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Hranice mají
veřejné piano
Léto ve městě zpříjemňuje Hraničanům i turistům veřejné piano, které
je v blízkosti náměstí v horním podloubí. Foto: Jiří Necid
Více na straně 2

Rekonstrukce autobusového nádraží začíná
Úpravou málo využité plochy autobusového nádraží, kdy
v jihovýchodní části vznikne
parkoviště pro 45 osobních aut,
začínají dlouhodobé a rozsáhlé
změny, které se týkají obou hranických nádraží, nejen autobusového, ale i vlakového.
Město má představu, že v budoucnosti zde vznikne jednotný
dopravní terminál, který bude
komplexně řešit prostor obou

nádraží a sdruží všechny vlakové a autobusové spoje v jednom
místě. Toto řešení by pomohlo
cestujícím a usnadnilo přestupy
jak na dálkové, tak i na místní
spoje. Vzhledem k tomu, že jde
o území s různými majiteli a například teprve nedávno hranické
vlakové nádraží přešlo do vlastnictví Správy železniční dopravní
cesty, byla jednání komplikovanější.

„Proto jsme se dohodli s nájemcem autobusového nádraží, akciovou společností ČSAD
Ostrava, že na části stávajícího
autobusového nádraží vybuduje na své náklady parkoviště pro
osobní auta,“ uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák. Celkem by
zde nejpozději do konce letošního srpna mělo vzniknout 45 stání pro osobní vozy. Parkoviště
vznikne v jihovýchodní části ná-

draží po zrušení šesti nástupišť
(č. 17 až č. 22). Příjezd by měl
být z Nádražní ulice, stejně jako
je tomu v případě autobusů.
Také výjezd bude společný, do
Nádražní ulice na severovýchodním okraji nádraží.
Na podzim dojde také k opravě čekárny autobusového nádraží, včetně okolí a opravě
zastřešení zbylých nástupišť.
Pokračování na straně 2
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Hranice mají veřejné piano
Hudba zní každý den v horním podloubí u vinotéky Avitis.
Na piano tam hrají kolemjdoucí
i žáci hranické Základní umělecké školy. Pro pohodu a dobrou náladu nechala piano
instalovat Městská kulturní zařízení Hranice. Slavnostně bylo
odhaleno ve čtvrtek 16. června
odpoledne.
Hranice se tak zařadily ke
zhruba padesáti městům v České republice, která mají ve svých
ulicích a na nádražích umístěná
piana. V Olomouckém kraji jsou
Hranice pravděpodobně třetím
městem, a to po Olomouci a Přerově.
„Piano by nebylo v ulicích tak
rychle, nebýt skvělé spolupráce
a pomoci pana Jiřího Šlesingera
z Hranic, který ladí a opravuje
klavíry a piana. Poděkování patří

Odemknutí piana při slavnostním odhalení se ujal člověk nejpovolanější
- Jiří Šlesinger. Foto: Jiří Necid

také klavíristce Barboře Dostalíkové, která při slavnostním odhalení zahrála, ale také městské
policii, která instalovala kameru

pro monitorování místa. Poděkovat bychom chtěli i vinotéce
Avitis, jejíž pracovníci piano ráno
odemykají a večer zamykají.

Potěšilo nás, že všechny, které
jsme v této věci oslovili, reagovali velmi vstřícně a velmi rychle,“
řekla ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice Naďa
Jandová. Jak dodala, o pianu
v ulicích uvažovala Městská kulturní zařízení Hranice už delší
dobu. „Takové nakopnutí, které
celou akci urychlilo, pak přišlo
od hudebníka Bronislava Ludmily,“ doplnila Naďa Jandová.
„Podporuju takové projekty,
kde se aktivně mohou zapojit
občané. Když se před Vánoci
umísťovaly stromky v podloubí,
hodně lidí se obávalo, že nepřežijí ani první noc. Byli jsme příjemně překvapeni, takže věřím,
že toto piano bude sloužit k potěše kolemjdoucích bez újmy po
celé léto,“ řekl hranický starosta
Jiří Kudláček. 
(red)

Rekonstrukce autobusového nádraží začíná
Dokončení ze strany 1

jednotný dopravní terminál
v prostoru dnešního vlakového
nádraží a bylo by proto zbytečné sahat k nákladné přestavbě
autobusového nádraží.
O samotný podchod mezi
nádražími by se měla postarat
Správa železniční dopravní cesty.

Opravit by se měl i chodník
směrem k podchodu k železniční stanici.
Půjde ale spíše o udržovací
zásahy, nikoliv zásadní rekonstrukci. Funkci autobusového
nádraží převezme v budoucnu

S ní město jedná také o vybudování odstavné plochy pro osobní
automobily přímo u vlakového
nádraží.
Po opravě volá i odbavovací
hala. Hranické nádraží patří mezi
ty, které na hlavní trati ještě neprošly rekonstrukcí, a rozhodně

není dobrou vizitkou směrem
k návštěvníkům města. Prvním
krokem ke zlepšení služeb by
měla být instalace elektronické
tabule, která bude informovat
cestující o odjezdech autobusů
z nedalekého autobusového nádraží. 
Petr Bakovský

Úpravy autobusového nádraží
a okolí vlakového nádraží
Přípravné kroky k výstavbě Dopravního terminálu Hranice
I. ETAPA
HALA

SCHÉMA I. ETAPY

ODSTAVNÁ
PLOCHA

PODCHOD

CHODNÍKY

ČEKÁRNA

 Investice připravované městem Hranice:
 Vybudování 45 parkovacích stání pro osobní vozy na autobusovém nádraží
(srpen 2016)
 Oprava čekárny autobusového nádraží (říjen 2016)
 Oprava okolí čekárny autobusového nádraží (říjen 2016)
 Oprava zastřešení nástupišť autobusového nádraží (říjen 2016)
 Oprava chodníku z autobusového nádraží k podchodu mezi autobusovým
a vlakovým nádražím (říjen 2016)
Investice připravované správou železniční dopravní cesty:
 Oprava podchodu mezi autobusovým a vlakovým nádražím
 Vybudování odstavné plochy pro osobní automobily u vlakového nádraží
 Oprava odbavovací haly vlakového nádraží

II. ETAPA
STŘECHA

PARKOVIŠTĚ

 Vybudování dopravního terminálu hranice, sdružujícího všechny vlakové
a autobusové spoje v místě dnešního vlakového nádraží,
včetně přístupu pro chodce a motorová vozidla
 Vybudování odstavného parkoviště na místě dnešního autobusového nádraží
 Vybudování parkoviště pro krátkodobé stání u dopravního terminálu hranice
 Rozšíření podjezdu před dopravním terminálem

aktuálně
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Domov seniorů se dále mění
Hranický domov seniorů
se v posledních letech dále
modernizuje. Letos již byly
dokončeny úpravy vnějšího
vstupního prostoru. Práce trvaly necelé tři měsíce a stály
1,4 milionu korun.
Nejde ale o jedinou letošní
investici do Domova seniorů.
Připravuje se také modernizace
kotelny, která by se měla rozběhnout již nyní, aby bylo možné
dokončit úpravy v letních měsících. Dojde k výměně kotlů i celé
technologie. Dosavadní zastaralé a již poruchové kotle budou
nahrazeny novými, které mají
vyšší účinnost, jsou úspornější
a ekologičtější.

Probíhá také výběrové řízení
a příprava modernizace protipožárního systému. Také tato akce
by měla být realizována ještě
v letošním roce.
Areál domova je tvořen komplexem budov postavených v letech 1981 až 1986. V posledních
letech probíhá postupná modernizace celého areálu. V letech
2008 až 2009 byla vyměněna
okna, v roce 2012 došlo k zateplení budov, poté byla zahájena
rekonstrukce vnitřních prostor.
Zejména bylo zrekonstruováno
33 koupelen, nainstalovány nové
výtahy, opravena společenská
místnost nebo vybudována nová
stálá kaplička.  Petr Bakovský

Nabízíme kompostéry
Město Hranice se chystá rozšířit třídění odpadu. Proto připravuje žádost o dotaci v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“, který je spolufinancován Evropskou unií - Fondem
soudržnosti.
Obsahem projektu je rozšířit síť na sběr tříděného odpadu, pořízení kompostérů do zahrádek a nákup popelnic na biologicky
rozložitelný odpad o objemu 240 litrů. Realizace projektu se předpokládá v příštím roce.
Zájemci o kompostéry se ale mohou již nyní hlásit na Městském
úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, a to osobně, nebo formou
písemné žádosti, případně i e-mailem s uvedením jména, adresy
a kontaktního telefonu.
Kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Cyžová, referentka odboru správy
majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, tel. 581 828
239, e-mail: katerina.cyzova@mesto-hranice.cz, dveře č. 316.  (bak)

Vnější prostor domova seniorů září novotou. Foto: Petr Bakovský

Firmy mohou
žádat o dotace
na poradenství
Nová výzva umožňuje malým a středním podnikům žádat
o podporu při zajišťování poradenských, expertních a podpůrných služeb. Výzva byla
vyhlášena 1. června letošního
roku a žádosti jsou přijímány do
konce května 2017. Cílem výzvy
je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi
podnikovou a výzkumnou sfé-

rou, které mohou podnikatelé
využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.
Dotace na jeden projekt se
může pohybovat od 80 do 250 tisíc korun a může dosáhnout maximální výše 75 % způsobilých
výdajů. Více informací naleznete
na www.czechinvest.org/inovacni
-vouchery-vyzva-i.
(bak)

Nedoplatky za odpad je ještě možné zaplatit
Ti, kteří dosud nezaplatili
poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Hranic, by tak
měli urychleně učinit.
Správce poplatku totiž připravuje platební výměr a to

znamená, že výše poplatku se
zdvojnásobí. Poplatek se má
uhradit vždy do konce dubna.
Úhrada je možná složenkou
na poště a v pokladně MěÚ Hranice (č. dveří 323) či převodem
z účtu podle údajů na složence.
Pokud byste na složence narazili na nějaké nejasnosti nebo

nepřesnosti, můžete se obrátit
na finanční odbor městského
úřadu, kancelář 453, paní Nehybová, tel. 581 828 374.
Místní poplatek za odpad
v Hranicích činí již několik let
600 korun a musí ho zaplatit
každý občan s pobytem na
území města Hranic. Vzhledem

Chystá se kanalizace Pod Křivým
a v ulicích Tesaříkova a Kropáčova
V Hranicích se bude rozšiřovat kanalizační síť. Projekt
VaK Přerov a.s. na vybudování
splaškové kanalizace v lokalitě
Pod Křivým (část ulice Pod Křivým a ulice Havlíčkova) a také
v ulicích Kropáčova a Tesaříkova byl totiž vybrán ke spolufinancování z Evropské unie/
Fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

K této akci se město připojí
vybudováním dešťové kanalizace ve zmíněných lokalitách.
V současnosti se pracuje na
zadávací dokumentaci a připravuje se výběr zhotovitele
stavby. V rámci akce VaK Přerov
a.s. také vybuduje tři retenční
nádrže. Jedna bude na Šromotově náměstí a dvě v blízkosti
jezu, na levém a pravém břehu
řeky Bečvy.

Stavba by měla být zahájena
v březnu příštího roku, bude prováděna po etapách a dokončení
se předpokládá do června roku
2018. Město připravuje na září
veřejná projednání celé investice. Na nich se lidé dozvědí
podrobnější informace o termínech a rozsahu provádění prací.
O celé akci budeme informovat
i na stránkách tohoto měsíčníku.
(bak)

ke stále rostoucím nákladům
na odstraňování komunálního
odpadu však dlouhodobě tato
částka není udržitelná.

(bak)
Inzerce
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Silnice ze Slavíče na Bělotín dostane nový povrch
Nový povrch získá čtyřproudá silnice I/47 z Lipníka
nad Bečvou směrem na Frýdek–
Místek. Oprava se bude týkat
úseku mezi Slavíčí a Bělotínem.
Investorem akce je Ředitelství
silnic a dálnic. Práce mají být zahájeny v těchto dnech a skončit
mají ještě v letošním roce, a to
v listopadu.
Tato akce ale přinese nutná
dopravní omezení. Provoz na
hlavním tahu Slavíč–Bělotín
bude ve dvou pruzích zachován.
Dojde ale k omezení průjezdu na kruhových křižovatkách.
Zejména rondel u sídliště Nová
nebude asi měsíc průjezdný
směrem z ulice Zborovská na
ulici Novou a opačně. Provoz
bude umožněn pouze auto-

Silnici čekají opravy. Ilustrační foto: Petr Bakovský

busům MHD. I u nich ale bude
nutné počítat se zpožděním
jednotlivých linek kvůli nahuštění dopravy zejména na Třídě
1. máje v ranních a odpoledních
špičkách.

Přesný termín uzavírek se
bude ještě upřesňovat. Každopádně ale jeden víkend, kdy se
bude na tomto rondelu u sídliště Nová pokládat nový povrch,
bude kruhová křižovatka zcela

uzavřena i pro MHD. Některé linky proto budou v tomto termínu
zrušeny. Sledujte proto, prosím,
informace na autobusových zastávkách nebo na webu města.
Děkujeme za pochopení.  (bak)

Rozbíhá se regenerace Struhlovska
Hranické sídliště Struhlovsko je po Hromůvce, Nové ulici
či sídlišti Galašova a Na Hrázi
dalším, které postupně projde
velkou a finančně náročnou
proměnou.
První část regenerace by
měla být zahájena v druhé polovině července, případně v srpnu

(údaje v době uzávěrky tohoto
čísla) a potrvá do listopadu. Tato
regenerace bude, stejně jako
u předchozích sídlišť, rozdělena
na jednotlivé etapy a bude trvat
několik let, než se podaří spravit celé sídliště. Jen první etapa
přijde na přibližně 10 milionů
korun.

V první části I. etapy dojde
k rekonstrukci automobilových
a pěších komunikací, vybudování nového parkoviště, úpravě
kontejnerových stání a dětského a sportovního hřiště, osazení
nového osvětlení a venkovního
mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, cvičící prvky. Dále

dojde k úpravě zeleně a budou
vysazeny nové keře.
Jako každá rekonstrukce bude
i tato v průběhu prací znamenat
komplikaci pro obyvatele sídliště, zejména co se týká dopravy
a parkování. Proto žádáme občany o vyšší toleranci a děkujeme
za pochopení.
(bak)

Ještě lze doplatit poplatky za psy
Poplatek za psa by se sice
měl správně zaplatit do konce
března, ale pro všechny, kteří
na to zapomněli, je tu šance
ještě jej uhradit. Úhrada je
možná složenkou na poště
a v pokladně MěÚ Hranice,
č. dveří 323 (2. patro) či převodem z účtu (důležité je znát
variabilní symbol).

Upozorňujeme, že letos se
pro některé kategorie poplatek
zvýšil. Jedná se ale pouze o psy,
kteří jsou chováni v domech se
4 a více byty a v sídlech právnických osob v Hranicích. Zde
se poplatek zvyšuje z 1000 na
1500 korun u prvního psa a za
každého dalšího z 1500 na
2250 korun. Vyplývá to z obec-

ně závazné vyhlášky č. 3/2015
o místních poplatcích, kterou
schválilo prosincové zastupitelstvo města.
Sazby za ostatní psy se nemění. To znamená, že poplatky
v ostatních (menších) domech
v Hranicích i místních částech
zůstávají stejné. V Hranicích
(městě) a Drahotuších to je

200 korun za prvního psa, 350
za druhého psa a 500 za další.
V ostatních místních částech
(Lhotka, Velká, Slavíč, Rybáře,
Valšovice, Uhřínov a Středolesí)
je sazba 120 korun za prvého psa
a 220 za každého dalšího. Všichni
senioři dle zákona platí 100 korun za jednoho psa.
(bak)

Zastavte roboty: Hranické informační centrum
je zapojeno do soutěže České televize
Hranické informační centrum se zapojilo do letní prázdninové hry pro celou rodinu
s názvem Zastavte roboty, kterou pořádá Česká televize déčko a hraje se v ní o moderní
ceny.
Soutěž navazuje na online
hru DIV, která existuje na webu
decko.cz/div. Její letní varianta na
principu geocachingu si ale klade
za cíl vytáhnout děti od počítačů
ven, aby trávili svůj čas i aktivně
na čerstvém vzduchu a zároveň

se dozvěděli něco zajímavého
o svém městě nebo místě, kde
tráví třeba s rodiči dovolenou
nebo prázdniny.
V rámci této hry budou mít
děti za úkol pomoct agentce
Victory zastavit roboty, kteří získali virus, jímž chtějí ovládnout
svět. Děti (s rodiči) mohou, coby
agenti, od 1. července do 28. srpna v hranickém infocentru získat
hrací kartu s tajenkou, po jejímž
vyluštění a sdělení personálu získají heslo do agentské odbornosti

Architektura. Trasa v Hranicích je
jednoduchá, trvá zhruba hodinu
a je vhodná i pro rodiny s kočárky.
Na webových stránkách ČT
bude umístěna mapa s vyznačenými herními stanovišti. K úspěchu v prázdninové hře budou
soutěžící potřebovat získat
alespoň tři herní kódy. Mohou
si vybrat návštěvu stanoviště
institucionálního typu (hradu, skanzenu, koupaliště, zoo,
muzea). Soutěžící zde dostanou
na pokladně unikátní identifi-

kační kód. Nebo mohou hledat
schránky v přírodě. Nebo navštíví některé ze zapojených Turistických informačních center ve
městě, kde získají leták s herním
heslem a jednoduchou šifrou,
která je provede po městě.
Získané informace zadají na
webové stránce www.decko.cz/
div, kde budou mít možnost pokračovat online aktivitou - programováním antiviru, který zabrání
robotům ovládnout všechny spotřebiče na světě.
(bak, ld)

ekoltes
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Zahrádkáři, nebo černí skládkaři?

Pytle s odpadem znemožňují vývoz kontejneru. Foto: Ekoltes

Černá skládka vedle kontejneru. Foto: Ekoltes

V současnosti akciová společnost Ekoltes Hranice sváží směsný komunální odpad
z patnácti lokalit zahrádkářských kolonií. V těchto patnácti
lokalitách jsou za účelem sběru
komunálního odpadu přistaveny uzavřené velkoobjemové
kontejnery, kterým se pro svůj
typický tvar přezdívá„rakvičky“.
Ve dvou z těchto lokalit je
i otevřený velkoobjemový kontejner na bioodpad. Svoz rakviček se provádí každé druhé
úterý v období od 1. dubna do
30. listopadu. Dva kontejnery
s bioodpadem se sváží dle potřeby, což v praxi znamená asi
jednou za týden. Svoz odpadu
ze zahrádek obstarává jedno
auto a trvá zpravidla celý den.

Ukázalo se, že problematické je i ukládání bioodpadu. Ten
zahrádkáři odkládají, stejně jako
komunální odpad, v černých
igelitových pytlích. Bioodpad ze
zahrádkářských kolonií, který si
sami zahrádkáři nezpracují, patří
pouze do kontejneru na bioodpad (a bez igelitových pytlů), na
sběrný dvůr nebo kompostárnu.
Kompostárna na Jelením kopci je
v současnosti schopná zpracovat
pouze trávu, větve, štěpku, listí
a plevel. I z obyčejné posečené
trávy se po dvou týdnech v uzavřeném igelitovém pytli stane
něco, co se ke kompostování
nehodí. Faktem je, že o obsahu

Dříve se komunální odpad
ze zahrádek odkládal na svozová stanoviště v igelitových
pytlích. Na několika lokalitách
k tomu cedule vybízejí dodnes.
Svoz odpadu z rakviček byl pak
zaveden v roce 2012. Běžně se
stává, že přijede řidič ke kontejneru a nemůže ho naložit, protože je kolem dokola obestavěný
pytli s odpadem. Skoro vždy
je blokována strana s okem,
za které se kontejner natahuje. V odlehlejších lokalitách se
často hned vedle kontejneru
rozpíná černá skládka. Stavební suť, nebezpečné odpady,
průmyslové odpady, pneumatiky, ledničky, pračky, televizory, cokoli čeho se chce někdo
zbavit.

černého igelitového pytle se lze
jen domnívat, proto se v praxi
předpokládá, že jde o směsný
komunální odpad a podle toho
se s takovým pytlem i nakládá.
Situaci ohledně zahrádkářských kolonií se vedení společnosti Ekoltes rozhodlo řešit.
Postupně bude aktualizováno
značení svozových stanovišť.
Objeví se i nové polepy na kontejnerech a na mnoha místech
budou rozmístěny fotopasti. Pokuta za černou skládku se může
vyšplhat až do výše 50 000 Kč
pro občana a až 300 000 Kč pro
podnikatele.
Bc. Alžběta Krajčovičová, Ekoltes

Náhradní svozy komunálního
odpadu v Hranicích v červenci
2016

Náhradní svoz komunálního
odpadu se uskuteční:
► za úterý 5. 7. 2016 předcházející den,
tj. v pondělí 4. 7. 2016
► za středu 6. 7. 2016 následující den,
tj. ve čtvrtek 7. 7. 2016
Bioodpad přetékající z kontejneru brání uzavření kontejneru a tím i jeho vývozu.
Foto: Ekoltes

Sběrný dvůr a skládka Jelení kopec budou 5. 7. a 6. 7. 2016 uzavřeny.

Inzerce

KDO JSME

 stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí

KOHO HLEDÁME

 konstruktéry, vedoucí projektů
 techniky v oblas strojírenské a elektro výroby

NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NÁM

Světová jednička ve výrobě automa zovaných
logistických center a držitel ocenění
Zaměstnavatel regionu 22015
016
Detailní seznam aktuálních pozic nalezete na:
www.ssischaefer.jobs.cz nebo www.ssi-schaefer.cz
nebo se informujte na personálním odd. v Hranicích
581 820 211 nebo 581 820 521
Tovární 325, Hranice, 753 01
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Pohled z výšky na Hranice nabízí věž Staré radnice
Téměř šest tisíc návštěvnítě nezúžily. V poslední době
se na nás obrátilo se stejným
ků zdolalo 122 schodů na věž
nápadem několik návštěvníStaré radnice od roku 2009,
kdy byla věž zpřístupněna
ků, například Hana Dostálová
veřejnosti. Od letoška navíc
z Hranic. Díky dobrému hospopřibyla na věži novinka – padaření naší organizace jsme se
pustili do realizace a mohli tak
noramatické tabulky.
v letošní turistické sezóně přijít
„Už několik let jsme uvažoPočet
hostů v HUZ v jednotlivých ORP turistického regionu Střední Morava
s touto novinkou,“ sdělila Lenka
vali o instalaci panoramatických
z hranického Turitabulek. Řešili jsme finanční,1Q Dočkálková
2016/2015
ale i technickou otázku, pro- Počet
stického
informačního
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v HUZ vcentra.
jednotlivých ORP turistického regionu Střední Morava
Poprvé mohli návštěvníci vidět
tože ochoz je úzký, takže jsme
2016/2015tabulky při výměli obavy, aby jej tabulky ješ- 1Qpanoramatické
stupech na věž 10. června, kdy
se konala Hranická muzejní noc.
Výstup na věž Staré radni32 086
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Letos je to přesně deset
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30s 000
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28 050
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6 454
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10. výročí

Průvodci budou chodit i v dobových kostýmech
Turisté i místní mohou
o prázdninách opět využít průvodcovské služby po městské
památkové zóně.
Denně v 10 a ve 14 hodin se
mohou vydat na cestu starými
hranickými uličkami, náměstím i podloubím měšťanských
domů v doprovodu průvodce.

Seznámí se s nejzajímavějšími
místy historického jádra. Uvidí
radnici, kostel, zámek i obydlí městského kata. Zajímavá místa, kterými procházela
historie.
V letošním roce bude tato
služba zpestřena. O státních
svátcích v červenci (v úterý

20156. čer5. července2016
a ve středu
vence) a dvě
srpnové
2016
2015neděle
(7. srpna a 21. srpna) bude zájemce provázet průvodce v dobovém kostýmu. Návštěvníci se
tak snáze přenesou do minulosti, do Hranic středověkých,
renesančních, barokních i do
doby nedávno minulé.

Cena průvodcovské služby se
liší podle počtu osob ve skupině a podle poskytovaných slev.
Její výši zjistíte v Turistickém
informačním centru, které sídlí
v přízemí na zámku na Pernštejnském náměstí. Odtud se
také na procházku městskou památkovou zónou vychází. (bak)

Počet přenocování v HUZ v jednotlivých ORP turistického regionu Střední
Počet přenocování
v HUZ v jednotlivých ORP turistického regionu Střední
Morava
1Q 2016/2015
Morava 1Q 2016/2015

Návštěvnost Hranicka je po Olomouci nejvyšší
Počet přenocování za první čtvrtletí letos a vloni
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Podle statistiky návštěvnosti za první čtvrtletí letošního roku v oblasti turistického
regionu Střední Morava patří
Hranicím druhé místo hned
za Olomoucí. Jak počet hostů
v hromadných ubytovacích
zařízeních, tak i počet přenocování na Hranicku předstihují
i velká města jako jsou Přerov
a Prostějov. Samozřejmě, že
neopomenutelný je přitom vliv
lázní Teplice nad Bečvou.
Zatímco Olomouc eviduje za
první tři měsíce letošního roku
32 tisíc hostů, Hranice 6 tisíc,
Přerov 5 tisíc šest set a Prostějov
5 tisíc hostů. Na Hranicku se ale
hosté v průměru zdržují déle.
V Olomouci přenocovalo za stejné období přes 68 tisíc turistů,
v Hranicích přes 40 tisíc, v Prostějově 11,5 tisíce a v Přerově přes
10 tisíc návštěvníků. 
(bak)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

PROHLÉDNĚTE SI PANORAMATICKÉ TABULKY NA VĚŽI
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výstava

Výstava Příběh zázračné teplické kyselky

Na vernisáž výstavy o lázních, jeskyních a propasti zavítalo ve čtvrtek 9. června na Starou radnici v Hranicích
120 lidí. Výstava bude k vidění až do 4. září, vstup na ni je zdarma.

K pohodě zněla na vernisáži hudba v podání zpěvačky Dáši Čočkové
a klavíristy Vladimíra Knápka.

Jak ze starých fotek

Na výstavě pracovaly kurátorky Barbora
Šimečková (vlevo) a Radka Kunovská (vpravo).

… Návštěvníci výsta

vy se mohou vyfot

it na lázeňské lavičc
e.

K vidění jsou proměny lázeňských staveb, historické i současné obrazy lázní,
suvenýry z nejrůznějších období a velké množství dobových fotografií.

Návštěvníci se dozvědí spoustu zajímavostí, které se vážou k teplické kyselce
a připravené je pro ně také interaktivní zpestření v podobě porovnávání starých
a současných snímků.

Jak se vyvíjela výstroj a výzbroj potápěčů, kteří se v průběhu let nořili do kyselky
v Hranické propasti? I to můžete zhlédnout na výstavě.

Na výstavě nechybí ani ukázka jeskyně a práce jeskyňářů. Foto: 8x Jiří Necid

knihovna
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Celkem 230 prvňáčků z hranických základních škol i ze základní školy v Drahotuších bylo
v červnu slavnostně pasováno
na čtenáře.
Po několik pondělků přicházeli prvňáčci po třídách do dětského oddělení knihovny, kde
je čekal slavnostní ceremoniál.
Svátečně oblečení i naladění malí
čtenáři podstoupili opravdové
pasování mečem a královskou

Všichni hraničtí prvňáčci absolvovali
pasování na čtenáře. Foto: Naďa Jandová

formulí byli přijati do naší velké
čtenářské rodiny.
Vyvoláni jménem poklekali
malí prvňáčci na vyšívaný polštář a rytíř jim mečem poklepal
na ramena a pak všichni provolávali slávu. Následovalo blahopřání knihovnice a předání dárku
v podobě knihy pro prvňáčka
a slevový poukaz na registraci
do knihovny. Kniha pro prvňáčka je originál, který byl určen jen
a jen pro tuto příležitost a nedá
se nikde koupit.
Poté si každý malý čtenář
vytiskl s pomocí knihtiskařky
pamětní list a přítomný pan preceptor jim na něj napsal krásným ozdobným písmem jméno
a datum a otiskl pečetní razítko
knihovny. Celé toto milé setkání
bylo završeno veselou písničkou
na rozloučenou.
Po létech se pamětní list i kniha
pro prvňáčka jistě stanou hezkou
vzpomínkou na tento den a zakončení prvního školního roku.

Děti si slavnostní pasování užily. Foto: Marie Jemelková

Hranická městská knihovna o prázdninách
Oddělení pro dospělé:
Pondělí 8–11.30 a 12–17 h
Úterý
8–11.30 a 12–16 h
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 8–11.30 a 12–17 h
Pátek
8–11.30 a 12–16 h
Sobota ZAVŘENO

Marie Jemelková, vedoucí
městské knihovny v Hranicích

Oddělení pro děti:
Úterý
8–11.00 a 12–16 h

Knihovna nabízí nové služby
Hranická knihovna připravila pro své čtenáře nové služby,
které usnadní a urychlí půjčování knih.
Mohou si jednak z pohodlí
domova prodlužovat výpůjčky
a mohou si objednávat všechny
knihy on-line. Bližší informace

jsou na webových stránkách
knihovny.
„Nelze ale prodlužovat knihy,
na které má rezervaci další čtenář. Tyto rezervované knihy jsou
označeny výrazným písmenem
„R“ a je nutné je vrátit do knihovny v daném termínu,“ upřesnila

vedoucí městské knihovny Marie
Jemelková.
Další novinkou je možnost
si objednávat všechny knihy
on-line. Dosud bylo možné rezervovat si jen knihy, které byly
půjčené. „Věříme, že tyto služby
budou pro čtenáře přínosem,

ušetří čas a urychlí poskytování našich služeb. Dokládá to
skutečnost, že jen pár hodin po
zveřejnění našich nových služeb
na webu jsme obdrželi první
objednávky a od té doby je vyřizujeme denně,“ uzavřela Marie
Jemelková. 
(mk)

Inzerce

NISSAN JUKE.
JEŠTĚ VÍCE ZÁŽITKŮ.
NYNÍ S PERSONALIZACÍ
EXTERIÉRU ZDARMA
JIŽ OD 4 400 KČ MĚSÍČNĚ*

NISSAN DESIGN STUDIO
Více než 10 000
možností
personalizace

NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc – Tel.: 585 227 158

JEŠTĚ VÍCE PROSTORU
O 40 % větší
zavazadlov ý prostor
s objemem až 354 l

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Navigační systém NissanConnect s 360° parkovací
kamerou a bezpečnostním systémem Safety
Shield

www.niscar.cz

*Nabídka platí pro výbavu Visia a nezahrnuje personalizovaná kola. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka financování Nissan Smart: cena vozu 309 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 184 658 Kč, poplatek za
uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 2,603 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10,5 %, měsíční splátka 3 286 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a
povinného ručení 4 400 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 388 342 Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností
RCI Financial Services, s. r. o. Nabídka je platná od 26. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km.

965_JUKE_DLR_180x100_CZ.indd 1

20.6.2016 15:34:52
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Muzejní noc

V pátek 10. června se v Hranicích konala Muzejní noc. Největším lákadlem
bylo vystoupení klezmerové skupiny Létající rabín v galerii Synagoga.
Návštěvu Synagogy si během večera nenechalo ujít 389 lidí.

Také na Staré radnici to žilo hudbou. Návštěvníci si mohli poslechnout melodie v podání Melody tandem a skupiny s názvem Jazz it? Muzeum na Staré
radnici si během Muzejní noci prošlo 295 lidí.

Program v Synagoze byl pestrý. Kromě poslechového zážitku čekalo návštěvníky originální vystoupení Taneční školy Sester Hlavinkových T. J. Sokol Velká.

Vystoupení trubačů Střední lesnické školy v Hranicích na věži Staré radnice.
Také její návštěva a pohled na večerní město láká řadu lidí, letos to bylo
105 návštěvníků. Foto: 4x Jiří Necid

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Ve středu 25. května nabídl Kruh přátel
hudby vystoupení vynikajícího světového klavíristy Sullivana Fortnera.

Nezapomenutelný hudební zážitek si nenechalo ujít několik desítek posluchačů.

Motorkáři z Hranic a okolí zaplnili v sobotu 28. května hranické náměstí. Přijeli si na
už šestý ročník Motomše pro požehnání sobě i svým strojům před novou sezonou.

Kromě mše byl pro motorkáře připraven také doprovodný program. Letos byl zpestřen
vystoupením Pole dance.

Slavnostní vernisáží byla ve středu 15. června zahájena výstava studentských prací
v Galerii severní křídlo zámku.

ohlédnutí
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Již pátý ročník Memoriálu Jiřího Necida – soutěže v mažoretkovém sportu, se odehrál v sobotu 28. května.
Letecký snímek zobrazuje mažoretkový průvod. Foto: Martin Necid

Pohádkovým dětským dnem v Zámecké zahradě zahájilo
letní sezonu občerstvení v Zámeckém klubu. Děti se nelekly
ani vodníka, ani jiných strašidel. Foto: Petr Bakovský

Pokoř své Hranice. Tak zněl originální název
velké sportovně zábavné akce pro celou rodinu, která se konala v Sadech Čs. legií v sobotu
11. června.

Sobota 28. května přinesla Hraničanům bohatý kulturní program. Další z akcí, která se
ten den konala, se zaměřila na ty nejmenší, jak už napovídá samotný název - Hranická
dětská párty. Akci pořádala agentura Media Steel.

Studenti většiny hranických středních škol si pro svá maturitní vysvědčení již řadu let
chodí do obřadní síně Hranického zámku. Foto: Petr Bakovský

Ti, co si nenechali akci Pokoř své Hranice ujít, si mohli vyzkoušet netradiční či známé sportovní a zábavné atrakce
na souši i ve vodě.

Již třetímu ročníku akce Dětský den pro mateřské školy, který pořádala Městská
policie Hranice spolu s Domem dětí a mládeže Hranice ve čtvrtek 9. června, přálo
počasí. Děti si proto mohly na hřišti u ZŠ Šromotovo všechny disciplíny plně užít.
Také ukázka práce policejních psovodů vzbudila nadšení. Foto: Petr Bakovský

V úterý 14. června se ve výstavní síni Synagoga konal koncert amerického sboru
Kramer Choir. Foto: 9x Jiří Necid
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MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Pátek 1. 7.

Synagoga
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 7. 8. 2016 - Ivan Ouhel: Barevné prostory. Díla významného českého malíře,
grafika a kreslíře. V posledních letech převažuje v malířově tvorbě barevná exprese,
obrazy jsou tvořeny dynamickou barevnou kompozicí.

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

17:00 - Vernisáž k výstavě: Pohledy – koná se v Galerii M+M,
Jurikova 16, Hranice, vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Než jsem Tě
poznala (romantický/drama
USA 2016, CZ titulky) – koná se
v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
13. 7. - 31. 8. 2016 - Krajina v obrazech II. Výstava obrazů hranického výtvarníka a rodáka
Jaroslava Jakubce. Vernisáž proběhne ve středu 13. července 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)

Úterý 5. 7.
13:00 - Cyrilometodějský turnaj smíšených družstev ve
volejbale – koná se na víceúčelovém hřišti v Černotíně, startovné 300 Kč. Kontakt J. Matějíčný
tel. 605 987 858.
Středa 6. 7.
10:00 - Vzpomínka na Mistra
Jana Husa – koná se v Sadech
Čs. legií (městský park), Hranice,
vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Hra peněz
(drama/thriller USA 2016, CZ
titulky) – koná se v letním kině
Hranice, vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

1. 7. - 29. 7. 2016 - Pohledy. Výstava fotografické skupiny
Indygo z Polska a klubu výtvarníků V-Klubu z Frýdeckomístecka. Vernisáž proběhne v pátek 1. července v 17 hodin.
8. 7. - 28. 7. 2016 - Obrazy Marty Zatloukalové. Výstava
obrazů malovaných suchou jehlou a pastely. Vernisáž proběhne v pátek 8. července v 17 hodin.

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.
Do 30. 10. 2016 - Pozor, sklo! Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské z Valašského Meziříčí v podzemních prostorách Zbrašovských aragonitových jeskyní.

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.
Do 31. 8. 2016 - Netopýři na zámku. Výstava prací žáků ZUŠ Hranice, která vznikla spolu
s výstavou o lázních Teplice nad Bečvou, probíhající ve výstavních síních Staré radnice.

Letní zámecký klub
Pernštejnské nám. 1 (pod hradbami zámku), Hranice, Otevřeno: po–ne 10:00–22:00
14. 7. - 18. 8. 2016 - Zdeněk Ovčačík: Fotografie. Výstava fotografa z hranického
regionu. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 14. července v 19 hodin.

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

Čtvrtek 7. 7.
18:00 - Čaj o šesté – taneční
večer pro 50+ s českou i světovou hudbou z dob prvních lásek
a setkání. Koná se v letním zámeckém klubu (pod hradbami
zámku), Hranice, vstupné 35 Kč.
21:00 - Letní kino: Pařba v Pattayi (Komedie Francie 2016, CZ
dabing) – koná se v letním kině
Hranice, vstupné 100 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Pátek 8. 7.
17:00 - Vernisáž k výstavě
obrazů Marty Zatloukalové
– hudební doprovod kytarista
Tomáš Mohr, koná se v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice,
vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Legenda
o Tarzanovi (Dobrodružný/ akční USA 2016, CZ titulky) – koná
se v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

19:00 - Vernisáž k výstavě
fotografií Zdeňka Ovčačíka
– koná se v letním zámeckém
klubu (pod hradbami zámku),
Hranice, vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Mike i Dave
sháněj holku (Komedie USA
2016, CZ titulky) – koná se
v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

10:00 - Hranické polétání 2016
– letecká show Modelářského
klubu Aeroklubu Hranice. Koná se
na letišti v Drahotuších - modelářská plocha, vstupné dobrovolné.
10:00 - Dětský den aneb
Výcvik špiónů – nafukovací atrakce, sportovní aktivity
pro děti, taneční vystoupení,
malování na obličej, čtyřkolky,
klaun a mnohem víc. Koná se
u sportovního centra Naparia,
Smetanovo nábřeží, Hranice,
www.napariasport.cz.
Neděle 10. 7.
16:00 - Rockové Hranice 2016
– hvězdou večera bude světová hudební legenda Nazareth,
dále vystoupí Limetal a Katoda
Olomouc. Koná se na nádvoří
Divadla Staré střelnice, Sady
Čs. legií 770, Hranice, vstupné
590 Kč, předprodej je v sítích
Ticketportal. Bližší informace
www.starastrelnice.cz.

Pátek 15. 7.

Čtvrtek 21. 7.

Sobota 16. 7.
8:00 - Switchcup 2016 – turnaj smíšených trojic v beachvolejbale. Koná se v BSS Clubu, Pivovarská 102, Hranice IV. - Drahotuše. Bližší informace a přihlášky
www.switchcup.cz.

16:00 - Komentovaná prohlídka k výstavě Příběh zázračné
teplické kyselky – výstavou
provede vedoucí Zbrašovských
aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou - Barbora Šimečková. Koná se ve výstavních
prostorách Staré radnice, Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Pan Dokonalý (Akční/komedie USA 2016,
CZ titulky) – koná se v letním
kině Hranice, vstupné 100 Kč.
Pokladna otevřena hodinu před
představením.

20:00 - Anenská zábava 2016
– tradiční pouťová zábava. Koná
se na fotbalovém hřišti v Drahotuších.
Neděle 24. 7.
10:00 - Anenská pouť 2016 –
pouťové atrakce, dobové stánky, C. a K. polní kafírna, dílny,
od 15 hodin cimbálová muzika
Zbyňka Hrdličky, dále mincovna, historická střelnice a mnoho
dalšího. Koná se v Drahotuších.
14:00 - Procházka s výkladem
Pavla Kujaly – doprovodný program k výstavě Příběh zázračné
teplické kyselky. Trasa povede
přes Národní přírodní rezervaci
Hůrka, vyhlídku u sv. Jana, zříceninu hradu Svrčov až k Propasti.
Sraz u Autokempu, Pod Hůrkou,
Hranice. Vstup zdarma, za nepříznivého počasí se akce nekoná.
16:00 - Hranické kulturní léto
2016: Jakub Smolík s kapelou
– koná se v zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 27. 7.
Pátek 22. 7.
19:00 - Babička v trenkách
aneb Aprílová komedie – představení divadelního souboru Tyl
Drahotuše v rámci Anenské pouti. Koná se v restauraci U Jelena,
Hranická 109, Drahotuše, vstupné dobrovolné.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Krajina v obrazech II. – koná
se v Galerii severní křídlo zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstup zdarma.

Čtvrtek 14. 7.

21:00 - Letní kino: Doba ledová - Mamutí drcnutí (Komedie/animovaný USA 2016, CZ
dabing) – koná se v letním kině
Hranice, vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

21:00 - Letní kino: Lucie - příběh jedný kapely (Dokument
ČR 2016) – koná se v letním kině
Hranice, vstupné 110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

Středa 13. 7.

21:00 - Letní kino: Očista - Volební rok (Horor/akční, USA/
Francie 2016, CZ titulky) – koná
se v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479.
Středa 20. 7.

Sobota 9. 7.
9:00 - Hranický půlmaraton –
běžecký závod na 10 a 20 km.
Start od sportovního centra
Naparia, Smetanovo nábřeží,
Hranice, www.napariasport.cz,
registrace na e-mailu hranickypulmaraton@seznam.cz nebo
na recepci Naparia.

zámku), Hranice, vstupné 70 Kč,
předprodej je ve Vinotéce U Šenků, Tř. 1. máje 1901 (Obchodní
dům Koloseum, Hranice) a ve
Studiu Rio, Masarykovo nám.
93, Hranice.

Neděle 17. 7.
8:00 - Switchcup 2016 – turnaj mužských dvojic v beachvolejbale. Koná se v BSS Clubu, Pivovarská 102, Hranice IV.
- Drahotuše. Bližší informace
a přihlášky www.switchcup.cz.
15:00 - Grilfest 2016 – vystoupí Ivan Mládek & Banjo band,
Barbora Poláková s kapelou,
Jiří Erlebach, kouzelník Magic
Filip a hudebně-zábavné pásmo s Pastelkou & Žabkou pro
děti. Vstupné dospělí 60 Kč,
děti 20 Kč (na místě dospělí
100 Kč, děti 40 Kč). Předprodej je

16:00 - Hranické kulturní léto
2016: František Nedvěd s kapelou – koná se v zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Zhasni a zemřeš (Horor USA 2016, CZ titulky)
– koná se v letním kině Hranice,
vstupné 110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.
Sobota 23. 7.
10:00 - Anenská pouť 2016 –
pouťové atrakce, dobové stánky, C. a K. polní kafírna, dílny,
mincovna, v 16 hodin loutkové
divadelní představení, v 18 hodin vystoupení mladé hranické
kapely Moral Person, dále historická střelnice a mnoho dalšího.
Koná se v Drahotuších.
19:00 - Letní módní přehlídka
– ukázka letních šatů hranických butiků. Koná se v letním
zámeckém klubu (pod hradbami

21:00 - Letní kino: Učitelka
(Drama ČR/SR 2016) – koná se
v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.
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Čtvrtek 28. 7.

21:00 - Letní kino: Krotitelé
duchů (Komedie/akční USA
2016, CZ dabing) – koná se
v letním kině Hranice, vstupné
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.
Pátek 29. 7.
21:00 - Letní kino: Jason
Bourne (Akční/thriller USA
2016, CZ titulky) – koná se
v letním kině Hranice, vstupné
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před představením.

Na viděnou u Javorové studánky
Javorovou studánku mnozí z nás znají jako nenápadný
pramen minerální vody, který
vytéká z kopců nad ulicemi Pod
Bílým kamenem a Havlíčkova.
Ještě na začátku loňského
roku působilo místo zanedbaně
a opuštěně. Chybělo zde navíc
pořádné posezení, ze kterého by mohl člověk obdivovat
krásné výhledy v srdci Moravské
brány.

Neděle 31. 7.

Pramen minerální vody vytéká z kopců nad ulicemi Pod Bílým kamenem
a Havlíčkova, přímo v srdci Moravské brány. Foto: Petr Čoček

16:00 - Hranické kulturní léto
2016: Fiha – koná se v zámecké zahradě v Hranicích, vstup
zdarma.

Znovuzrozená Javorová studánka
je návštěvníkům přístupná od letošního
května. Každý, kdo chce navštívit místo,
kde se zastavil čas a starosti všedního
dne mizí, je zván. Foto: Petr Čoček

Několik nadšenců se v roce
2015 rozhodlo přivést místo
opět k životu. Společnými silami
během jednoho roku kompletně zrekultivovali okolí pramene. Nainstalovali novou skruž
a vybudovali kamenné koryto
a odtok. Místo se dočkalo ohniště s dřevěnými lavičkami, kamenného stolu i druhé nádrže
s vodou. Pomyslnou tečkou byla

Připravujeme na srpen

instalace uměleckého kování od
kováře Tomáše Zimy, které dokonale symbolizuje jeden ze čtyř
přírodních elementů. Studánka
s více než stoletou tradicí má
tedy šanci opět ožít díky jejím návštěvníkům, kteří zde naleznou
nejen krásné přírodní zázemí, ale
i pohodu, kterou tu může člověk
cítit doslova na každém kroku.
Lucie Bradová

Inzerce

Středa 3. 8.
16:00 - Hranické kulturní léto
2016: Luboš Pospíšil & 5P –
koná se v zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.
Neděle 7. 8.
16:00 - Hranické kulturní léto
2016: Zrní – koná se v zámecké zahradě v Hranicích, vstup
zdarma.

NABÍDKA, CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

Středa 10. 8.
16:00 - Hranické kulturní léto
2016: Evžen Hofmann (Kryštof) & Made in 60´s – koná se
v zámecké zahradě v Hranicích,
vstup zdarma.
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.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, klimatizace, rádio Swing s barevným
dotykovým displejem, zadní parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA Financial Services
již od 299 900 Kč, včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, navíc na přání se službou Předplacený
servis na 5 let. Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti a objednejte se na
testovací jízdu přímo u nás.
skodafresh.cz

Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje
je ve čtvrtek
14. července 2016.

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

Untitled-120 1
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Rychlostní kanoista Smýkal trénuje na svět
Osmatřicetiletý Tomáš Smýkal se na vodě pohybuje už dvacet let. Za tu dobu odchoval tři
generace dětí a získal nominaci
na mistrovství světa. Protože
tato šance minule nedopadla,
vrátil se do kánoe jako veterán
a míří na světový maraton do
Německa. Od jara získal už šest
medailí a cítí se ve formě. Pokud
vše vyjde, postaví se v září na
start mezi světové špičky.
Jaká byla vaše sportovní
cesta?
K vodě mě to vždycky táhlo,
rád jsem pozoroval kamarády,
kteří trénovali na Bečvě. Do loděnice jsem se odvážil o prázdninách na učňáku. Neměl jsem
fyzičku ani cit pro vodu, ale Milan Bartoš mi tehdy řekl, že když
budu dřít, mám šanci. Tvrdě jsem
trénoval a v roce 2003 získal nominaci na svět. Pak ovšem z finančních důvodů jedno místo
zrušili, takže jsem se mistrovství
nemohl zúčastnit. Dal jsem si
pauzu a loni začal znovu závodit
jako veterán.
Co vás přimělo k návratu na
start?
Byl to asi právě Milan, který
začal znovu jezdit. Já trénoval
jeho a on trénoval mě. Řekl mi,
že budu sedmý člověk z Hranic,
který se dostane na svět. A tak
to musím už kvůli jeho památce
dokázat.

Mluvíte o Milanu Bartošovi,
byli jste si blízcí?
Ano, Milan byl jako můj starší
bratr. Celých těch dvacet let mi
byl trenérem i přítelem. Odchovali jsme spolu tři generace dětí
a vzájemně si pomáhali v přípravách na ty nejvyšší závody.
Vytvořili jsme v loděnici rodinu a mezi jejími členy nedělali
rozdíly. Zažili jsme toho tolik,
chybí mi.
Jaké jsou tedy vaše závodní
plány?
Teď mám před sebou nejdůležitější závod, a to srpnové mistrovství české republiky. Jsem
nejmladší ve své kategorii 35 až
40 let, takže mám slušnou šanci
se v dráze na dvacet kilometrů
umístit. Pokud závod dopadne
podle mých představ, můžu se
v září těšit na mistrovství světa
v maratonu veteránů v Německu.
Jak se na takový vrchol sezóny připravujete?
Pravidelně trénuji, pořádně
jím a snažím se udržet ve formě.
Na vodě jsem čtyřikrát týdně i tři
hodiny. Celou zimu jsem makal
v posilovně, teď jezdím kilometry
a kilometry na Bečvě. A do toho
sháním sponzory, protože ve
sportu někdy bohužel záleží více
na financích než na výkonech.
Je něco, čeho se na tak velkém závodě obáváte?
Samotných závodů se až tak
nebojím. Sice už se stalo, že mi

na větších závodech
při jízdě udělali díru do
lodi, abych se neumístil, ale větší obavy mám
z úrazu v přípravě. Musím teď na sebe dávat
pozor, aby se mi nic
nestalo a mohl jsem jet
dostatečně připravený.
Jaké jsou vaše cíle
a sny?
Můj největší sen je
zúčastnit se mistrovství světa. Teď ho mám
na dosah, takže to tentokrát musí klapnout.
Jelikož ale současně
trénuji mladé začátečníky, těším se i na jejich
úspěchy. Vlastně na
sobě makám taky kvůli nim, aby měli nějaký
trenérský vzor.
Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

Rychlostní kanoista Tomáš Smýkal závodí jako
veterán v dlouhých tratích na dvacet kilometrů.
Foto: Veronika Hlavinková

Hasiči slavili 120. let
a cvičili stavbu hrází

Dračí lodě
svištěly po Bečvě
Deset sborů dobrovolných hasičů drahotušského okrsku nacvičovalo stavbu
protipovodňové hráze z pytlů plněných pískem. Foto: Veronika Hlavinková

Dunění bubnů od Bečvy dávalo jasně najevo, že na řece jsou opět „draci“.
Foto: Jiří Necid

Již po deváté se na Bečvě konaly závody dračích lodí Hranice Dragons 2016. Akci zahájily
ve čtvrtek 16. června tradičně
základní a střední školy. V sobotu si to pak nad hranickým
jezem rozdali ti ostatní. Souhra
deseti nebo dvacetičlenných

posádek, doplněných bubeníkem, brala dech a štíhlé dlouhé
lodě po hladině přímo letěly.
Většina závodů se jela na dvousetmetrové trati, diváci si ale
mohli vychutnat i 1 400 metrů
dlouhý závod.
(bak)

Sbory dobrovolných hasičů drahotušského okrsku si
v pátek 10. června vyzkoušely
stavbu protipovodňových hrází
z pytlů plněných pískem.
Taktické cvičení odstartoval
poplach o půl páté odpoledne.
Na místo se sjelo deset jednotek
z Hranic, Velké, Drahotuš, Slavíče, Hrabůvky, Milenova, Klokočí,
Radíkova, Středolesí a Uhřínova.
Důvodem fiktivních záplav
byly dlouhotrvající deště, které
zvedly hladinu potoka Veličky,
což by ohrozilo obyvatele obce
Velká. Protipovodňová hráz měla
zamezit přelití rozvodněného
toku do místních nízko položených domů. Hasiči pomocí dvoukomorových pytlů plněných
pískem vystavěli protipovodňovou bariéru a následně předvedli

ukázky různých variant pokládky
pytlů včetně utěsňování otvorů.
Akci naplánoval vedoucí místního odboru krizového řízení Dušan Michálek a hranická jednotka
hasičů IZS Olomouckého kraje.
„Taktické cvičení se konalo
v rámci oslav sto dvacátého výročí založení SDH Velká. Oslavy
pokračovaly sobotní výroční valnou hromadou, na které členové sboru převzali vyznamenání
za dlouholetou práci,“ upřesnil
organizátor události, starosta
dobrovolných hasičů veličského sboru a přerovského okresu
Radek Hlavinka. Dodal, že akci
zakončilo sousedské odpoledne,
které nabídlo ukázky historie
hašení požárů nebo výhled do
krajiny z plošiny jeřábu ve výšce
sedmdesáti metrů. 
(vh)
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Hranický judista míří na Mistrovství Evropy
Hranický judista David Šatánek patří k nejlepším hranickým judistům. Judu se věnuje
od 1. třídy a dlouhodobě patří
k oporám hranického Železa.
Ač věkem ještě dorostenec už
sbírá úspěchy i mezi juniory,
například letos v březnu získal
na domácí půdě v Hranicích na
mistrovství republiky juniorů
stříbro. Jeho výkony mu vynesly pozvánku do reprezentace,
právě nyní se připravuje na
Mistrovství Evropy dorostenců,
které proběhne 1. až 3. července ve finských Helsinkách. Bude
startovat ve váze do 55 kilo
a ještě v soutěži družstev. Před
odjezdem na závěrečné soustředění v Praze odpověděl na
několik otázek.
Jak probíhá taková příprava?
Právě jsem se vrátil ze soustředění v Liberci. Dali mi tam zabrat,
přeci jen nejsem tak úplně zvyklý
na náročné silové tréninky třikrát
denně. Ale bylo to super. Teď už
mám mít kratší intenzivnější zátěže, třeba zaměřené na rychlost.
A relaxovat, třeba chodit plavat.
Když se zrovna nepřipravuješ na mistrovství Evropy, tak
trénuješ jak často?
Třikrát týdně. Hlavním trenérem je Marek Nádvorník, ale
pomáhají i další, například Tomáš
Ličman, ten mi radí se stravou,
s psychikou. Tři tréninky týdně

jsou na jednu stranu málo, ale
nejsem na sportovní škole, abych
mohl trénovat třeba devětkrát
týdně. Navíc i škola je důležitá,
studuji na hranické průmyslovce, obor nábytkářská a dřevařská
výroba. Judo je pro mě koníček,
musí mě bavit.
Musíš hubnout do váhy?
Ano, běžně tak tři, čtyři kila
shazuju.
A jak dlouho shazuješ ta
kila?
Rekord mám asi 5 kilo za týden. Jednak upravím jídelníček,
jím méně a navleču se a snažím
se hodně vypotit.
To je bezva, tak rychle hubnout.
Je to super, že zhubnete,
ale na druhou stranu vám pak
chybí síla. Takže příští rok už asi
přestoupím do 60. Navíc, dřív mi
to tak nevadilo, ale to hubnutí je
čím dál horší. Čím jsem starší, tím
jsem v tom línější. Ale do závodů
ta kila shodit musím.
Na mistrovství Evropy se
budeš potkávat s judisty z jiných zemí. Už jsi řadu mezinárodních turnajů absolvoval.
Pozná se, že mají jiný styl?
To ano. Například mi připadá,
že třeba Rusové to mají postavené hodně silově. My máme tak ze
všeho trochu.
Ty osobně preferuješ boj
v postoji, nebo na zemi?
Raději na zemi, i když se mi
v poslední době na ní tak nedaří.

Vodáci se sešli na
Memoriálu M. Bartoše

Na Mistrovství ČR juniorů v Hranicích David Šatánek právě dostává soupeře na
tatami a chystá se nasadit držení. Foto: Petr Bakovský

V postoji, když mě soupeř hodí,
může být hned hotovo, kdežto
na zemi mám ještě šanci se třeba
z držení dostat.
A pomáhá ti při zápase,
když tě podpoří publikum?
Pomáhá to moc. Třeba v Teplicích, kde bývá pro dorostence
tradiční mezinárodní turnaj, tak
tam dokážou diváci vyhecovat
k výkonu. To se mi líbí, ty zápasy mají hned jinou atmosféru.
Pouze se člověk nesmí nechat
moc strhnout. Ale to se mi zas
tak často nestává.
A co rozhodčí? Jak moc mohou ovlivnit zápas?
Určitě ano. Ale není to tak
hrozné. Jsou tam tři, čtyři. Mají

mikrofony, sluchátka, mohou
spolu komunikovat. Při sporné
situaci mají možnost si prohlédnout video. Akorát, že některé
situace ani video nerozsoudí.
Děkuji za rozhovor a přeji
na mistrovství Evropy dobrý
výsledek.
Petr Bakovský
INFOBOX
David Šatánek loni získal
2. místo na MČR dorostenců, 3. místo na MČR juniorů,
1. místo na mezinárodních
turnajích ve Wroclawi a Athénách. Letos byl například
2. na MČR juniorů v Hranicích.

Hranické koupaliště

O prázdninách je venkovní koupaliště v Hranicích otevřené
denně od 9 do 20 hodin. Pro návštěvníky je k dispozici nedávno
instalovaná nová dvouskluzavka a zdarma lehátka. Celodenní
vstupné činí pro dospělé 80 korun, pro mládež od 6 do 18 let
a seniory nad 65 let přijde na 65 korun, pro děti do 6 let 20 korun.
Odpolední a večerní vstupné je pak levnější. 
(red)
Inzerce

Tenisový klub Slovan Hranice pořádá
v tenisovém areálu Teplice nad Bečvou

skupinové kurzy tenisu.
Od 11. července 2016

dle zájemců pondělí–pátek 9–12 hodin.
Kanoisté a kajakáři se v neděli 12. června sešli v Hranicích na tradičním závodě
Hranická dvoustovka - Memoriál M. Bartoše. Na startu se objevily všechny věkové
kategorie, od těch nejmenších až po veterány. Účastníci se mohli přihlásit i do
netradičních disciplín, jako byl mix dvojic, jak v kánoích, tak i na kajacích nebo na
rodinné závody. Závodům přálo počasí, takže ani občasná nedobrovolná koupel
ve vlnách Bečvy nebyla problémem. Foto: Jiří Necid

Cena 150 Kč/hod /včetně kurtu a trenéra/
Přihlášky a informace:

Tomáš Bieganski, tel. 724 826 900

TIRÁŽ: Hranický zpravodaj č. 7/2016 • Periodický tisk územního samosprávného celku. • Měsíčník • Vychází 1. července 2016 • Ročník II. • Vydávají Městská kulturní
zařízení Hranice, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČO: 71294686 • Grafická úprava a tisk: © Kleinwächter, 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: Naďa Jandová • Příjem inzerce: Turistické informační centrum Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice • Inzerce:
Yvona Pařízková, tel. 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz • Inzerce: Renáta Klement, tel. 604 421 542, e-mail: renata.klement@taxles.cz • Hranický zpravodaj
na internetu: www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ • Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 22143 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. •

