www.kvshranice.cz.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava výtvarníků z Frýdku
Místku. Koná se v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice, vstup zdarma.
Neděle 25. 6.

Sobota 17. 6.
6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – vše, co se týká
motorismu. Koná se na letišti
v Drahotuších, za každého počasí. Informace tel. 603 325 003,
www.burzadrahotuse.cz.
9:00 - Moravská brána 2017 –
soutěž pro pěší, cyklisty i rodinné
týmy, doprovodný program od
14:00 hodin. Koná se v Černotíně,
propozice a bližší info na www.
moravskabrana.cernekone.eu.
14:00 - Dětská zahradní slavnost – tradiční odpoledne pro děti
s pestrým programem. Koná se
v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, vstup zdarma.

14:00 - Pohádkové Hranice
– odpoledne s pohádkovými
bytostmi a doprovodným programem. Koná se v Sadech Čs. legií (Městský park), Hranice, vstup
zdarma.
Pondělí 26. 6.
9:00–13:00 - Find Your Way:
Najdi si svou cestu – 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,
vstup zdarma.

Čtvrtek 22. 6.
8:00–12:30 - Hranické hry bez
Hranic: bezpečné město – akce
pro žáky základních a mateřských škol, ale i pro širokou veřejnost. Koná se v areálu kasáren
gen. Zahálky (vchod branou
od sídliště Struhlovsko), vstup
zdarma. Podrobný program na
www.71mpr.army.cz.
8:30 - Hranice Dragons 2017
- pohár dračích lodí základních
a středních škol. Koná se na řece
Bečve, Hranice. Informace www.
kvshranice.cz.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Václav Bláha - Rezonance. Koná se
v Galerii Synagoga, Janáčkova
728, Hranice, vstup zdarma.
21:00 - Auta 3. (animovaný
2017, dabing). Koná se v letním
kině Hranice, vstupné 120 Kč.
Pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.
Pátek 23. 6.
18:30 - Tradiční koncert Hranického dětského pěveckého
sboru. Koná se v koncertním
sále, Zámecká 118, Hranice, vstup
zdarma.
21:00 - Holky na tahu (komedie 2017, titulky). Koná se v letním kině Hranice, přístupné od
15 let, vstupné 120 Kč. Pokladna

Středa 28. 6.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Rozkaz zněl jasně. C. K. vojenské
ústavy a vojenská akademie.
Koná se ve výstavních prostorách
Staré radnice, Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.
Čtvrtek 29. 6.
21:00 - Transformers: Poslední
rytíř (akční sci-fi 2017, titulky).
Koná se v letním kině Hranice,
vstupné 130 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem
představení.
Pátek 30. 6.
21:00 - Já, padouch 3. (animovaná komedie 2017, dabing). Koná
se v letním kině Hranice, vstupné
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.
Kompletní přehled akcí
najdete na webových
stránkách: mic.hranet.cz.
Pořadatelé akcí
mohou pozvánky na své
akce zasílat na e-mail
hranickyzpravodaj@hranet.cz
nebo na mic@meu.hranet.cz.
Změna programu vyhrazena.
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Špičkoví mladí judisté se opět sjeli do Hranic
Podruhé za sebou hostily
Hranice Mistrovství České republiky juniorů v judu. Nejlepší mladí čeští judisté a judistky
se opět sjeli do Hranic, aby zde
bojovali o mistrovské medaile.
A hraničtí judisté se rozhodně
neztratili, i když na úplný vrchol se nepodařilo dosáhnout
žádnému z nich.
Tři medaile získal klub Judo
Železo Hranice. Nejblíže ke zlatu
měl David Šatánek ve váze do
60 kg, který suverénně prošel až
do finále, kde nakonec podlehl
Davidovi Vopatovi z Chomutova. Ve stejné váze se prosadil
i Tomáš Beran, který skvělým
způsobem otočil boj o bronz.
Další bronz získal i Šimon
Skurka ve váhové kategorii do
81 kg. Tomu unikl postup do fi-

nále jen velmi těsně, ale v boji
o bronz již nezaváhal.
Mezi juniorkami ve váze do
70 kilogramů získala bronz Petra
Zlámalová z Klubu juda Hranice.
Turnaj opět pořádal oddíl
Judo klub Železo Hranice, který
by rád získal pro Hranice i seniorské mistrovství republiky,
kdy by Hranice přivítaly všechny české reprezentanty v čele
s mistrem světa a držitelem zlaté olympijské medaile Lukášem
Krpálkem.
Město Hranice dlouhodobě
cíleně podporuje sportování
mládeže, a to nejen finančně,
prostřednictvím grantů a příspěvků, ale například i pravidelným vyhodnocováním
nejlepších sportovců nebo účastí představitelů města na vý-

Na snímku Šimon Skurka (v bílém) pořádá pro svého soupeře „letecký den“.

Foto: Petr Bakovský

znamných sportovních akcích.
Letošní mistrovství republiky

proto spoluzahajoval starosta
města Jiří Kudláček. 
(bak)

Nejúspěšnější sportovci převzali ocenění

Hostem na letošním vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic, které se konalo
25. dubna, byl Jiří Lacina, bývalý úspěšný judista a trenér olympijského vítěze z Ria
de Janeiro v roce 2016 Lukáše Krpálka. Jiří Lacina, který byl vyhlášen trenérem roku
2016, se zapsal do Zlaté knihy města. 
(bak) Foto: Petr Bakovský

V prestižní kategorii jednotlivců nad 20 let v olympijských sportech letos vyhrál
Tomáš Smýkal z Klubu vodních sportů Hranice (na snímku). Na druhém místě byla
Veronika Sigmundová z Judo Železa Hranice a třetí loňská vítězka Simona Křivánková
z Triatlon klubu Hranice - Rocktechnik triatlon. 
(bak) Foto: Petr Bakovský

Děti z dětských domovů sportovaly v Hranicích

Na fotbalovém hřišti byly k vidění pěkné útočné akce. 

Foto: Petr Bakovský

Děti z dvaceti dětských domovů z celé Moravy si zajely do
Hranic na již VIII. ročník sportovně vojenské akce Dukla a vojáci
baví dětské domovy. Děti do Hranic pozvaly společně posádka
Armády České republiky v Hranicích a sportovní oddíl Dukla Hranice. Na místním hřišti U Splavu

si zahrály turnaj v malé kopané
a soutěžily ve speciálním pětiboji. V kasárnách generála Zahálky
zhlédly vojenskou techniku a různé ukázky činností armády. Akce
proběhla za podpory města Hranic, které reprezentoval tajemník
Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík. 
(bak)

TIRÁŽ: Hranický zpravodaj č. 6/2017 • Periodický tisk územního samosprávného celku. • Měsíčník • Vychází 1. června 2017 • Ročník III. •
Vydávají Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČO: 71294686 •
Grafická úprava a tisk: © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding, Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek • Náklad: 8 300 ks • Distribuce: Česká
pošta, zdarma do všech domácností v Hranicích a místních částí • Redakce: tel. 581 607 479, e-mail: hranicky.zpravodaj@hranet.cz •
Editorka a korektorka: Dagmar Rozkošná • Hranický zpravodaj na internetu: www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ • mkz-hranice.cz/
hranicky-zpravodaj • Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 22143 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. •

