Hranický zpravodaj
Zpravodaj města Hranic

ročník III.

Grilfest? To je pořádná dávka
hudby i masa z grilu

číslo 8 / srpen 2017

Město podpoří
výměnu kotlů
Město Hranice poskytne
finanční podporu lidem,
kteří si zažádají o podporu
z „kotlíkové dotace“ z Olomouckého kraje. Zároveň
zřídí informační místo ke
krajským kotlíkovým dotacím. Rozhodli o tom v červnu hraničtí zastupitelé.
Dokončení na straně 2

Nad Hranicemi
zahřmí letadla

Areál letního kina se v neděli 16. července zaplnil kvalitní hudbou i grilovanými pokrmy. Konala se zde totiž oblíbená
akce Grilfest, která měla premiéru v roce 2015. Pro návštěvníky bylo připraveno hudební vystoupení v podání Yoyo
Bandu. O zábavu se postarali Klauni z Balónkova, Petr Stebnický a zahrála i kapela Backlight. Hvězdou večera byl
Zdeněk Izer a ohlas sklidila kapela Turbo. Nouze nebyla ani o grilované dobroty. K dostání byly steaky, klobásy, špízy,
makrely a další speciality. 
(red) Foto: Jiří Necid

Na přelomu srpna a září
se nad Hranicemi a okolím
opět objeví vojenské stroje.
V rámci mezinárodního cvičení Ample Strike 2017, které
probíhá za účasti členských
a partnerských států NATO,
budou nad vojenský prostor
Libavá přilétat letadla i vrtulníky. Největší letové úsilí
se uskuteční v pracovních
dnech od 28. srpna do 8. září
od 9 do 23 hodin. Ve dnech
pracovního klidu však může
dojít k příletům či odletům
letecké techniky.
 Dokončení na straně 2

Dny evropského dědictví letos s barokním nádechem
Orchestrion, mázhaus, veřejná snídaně i klavíristé na náměstí, komentovaná prohlídka
Staré střelnice – to jsou největší
taháky letošních Dnů evropského dědictví v Hranicích, které
se ve městě uskuteční v sobotu
16. září.
Letošní ročník připomene
také rok baroka. „Připravili jsme
komentovanou prohlídku po
barokních památkách ve městě,
dále barokní tvoření ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.
V Synagoze se uskuteční představení Pozdní baroko a bude i stepařské vystoupení inspirované
barokem,“ sdělila Naďa Jandová,
ředitelka Městských kulturních
zařízení v Hranicích, která akci
spolu s městem pořádají.

Lidem se letos otevře zdarma 15 památek, nově Muzeum
minerálů ve Stříteži nad Ludinou. Uskuteční se komentované
prohlídky v arboretu, u modelu
historického jádra Hranic na zámku, ale také prohlídka areálu Staré
střelnice.
Připravený je i bohatý hudební program. Na náměstí budou
hrát po celý den zkušení klavíristé, hudba bude znít i ze Synagogy a na Staré radnici. Zatímco
atmosféru výstavy o vojenských
ústavech bude na Staré radnici
dokreslovat koncert v podání
skupiny Olomoucký Dixieland
Jazz Band, v Synagoze se uskuteční interaktivní přestavení
v kostýmech inspirovaných barokem. Bude znít barokní hudba

a bude se promítat. Diváci uvidí
ukázky barokních tanců a seznámí se s obdobím baroka prostřednictvím představení v podání
učitelky hudby Jany Labašové
a jejích žáků.
Chybět nebude ani loňská novinka – permanent breakfast tedy
veřejná snídaně na Masarykově
náměstí u kašny, která v 9 hodin
ráno odstartuje Dny evropského
dědictví v Hranicích. „Ti, kteří zažili příjemnou atmosféru u prostřeného stolu vloni, si ji určitě
nenechají ujít ani letos. Podávala
se káva a čaj, k zakousnutí byl připravený chléb s máslem a milé
bylo, že spousta příchozích donesla na snídani nějaký ten koláček, štrúdl a další pochoutky
z vlastní kuchyně nebo zakoupe-

né v blízkém pekařství,“ dodala
Naďa Jandová.
Opět se otevře mázhaus měšťanského domu v Radniční ulici
č. 29. V budově Základní umělecké školy na Školním náměstí
si budou moci lidé poslechnout
jeden z posledních hrajících
orchestrionů v České republice
a dozvědí se také zajímavosti
o tomto stroji.
A bude se také tvořit, a to
hned na dvou místech. Na Staré
radnici si budou moci lidé vyrábět metály, na náměstí bude barokní tvoření, kde bude možnost
vyrobit si šperky, vějíře či masky.
Všechny programy budou
zdarma. Nezbývá, než si přát
krásné počasí. Bližší informace
najdete na straně 7. 
(red)
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V Hranicích se bude měřit ovzduší kvalitněji
Město chce měřit ovzduší
v Hranicích kvalitněji, a proto
bude usilovat o pořízení nové
imisní monitorovací stanice
s měřením meteorologických
dat. Rozhodli o tom zastupitelé
na svém červnovém jednání.
Získaná data chce město využít jednak k informování svých
občanů, případně také k přijetí
potřebných opatření při smogových situacích, ale například
také jako podpůrný argument při
prosazování Palačovské spojky.
„Pokud město nemá v ruce
data, není schopno obhajovat
své postoje,“ řekl k tomu hranický
starosta Jiří Kudláček.
Kvalita ovzduší ve městě je
dlouhodobě velkým problémem,
proto Hranice v roce 2012 využily
dotace a vybudovaly informační
systém znečistění ovzduší v Hranicích „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“. V září ale končí
jak udržitelnost projektu, tak

Nad Hranicemi
zahřmí letadla

i smlouva s firmou, která měření
provádí. Zastupitelé proto v červnu rozhodovali, jakým způsobem
bude město k měření ovzduší dál
přistupovat. Zvažovali tři možnosti.

Tři varianty

První variantou bylo pokračovat v dosavadním způsobu měření. To mělo výhodu, že kromě
investic na opravu by nebylo nutné investovat do nového měřicího přístroje. Na opravu ale není
možné čerpat dotaci, finanční
prostředky by bylo nutné uvolnit
z rozpočtu města již v letošním
roce. Získaná data navíc nejsou
v referenční kvalitě, nemohou
být zasílána do databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší,
který spravuje Český hydrometeorologický ústav).
Další variantou bylo zaplatit
službu měření kvality ovzduší ve
vybrané lokalitě pomocí měřícího vozu. Měřicí přístroj by zůstával ve vlastnictví společností,
která by službu měření obstarávala. Toto řešení vykazuje ale
nejvyšší náklady na roční provoz.

Stanice za 2 miliony

Zastupitelé proto podpořili
variantu pořízení nové imisní
monitorovací stanice. Ta by měla
stát přes 2 miliony, ministerstvo
životního prostředí ale v rámci
„Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020“ vypsalo
výzvu na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší
a souvisejících meteorologických
aspektů. Po splnění zadaných
podmínek je možné získat až
85 % nákladů ze Státního fondu
životního prostředí.
U této varianty je možný přenos dat na světelnou informační
tabuli nebo na stávající webovou stránku kde jsou zveřejňovány informace o stavu ovzduší
v Hranicích (http://ovzdusi.mesto-hranice.cz/), případně také
zasílat informace formou SMS
osobám, které budou mít o data
zájem. Světelnou informační tabuli je také možné zapracovat do
žádosti o dotace.

Nejnižší náklady

Výhodami tohoto řešení je, že
měřicí přístroj by byl v souladu

se všemi českými i evropskými normami, data mohou být
zasílána do databáze ISKO i na
existující webovou aplikaci pro
informování veřejnosti. Byla by
měřena i meteorologická data,
která jsou velmi důležitá, pro
roční hodnocení stavu. Naměřená data je možné přenášet na
stávající webovou stránku, světelnou informační tabuli nebo
také formou SMS zainteresovaným osobám. Nezanedbatelné
také je, že jde o nejnižší roční náklady na provoz ze všech variant.
Při porovnání všech tří variant se, i přes vyšší pořizovací
náklady, rada města i zastupitelé rozhodli podpořit poslední
z nich, protože poskytuje největší možnosti monitoringu.
Hranice tak získají měřící stanici,
která by byla v souladu se všemi normami, data mohou být se
souhlasem Českého hydrometeorologického ústavu přenášeny do databáze ISKO, budeme
znát i informace o meteorologických podmínkách a následný provoz je nejméně finančně
náročný. 
(bak)

Dokončení ze strany 1

Lety v nočních hodinách
budou omezeny na minimum. Přesto může cvičení
v dotčených oblastech přinést zvýšenou hlukovou
zátěž, za což se armáda
předem omlouvá. Cílem
společného výcviku aliančních a partnerských jednotek bude především sladění
činnosti pilotů taktického
a vrtulníkového letectva
s činností předsunutých leteckých návodčích a velitelů
pozemních jednotek. Cvičení je plně v gesci Armády ČR,
řídícím prvkem je Velitelství
Vzdušných sil AČR.  (bak)

Ve škole finišují opravy za téměř 3 miliony
Prázdniny jsou doba, kdy ve
většině škol nastane na nějaký
čas klid. To však neplatí v Základní a Mateřské škole Šromotovo.
Třetí etapou tam pokračuje
úprava rozvodů vody a kanalizace. Tentokrát se týká nové
budovy, kromě jídelny, která
se dělala již loni. Mění se nejen
rozvody vody a kanalizace, ale
také vybavení, jako například
umyvadla. Upravují se i stropní
podhledy. Celá akce vyjde na
2,8 milionu korun a jde o třetí,
poslední část rekonstrukce roz-

vodů vody a kanalizace. Vše má
být hotové do konce prázdnin,
aby probíhající práce nenarušily
výuku. Na škole zároveň probíhá
ještě jedna oprava – reklamace
nátěru střechy.
První část rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace proběhla ve škole již v roce 2015. Měnily
se letité stupačky, stará umyvadla, baterie ve třídách i kabinetech. Výměny se dočkala i část
staré problémové kanalizace.
Tato akce přišla na téměř 3 miliony korun. Loni se město pustilo
do druhé etapy, která se týkala

Rozvody vody a kanalizace se opravují
postupně, takto se loni rekonstruovala
kuchyň. 
Foto: Petr Bakovský

zejména stravovacího pavilonu
včetně kuchyňského provozu
a stála přibližně 2,5 milionu korun.
(bak)

Město podpoří výměnu kotlů
Dokončení ze strany 1

Již v loňském roce poskytoval Olomoucký kraj finanční
prostředky fyzickým osobám na
výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za nový
zdroj tepla. V letošním roce se vyhlášení druhého dotačního programu ze strany Olomouckého
kraje, jenž je určen pro majitele
rodinných domů na území kraje,
předpokládá ve druhé polovině
roku 2017.
Podání žádosti o kotlíkové dotace na Olomouckém kraji je ale
docela složité. V první výzvě si požádalo pouze 30 občanů z Hranic

a místních částí a podporu získalo
27 žadatelů. Město se proto rozhodlo podpořit výměnu kotlů.
Zastupitelé posuzovali několik variant možné podpory.
Rozhodli se jednak pro finanční
podporu fyzickým osobám na
výměnu kotle na pevná paliva, které si zažádají o podporu
z „kotlíkové dotace“ z Olomouckého kraje. Výše podpořené
částky z Olomouckého kraje byla
loni v 1. výzvě maximálně 85 %
z 150 tisíc korun.
Město Hranice by mohlo
podpořit žadatele dalšími 7 %
a fyzická osoba by pak z vlast-

ních prostředků zaplatila pouze
8 % z celkové částky. Vzhledem
k tomu, že město zatím nemůže
vědět, kolik bude žadatelů o dotaci, orientačně by se jednalo
o částku zhruba 2 625 000 korun
při výměně 250 starých kotlů.
Výsledná částka, kterou by bylo
na tuto variantu každoročně potřeba, by vycházela z informace
od Krajského úřadu Olomouckého kraje, podle počtu žadatelů
o dotaci. Výhodou tohoto řešení
je snížení imisní zátěže ještě před
rokem 2022. Bude to ale také přinášet finanční a administrativní
zátěž pro město.

Dále zastupitelé podpořili
zřízení informačního místa ke
krajským „kotlíkovým dotacím“,
kde by mohli občané v určitých hodinách získat informace
o tom, jak vyplnit žádost, jaké
informace si zajistit a co vše je
potřeba doložit. V této oblasti bude město spolupracovat
s Hranickou rozvojovou agenturou, která zajistí poskytování informací o „kotlíkových dotacích“
veřejnosti v určených časech.
Předpokládá se také možnost
telefonických konzultací a organizace alespoň 4 seminářů pro
veřejnost.(bak)
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Nominujte osobnost na Cenu města
Školy, spolky, sdružení, společenské organizace, občané
i právní subjekty mohou podávat návrhy na udělení Ceny
města.
Nominace se podávají na
podatelnu městského úřadu
písemně, volnou formou, adresovány odboru školství, kultury
a tělovýchovy, a to do 1. září do
12 hodin. Nominace musí obsahovat nacionále nominované osoby, adresu, obor činnosti
a stručné zdůvodnění nominace; a také kontakt na toho, kdo
nominaci podává. Nominováni
mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby.
Cena města se uděluje jako
ocenění autorům významných

děl, objevů a vědeckých prací
nebo osob a kolektivů, které
podaly mimořádný výkon, dosáhly významných úspěchů
nebo vykonaly ocenění hodné
skutky. Je nezbytné, aby oceněný nebo předmět ocenění
měl vztah k městu. Cenu města
tvoří pamětní list, podepsaný
starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc
korun.
Město Hranice uděluje tuto
cenu od roku 2005. Od té doby
nominovali lidé 46 osobností.
Cenu získalo 19 jednotlivců
a 3 kolektivy, a to ZUŠ Hranice,
Divadelní soubor Tyl Drahotuše
a kolektiv speleologů ze základní organizace Hranický kras.

Loni ocenění získal z rukou starosty Hranic Jiřího Kudláčka například kameraman
Petr Čepický. 
Ilustrační foto: Petr Bakovský

Z jednotlivců připomeňme
Václava Bednáře, Annu Musilovou, Josefa Slimáčka, Miroslava
Černého, Jana Jaroše, Taťánu Jo-

nasovou, Vítězslava Tugendlieba,
Jaroslava Strnada, Stanislava Kuthana, Václava Vlasáka, Vladimíra
Vyplelíka a další. 
(oškt)

Charita zve na Setkání v Zahradě
Zaměstnanci Charity Hranice zvou všechny lidi dobré vůle
ve čtvrtek 24. srpna od 14 do
18 hodin na Setkání v Zámecké
zahradě v Hranicích. Připraven
je program pro celou rodinu.
Těšit se můžete na Pohádkové
překvapení Divadla bez kliky,
tvořivou dílničku Nízkoprahov-

ky Fénix, dále si mohou děti užít
skotačení ve skákacím hradě
a čekají je i legrační nápady zdravotních klaunů. Nebude chybět
bezplatné měření krevního tlaku
a glykémie a možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky.
Hudbu k poslechu i tanci zajistí
kapela Nejistota. (red)

INZERCE

Připraven je program pro celou rodinu. Foto: Charita Hranice

Žáci hranických základních
škol získali ocenění
Na konci školního roku jsou již
tradičně oceněni žáci hranických
základních škol za své úspěchy.
Ocenění ukazují šíři zájmů hranických školáků od recitačních
či čtenářských soutěží přes matematické, zeměpisné či dějepisné olympiády, dopravní soutěže,

kuchařské soutěže až po různé
sportovní aktivity, od fotbalu
přes vodní sporty nebo přespolní
běh až k šachům. Ocenění předával vedoucí odboru školství
a sociálních věcí MěÚ Hranice
Mgr. Vojtěch Bušina a ředitelé
hranických základních škol. (bak)

PŘIVÝDĚLEK
S FAIR CREDITEM.
KATEŘINA, 28 LET,
ZDRAVOTNÍ SESTRA.
U NÁS SI ZA MINULÝ
ROK PŘILEPŠILA
KAŽDÝ MĚSÍC
O 9 950 KČ.
Jsem ráda mezi lidmi.
To může být na mateřské
dovolené problém.
Ale ne u Fair Creditu.

Bezplatná linka: 800 050 288
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz
Žáci za své úspěchy získali ocenění. Foto: Petr Bakovský

NYNÍ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK
5 000 KČ/MĚS.
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NAJDI SI SVOU CESTU

Hranické náměstí obsadily stovky žáků
Ukázat žákům, že mohou
trávit volný čas aktivně a ne jen
u počítačů, tabletů a mobilů –
to byl cíl zábavně vzdělávací
akce Find your way v překladu
Najdi si svou cestu, zaměřené
proti virtuálním drogám, takzvanému netolizmu.
Ujít si ji nenechalo zhruba pět
stovek žáků z hranických škol,
kteří v pondělí 26. června zaplnili
Masarykovo náměstí v Hranicích.
Tuto akci uspořádalo hranické
Turistické informační centrum

již podruhé. Představily se zde
místní organizace a spolky, které
se zaměřují na volnočasové aktivity dětí a mládeže. K vidění byla
exhibice na kolech, vystoupení
na zdravotní síti, aikido, moderní
gymnastika, stanoviště skautského oddílu z Hranic, vědomostní
soutěže a akce se také účastnili
preventisté z hranické Městské
policie. Celou akci pak zpestřily
svým vystoupením mažoretky,
nechybělo ani hudební vystoupení žáků na kytaru. 
(ld)

Akce byla uspořádána za finanční podpory:
Více než pět stovek žáků hranických škol se sešlo na náměstí, kde na ně čekala
spousta atrakcí. Lákadlem byla například zdravotní síť studia Phoenix.

Ukázkami aikida se prezentoval Dům dětí a mládeže Hranice.

Odvážné kousky na kolech předvedli akrobaté z FJ Show agency.

Nechybělo ani oblíbené kolo štěstí s vědomostními
otázkami střediska MEIS Hranice.

Program zpestřily svým vystoupením i mažoretky.

Střílelo se také z luku pod dohledem hranických skautů.

Hudební vystoupení žáků Radima Černého.

Centrum města žilo hudbou, ale i adrenalinem.
Foto: 8x Zdeněk Ovčačík

KULTURA
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Kruh přátel hudby nabízí špičkové koncerty
Nejznámější česká harfistka
Kateřina Englichová, cenami
ověnčený hobojista Vilém Vaverka, ale také netradiční spojení
Panovy flétny a cimbálu a další
špičkové koncerty a lahůdky mohou očekávat v nové sezoně hranického Kruhu přátel hudby jeho
členové a návštěvníci koncertů.

Městská kulturní zařízení
Hranice připravila i na novou
sezonu koncertů klasické hudby
výrazné umělce domácí i zahraniční scény vážné hudby. Sezona
2017/2018 nabízí v rámci předplatného celkem osm koncertů.
Cena předplatného zůstává i letos stejná, za abonentku

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezony 2017/2018
Nástrojové obsazení
Kdy
Kde
Interpret
Pondělí
4. 9.
Pátek
13. 10.
Středa
15. 11.
Úterý
9. 1.
Pondělí
5. 2.
Pondělí
12. 3.
Čtvrtek
12. 4.
květen/
červen

Koncertní
sál
Beskydské
divadlo
Koncertní
sál
Koncertní
sál
Koncertní
sál
Koncertní
sál
Koncertní
sál
Koncertní
sál

Roman Patočka

housle

Janáčková filharmonie
symfonický orchestr
Ostrava
Liselotte a Jan
Panova flétna, cimbál
Rokytovi
Kateřina Englichová
harfa, hoboj
a Vilém Veverka
Sedláčkovo kvarteto

smyčcové kvarteto

Cantarina Clarinete

klarinetové kvarteto

Dominika a Jiří
Hoškovi
Festival Americké jaro
(USA)

violoncello (duo)
bude upřesněno
na jaře

Vydejte se na komentované prohlídky
Na srpen připravilo Turistické informační centrum v Hranicích několik prohlídkových
okruhů: vojenské a židovské
prohlídky, cestu po barokních
památkách, výstupy na věž Staré radnice a prohlídky městské
památkové zóny.
Komentované prohlídky areálu slavných vojenských ústavů
mohou zájemci absolvovat ve
čtvrtek 3. srpna a ve čtvrtek
31. srpna. Sraz účastníků je
v 13:45 hodin v Turistickém informačním centru na zámku,
vstupné je 60 korun za osobu.
Po stopách hranických židů se
můžete vydat ve středu 9. srpna a ve středu 16. srpna. Sraz
zájemců je ve 14 hodin taktéž
v Turistickém informačním centru, cena prohlídky činí 30 korun
za osobu. Na obě prohlídky je
třeba se předem v Turistickém
informačním centru objednat
buď osobně, nebo telefonicky
na čísle 581 607 479.
Další komentovaná prohlídka bude Po stopách baroka.
Návštěvníci se seznámí s hranickým farním kostelem a are-

álem Kostelíčka. Řeč bude také
o dalších barokních památkách
na Hranicku. Průvodcem bude
Jiří J. K. Nebeský. Sraz zájemců
je ve 14 hodin před kostelem
Stětí sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí a prohlídka bude
zdarma.
Turisté i místní mohou
o prázdninách opět využívat
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 zajímavá místa, kterými procházela historie. Vychází
se z Turistického informačního
centra na zámku, cena je 20 korun za osobu.
Oblíbené jsou stále výstupy
na věž Staré radnice. Až do září
se prohlídky konají denně, vždy
v celou a půl hodinu, a to od 10:00
do 11:30 a od 14:00 do 15:30
hodin. Vychází se z Turistického
informačního centra na zámku,
cena je 10 Kč na osobu. 
(ld)

Cantarina Clarinete znamená v překladu Zpívající klarinety. Jde o čistě ženský kvartet. Interpretky nejen, že hrají skvěle na klarinety, ale také svá vystoupení zpestřují
zpěvem. 
Foto: www.cantarinaclarinete.cz

zaplatí zájemci 700 korun, zlevněná přijde na 600 korun. Děti
mají na koncerty vstup zdarma.
Cena předplatného je zvýhodněná, vstupenky na jednotlivé
koncerty se budou pohybovat
od 150 do 250 korun.
Předplatné se bude prodávat v kanceláři Městských kulturních zařízení v Zámecké ulici
118 v přízemí, a to od pondělí

21. srpna do pondělí 4. září včetně. Zájemci mohou přijít od pondělí do pátku vždy od 9 hodin
do 12 hodin a od 13 hodin do
16 hodin.
Případné dotazy vám ráda
zodpoví Magdaléna Škapová,
dramaturgyně Kruhu přátel
hudby, a to na telefonním čísle
731 910 267, nebo na e-mailu
mkz@hranet.cz. 
(mš)

Park ožije Prázdninováním
- akcí pro celou rodinu
Tradiční akce, která se symbolicky loučí s prázdninami,
opět proběhne poslední srpnovou neděli 27. srpna v Sadech
Čs. legií v Hranicích. Akce má
ve městě dlouholetou tradici.
Letos se koná už šestý ročník.
Návštěvnicí se i tentokrát
mohou těšit na pestrý program,
který je sestaven pro nejmenší
diváky, ale i pro jejich rodiče. Začátek je ve 14 hodin.
Mezi vystupujícími bude skupina Abraka Muzika, která je ob-

líbená hlavně u dětí. Dospělí si
přijdou na své při vystoupení vynikající F-dur Jazz Band, také vystoupí výherci pěvecké soutěže
Pop Nota, která má v Hranicích
mnohaletou tradici a představí
se i skupina Medicimbál.
Dále bude připraven skákací hrad, malování na obličej
a chybět nebudou ani loďky, na
kterých se budou moci zájemci
povozit na Bečvě. Zajištěno bude
také občerstvení. Vstup na tuto
akci je zdarma. 
(red)

FiHa hostem Hranického kulturního léta

Beseda s historikem umění
O architektuře budov hranických vojenských ústavů a akademie pohovoří historik umění Tomáš Pospěch. Poutavá přednáška
bude obohacena promítáním historických fotografií a proběhne
15. srpna v 17 hodin v hranickém muzeu na Staré radnici. (such)

V programu Hranického kulturního léta se ve středu 5. července představila mladá
energická rocková skupina FiHa. Ta měla v Hranicích vystoupit již loni, ale náhlá průtrž
mračen jim místo zážitku z koncertu připravila zážitek z koupele. Foto: Petr Bakovský
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„Rozkaz zněl jasně!“ Výstava o slavných vojenských ústavech

Výstava „Rozkaz zněl jasně“ mapující historii a osobnosti vojenských ústavů v Hranicích zaplnila prostory Staré radnice. Lidé ji mohou
navštívit až do 8. října, vstup na výstavu je zdarma. 
Foto: Jiří Necid

Zájemci si mohou vyplnit vědomostní kvíz, ale také přihlášku, kterou vyplňovali
zájemci o studium ve vojenských ústavech, nebo poznat nejvýznamnější osobnosti,
které v Hranicích studovaly. 
Foto: Jiří Necid

Návštěvníci výstavy se mohou vyfotit
v raketě, která má připomenout jednu
z osobností vojenské akademie Hermana Potočnika – průkopníka kosmonautiky.  Foto: Archiv Jiřího Nebeského

K vidění je spousta historických fotografií slavných vojenských ústavů, nejrůznějších
materiálů a publikací a rarit, ale také ukázka třídy.
Foto: Jiří Necid

Na výstavě jsou ke zhlédnutí také medaile ze sbírek hranického muzea. Foto: Jiří Necid

Doprovodné programy
Čtvrtek
10:00
10. srpna – 12:00
a 14:00
– 16:00
Úterý
17:00
15. srpna
Čtvrtek
7. září

17:00

Úterý
26. září

17:00

VYROB SI SVOU VLASTNÍ MEDAILI
Výtvarný ateliér pro děti i dospělé, soutěž
o ceny.
ARCHITEKTURA VOJENSKÝCH ÚSTAVŮ
O architektuře budov hranických vojenských
ústavů přednáší historik umění Tomáš Pospěch.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VOJENSKÝCH
ÚSTAVŮ
O osobnostech, které prošly vojenskou akademií, přednáší historik Václav Bednář.
DUCHOVNÍ SLUŽBA V ARMÁDĚ
O kaplanství a náboženství v armádě přednáší
kpt. Mgr. Daniel Waclawek.

Malí i velcí návštěvníci si mohou ve výstavní síni na Staré radnici vyrobit medaili
a zúčastnit se tak soutěže o ceny. Tři nejkrásnější medaile obdrží po ukončení
výstavy balíčky výtvarných potřeb, které věnuje velkoobchod s kancelářskými
potřebami Astra Office. Výherce prvního místa získá balíček výtvarných potřeb
v hodnotě 800 korun, druhého v hodnotě 600 korun a třetího za 400 korun. Soutěžit může kdokoliv, stačí vyrobit medaili a na její zadní stranu napsat své jméno,
telefon, případně mail. Medaili lze vytvořit přímo v muzeu, nebo donést kousek
vytvořený doma.
Foto: Marek Suchánek

Hranice
sobota
16. září
2017
Národní téma:
Památky a příroda

PROGRAM NA STARÉ RADNICI

• Rozkaz zněl jasně – výstava
o historii a osobnostech hranických vojenských ústavů
(9:00 – 16:00)
• Komentovaná prohlídka
výstavy Rozkaz zněl jasně
– 11:00, 15:00
• Výstupy na věž Staré radnice. Přihlášky u průvodce
v muzeu na Staré radnici,
poslední výstup v 15:30 (9:00
– 16:00)
• Vyrob si svůj metál – výtvarný ateliér pro děti i dospělé – (10:00 – 16:00)
• Olomoucký Dixieland Jazz
Band – koncert (14:30 –
16:00)

Zpřístupněné památky

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

od 9:00 do 16:00

• Berenika Ovčáčková: Minilegendy – výstava grafik
a obrazů (Synagoga, 9:00 –
16:00)

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728		
Výstavní síň Stará radnice, vchod z Radniční ulice 1
Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
Radniční věž, Stará radnice (vstup z výstavní síně)
Židovský hřbitov, Zborovská ulice		
Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí 1
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice		
Poutní místo Kostelíček		
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč
Kaple sv. Josefa, Slavíč
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (do 17:00)
Evangelický kostel, Šromotovo náměstí
Mázhaus, Radniční 29
Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123

Vstupy do památek i na programy zdarma

• Improvizace na barokní
téma - taneční vystoupení
stepařů pod vedením Šárky
Hlavinkové (od 13.30)
• Pozdní baroko – interaktivní
představení v kostýmech inspirovaných barokem. Bude
znít barokní hudba a bude se
promítat. Diváci uvidí ukázky
barokních tanců a seznámí
se s obdobím baroka prostřednictvím představení
v podání učitelky hudby
Jany Labašové a jejích žáků
(od 14:00)
PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

• Prohlídka barokních památek s průvodcem - sraz
zájemců ve 13:00 na Staré
radnici (vchod z Radniční
ulice).

PROGRAM NA ZÁMKU

• Jana Hostašová: Žádám
absolutno – výstava obrazů
v Galerii severní křídlo zámku
(9:00 – 16:00)
• Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce - v Muzeu na
zámku (9:00 – 16:00)
• Komentovaná prohlídka
modelu historického jádra
Hranic – autor modelu Stanislav Miloš přiblíží zájemcům
historické souvislosti i zajímavosti při tvorbě modelu
- Muzeum na zámku (14:00
– 16:00)

STARÁ STŘELNICE

• Komentovaná prohlídka
areálu Staré Střelnice se
zajímavou historií. Provází
Karla Vlasáková (16:00)
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

ORCHESTRION

PROGRAM V GALERII M+M

Když máš v chalupě orchestrion. Jeden z posledních hrajících
orchestrionů v Česku si můžete
přijít poslechnout a prohlédnout do ZUŠ Hranice. Dozvíte
se více o uměleckém, hudebním
a technickém umu a zručnosti
našich předků v oblasti automatických hudebních strojů – orchestrionů (14.00 – 16:00, ZUŠ
Hranice, Školní nám. 35)

Barvy života - XV. ročník výstavy prací seniorů - pořádá
hranický Domov seniorů (9:00
– 17:00)

Více na
www.mkz-hranice.cz

• Koncert HDPS (9:30 a 10:30)

Zahradní ateliér M+M - výstava
dřevěných plastik (9:00 – 17:00)
DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY

• Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s výkladem - 9:00, 10:00, 14:00 a v 15:00
• Den na Včelařské stezce - posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým
454. Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka výroby
svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských
produktů (9:00 – 15:00).

• Permanent breakfast – veřejná snídaně pro kolemjdoucí na Masarykově náměstí
u kašny. Tabule bude připravena, káva a čaj uvařené,
chléb s máslem namazaný.
Přijďte s námi posnídat a nějaké dobrůtky vezměte s sebou (9:00 – 10:00)
• Veřejné piano u kašny na
Masarykově náměstí – koncert klavíristů – učitelů a žáků
ZUŠ Hranice pro příjemnou
pohodu kolemjdoucích (9:00
– 16:00).
• Barokní tvoření u kašny na
Masarykově náměstí – ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice (10:00 – 16:00)
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MUZEA A GALERIE
Galerie Synagoga
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 13. 8. 2017 - Václav Bláha: Rezonance. Výstava
českého malíře a grafika, který se věnuje
především figurální tvorbě mechanismů vzájemných
lidských kontaktů.
17. 8. – 1. 10. 2017 - Berenika Ovčáčková: Minilegendy. Výstava významné české grafičky, která
bude v Hranicích vystavovat po 20 letech. Vernisáž
se uskuteční ve čtvrtek 17. srpna v 17 hodin.

PROGRAM KULTURNÍCH, 			
Středa 2. 8.

Sobota 5. 8.

18:00 - Vernisáž k výstavě Pavel Dačický: Kyrgyzstán – země
jezer, hor a divokých koní. Koná
se v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstup zdarma.

8:00 - Switch Cup 2017 – beachový turnaj. Koná se v BSS Clubu, Pivovarská 102, Drahotuše.
Bližší informace a přihlášky na
www.switchcup.cz.

21:00 - Letní kino: Pěkně blbě (romantický/komedie, titulky). Koná
se v letním kině Hranice, vstupné
80 Kč. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem představení.
11:00 - Oslava výročí 700 let –
výročí obce Malhotice s doprovodným programem. Koná se
v obci Malhotice, vstup zdarma.

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.
Do 8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. C. K. vojenské ústavy a vojenská
akademie. Výstava představuje nejen historii hranických Vojenských
ústavů a akademie, ale osobnosti, které v Hranicích studovaly, například Slovince Hermana Potočnika, průkopníka raketové techniky a astronautiky, který v Hranicích studoval na tříleté Vyšší vojenské reálce.

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 8:00–14:0, so–ne zavřeno.
2. 8.–7. 9. 2017 - Pavel Dačický: Kyrgyzstán
– země jezer, hor a divokých koní. Výstava
cestovatelských fotografií. Vernisáž se uskuteční ve středu 2. srpna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,
www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: po–ne 14:00–16:00 nebo po předchozí
domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava
zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci
mohou obdivovat unikátní kousky, seznámí se se zápalnými mechanizmy 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).
V měsíci srpnu neprobíhá žádná výstava.
7. 9.–29. 9. 2017 – Barvy života. Tradiční výstava prací seniorů.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. září v 15 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz
Otevřeno: červenec út–ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. 2017 - Zrcadlová jeskyně. Výstava sklářských výtvarníků.

Kavárna Na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 775 739 706.
Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.
Do 30. 9. 2017 - Černobílé Hranice očima
Aleše Holiše. Výstava fotografií.

Čtvrtek 3. 8.
13:45 - Komentovaná prohlídka po areálu bývalých
vojenských ústavů. Vychází se
z Turistického informačního centra na zámku, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Cena je 60 Kč za osobu
a na prohlídku je třeba se předem
objednat tel. 581 607 479.

21:00 - Kinematograf bratří Čadíků: Teorie tygra – koná se v pohostinství Na střelnici u Zbránků,
Pod Křivým 1394, Hranice, vstupné dobrovolné, deky s sebou.
Neděle 6. 8.
8:00 - Switch Cup 2017 – beachový turnaj. Koná se v BSS Clubu, Pivovarská 102, Drahotuše.
Bližší informace a přihlášky www.
switchcup.cz.
11:30 - Oslava výročí 700 let –
výročí obce Malhotice s doprovodným programem. Koná se
v obci Malhotice, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Křižáček
(drama/historický, ČR). Koná se
v letním kině Hranice, vstupné
100 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

21:00 - Kinematograf bratří Čadíků: Řachanda – před
pohádkou bude táborák, koná
se v pohostinství Na střelnici
u Zbránků, Pod Křivým 1394,
Hranice, vstupné dobrovolné,
deky s sebou.
Pondělí 7. 8.
21:00 - Kinematograf bratří Čadíků: Všechno nebo nic – koná
se v pohostinství Na střelnici
u Zbránků, Pod Křivým 1394, Hranice, vstupné dobrovolné, deky
s sebou.

Pátek 4. 8.
16:30 - Fotbalový zápas – Dukla Hranice versus Soběchleby.
Koná se na Fotbalovém hřišti,
U splavu, Hranice, vstupné 15 Kč,
snížené 10 Kč, děti a ženy zdarma.

Úterý 8. 8.
21:00 - Kinematograf bratří
Čadíků: Trabantem do posledního dechu – koná se v pohostinství Na střelnici u Zbránků, Pod
Křivým 1394, Hranice, vstupné
dobrovolné, deky s sebou.
Středa 9. 8.

21:00 - Letní kino: AtomicBlonde: Bez lítosti (akční/mysteriózní/ titulky). Koná se v letním kině
Hranice, vstupné 110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

14:00 - Po stopách hranických
židů. Komentovaná prohlídka
židovských památek. Vychází se
z Turistického informačního centra na zámku, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Cena je 30 Kč za osobu
a na prohlídku je třeba se předem
objednat, tel. 581 607 479.

PROGRAM AKCÍ
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SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V HRANICÍCH
21:00 - Letní kino: Srdečně vás
vítáme (komedie, titulky). Koná
se v letním kině Hranice, vstupné
110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

Úterý 15. 8.

Pátek 18. 8.

17:00 - Architektura staveb vojenských ústavů – o architektuře vojenských ústavů přednáší
historik umění Tomáš Pospěch.
Koná se ve Staré radnici, Radniční
1, Hranice, vstup 20 Kč.

17:00 - 02:00 - Letiště 2017 –
multižánrový festival alternativní, jazzové a elektronické scény.
Koná se na letišti v Drahotuších,
vstupné od 450 Kč, předprodej
www. googout.cz a v Turistickém
informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice.

Čtvrtek 10. 8.
10:00–12:00 - Vyrob si svou
vlastní medaili – kreativní ateliér pro děti. Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice, vstup
zdarma.
14:00–16:00 - Vyrob si svou
vlastní medaili – kreativní ateliér pro děti. Koná se ve Staré radnici, Radniční 1, Hranice, vstup
zdarma.

21:00 - Letní kino: Emoji ve filmu (animovaný/dobrodružný/
dabing). Koná se v letním kině
Hranice, vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

Pátek 11. 8.
21:00 - Letní kino: Annabelle
2: Zrození zla (mysteriózní/horor). Koná se v letním kině Hranice, vstupné 110 Kč. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Sobota 12. 8.
12:00–18:00 - Místní výstava
drobného zvířectva – koná se
v chovatelském areálu vedle zámeckého parku v Malhoticích,
vstupné 25 Kč.
Neděle 13. 8.
8:00–17:00 - Místní výstava
drobného zvířectva – koná se
v chovatelském areálu vedle zámeckého parku v Malhoticích,
vstupné 25 Kč.

Středa 16. 8.
14:00 - Po stopách hranických
židů. Komentovaná prohlídka
židovských památek. Vychází se
z Turistického informačního centra na zámku, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Cena je 30 Kč za osobu
a na prohlídku je třeba se předem
objednat, tel. 581 607 479.

21:00 - Letní kino: Španělská
královna (komedie/ titulky).
Koná se v letním kině Hranice,
vstupné 110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

Čtvrtek 17. 8.
18:00 - Vernisáž k výstavě: Berenika Ovčáčková - Dílo. Koná
se v Galerii Synagoga, Janáčkova
728, Hranice, vstup zdarma.
19:00 - Vysavač – jedinečná komediální one man show Boba
Klepla. Koná se na nádvoří Staré
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice, vstupné 380 Kč. Předprodej
v restauraci Stará střelnice nebo
v knihkupectví Ezop, Masarykovo
náměstí, Hranice.
21:00 - Letní kino: Po strništi
bos (drama/válečný, ČR). Koná
se v letním kině Hranice, vstupné
130 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

19:00 - Dívčí válka – komedie
Františka Ringo Čecha. Koná se
na nádvoří Staré střelnice, Sady
Čs. Legií 770, Hranice, vstupné
380 Kč. Předprodej v restauraci
Stará střelnice nebo v knihkupectví Ezop, Masarykovo náměstí,
Hranice.
21:00 - Letní kino: Zabiják
& bodyguard (akční/ komedie/ titulky). Koná se v letním
kině Hranice, vstupné 110 Kč.
Pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

21:00 - Letní kino: Velká oříšková loupež 2 (rodinný/animovaný/dabing). Koná se v letním kině
Hranice, vstupné 110 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

Pátek 25. 8.
16:00 - Hustopečské dny – tradiční oslavy městyse zahájí velká
zábavná nanuková show, koncert
Limetal a AC/DC czech revival.
Koná se na louce pod zámkem
v Hustopečích nad Bečvou. Vstupné 150 Kč, předprodej 100 Kč.

Sobota 19. 8.

Sobota 26. 8.

14:00 - Po stopách baroka.
Komentovaná procházka Jiřího
J. K. Nebeského po barokních památkách města Hranic. Sraz před
kostelem Stětí sv. Jana Křtitele,
Masarykovo náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

8:00 - Volejbalový turnaj ve
Velké – prázdninový volejbalový turnaj smíšených družstev.
Koná se na kurtech u sokolovny
ve Velké, startovné 400 Kč, bližší
informace www.tjsokolvelka.cz.

14:00 - 02:00 - Letiště 2017 –
multižánrový festival alternativní, jazzové a elektronické scény.
Koná se na letišti v Drahotuších,
vstupné od 450 Kč, předprodej
www. googout.cz a v Turistickém
informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Středa 23. 8.
21:00 - Letní kino: Čára (krimi/
thriller/ CZ a SK). Koná se v letním kině Hranice, vstupné 110 Kč.
Pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

12:00 - Hustopečské dny – tradiční oslavy městyse začnou průvodem obcí k zámku, kde čeká
doprovodný program pod taktovkou místních organizací, spolků a hostů. Dále vystoupí Kristina
s kapelou a večer zakončí taneční
zábava s TNT z Příbora. Koná se
v areálu zámku v Hustopečích
nad Bečvou. Vstupné 250 Kč,
předprodej 200 Kč.
14:00 - Rock Drey Fest 2017
– tradiční festival revivalových
skupin. Vystoupí např. Rammstein revival, AC/DC revival, Iron
Maiden revival a další. Koná se
v areálu letního kina, Hranice.
Předprodej od 7. srpna v CK
Bonton, Masarykovo nám. 17,
Hranice.
Neděle 27. 8.

Čtvrtek 24. 8.
14:00 - Setkání v Zámecké zahradě – setkání s Charitou Hranice pro celou rodinu a lidi dobré
vůle. Představí se Divadlo bez kliky, tvořivá dílnička, skákací hrad,
bezplatné měření krevního tlaku
a glykémie, zahraje kapela Nejistota a spousta dalších. Koná se
v Zámecké zahradě v Hranicích,
vstup zdarma.

14:00-18.30 - Prázdninování
- zábavné odpoledne pro malé
i velké. Koná se v Sadech Čs. legií
v Hranicích. V programu vystoupí
F-dur Jazz band, Abraka Muzika,
výherci pěvecké soutěže Pop
Nota, Medicimbál. Vstup zdarma.
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PROGRAM AKCÍ / POHÁDKOVÉ HRANICE
Neděle 27. 8.

10:00 - Hustopečské dny – oslavy městyse budou zahájeny mší
svatou v kostele, po které bude
následovat vystoupení Sivické
kapely od Brna, dále vystoupí
Věra Martinová a závěr oslav
bude patřit kapele Jelen. Koná
se v areálu zámku v Hustopečích
nad Bečvou. Vstupné 250 Kč,
předprodej 200 Kč.
Středa 30. 8.

né bude upřesněno. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.
Čtvrtek 31. 8.
13:45 - Komentovaná prohlídka po areálu bývalých
vojenských ústavů. Vychází se
z Turistického informačního centra na zámku, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Cena je 60 Kč za osobu
a na prohlídku je třeba se předem objednat, tel. 581 607 479.

Koná se v letním kině Hranice,
vstupné 120 Kč. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

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

Připravujeme na září:
Pátek 1. 9.

21:00 - Letní kino: Dobrý časy
(krimi/drama/titulky). Koná se
v letním kině Hranice, vstup-

21:00 - Letní kino: Temná věž
(akční/sci-fi/western/titulky) .

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 11. srpna 2017.

20:00 - Mezinárodní noc pro
netopýry – povídání o životě
létajících savců a metodách výzkumu s ukázkami živých netopýrů a programem i pro nejmenší
účastníky. Koná se v parku – v hudebním altánu v Sadech Čs. legií
Hranice, vstup zdarma.

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.

Zábavu dětem přinesly pohádkové bytosti
Poslední červnovou neděli
obsadily hranický park pohádkové bytosti. Konaly se tam totiž
Pohádkové Hranice. Z pohádky
si sem odskočil například král,
princezny, ale nechyběl ani vodník, čarodějnice, víla, Sněhurka
a mnoho dalších. Akce se zúčast-

nily stovky návštěvníků. Děti plnily zajímavé úkoly, které si pro
ně pohádkové postavy přichystaly. O zábavný program se postaral kouzelník Jirka Hadaš. Své
umění předvedly i mažoretky
Panenky. Akci připravila Městská
kulturní zařízení Hranice.  (red)

O zábavný program se postaral kouzelník Jirka Hadaš.

Mezi pohádkovými bytostmi nechyběl ani vodník.

Pohádkových postav byla v hranickém parku k vidění opravdu spousta.

Návštěvníci mohli obdivovat v doprovodném programu ladné pohyby mažoretek
Panenek. 
Foto: 4x Naďa Jandová

MAŽORETKY
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Hranické mažoretky mají za sebou úspěšnou sezonu
Letošní soutěžní sezona
byla pro mažoretky Domu dětí
a mládeže Hranice opět velmi
úspěšná. Úspěchy z různých
soutěží tak reprezentují město
Hranice.
Zásluhu na jejich výkonech
mají vedoucí hranických mažoretek Jana Sámelová a Jana
Koutníková a trenérky Zuzka
Urbancová a Katka Sámelová.
Mažoretky Panenky, což
jsou dívky od 12 do 20 let, získaly v letošním roce následující
ocenění: Mistryně České republiky NBTA 2017 plus zvláštní cenu
Czech Open 2017 za nejlepší
pódiovou sestavu Národního
šampionátu. Rovněž obdržely
i 1. místo za pochodové defilé,
postoupily na Mistrovství Evropy
NBTA 2017 do Holandska. Jsou
Mistryněmi Moravy a Slezska
NBTA 2017, Mistryněmi oblasti NBTA 2017. Na svém kontě
mají také 1. místo a kvalifikaci
MČR České mažoretkové federace 2017 a 2. místo z finále MČR
České mažoretkové federace. Postoupily na Mistrovství Evropy
ČMF 2017 do Kadaně. Panenky
byly také oceněny městem Hranice cenou Nejlepší sportovec
roku 2016.
Mažoretky Minipanenky,
což jsou děvčata od 8 do 11 let,
se staly Mistryněmi České republiky NBTA 2017, Mistryněmi
Moravy a Slezska NBTA 2017
a Mistryněmi oblasti NBTA 2017.
Náleží jim 1. místo a kvalifikace
MČR České mažoretkové federace 2017, 2. místo z finále MČR
České mažoretkové federace.
Rovněž postoupily na Mistrovství Evropy ČMF 2017 do Kadaně.
Mažoretky Babypanenky,
jde o holčičky 7 až 8 let, které

se mohou chlubit tituly: Mistryně České republiky NBTA 2017,
Mistryně Moravy a Slezska NBTA
2017, Mistryně oblasti NBTA
2017. V letošní sezoně získaly
1. místo - kvalifikace MČR České mažoretkové federace 2017,
dále 1. místo na finále MČR České mažoretkové federace a zajistily si tak postup na Mistrovství
Evropy ČMF 2017do Kadaně.
Mažoretky Panenky mají
mezi sebou i spoustu úspěšných
děvčat, která soutěží v disciplínách sólo a duo. Mají mezi sebou
i několik mistryní republiky.

Minimiss 2017 - soutěž
mažoretek do 10 let

Po loňském úspěchu, kdy hranická mažoretka obsadila v této
soutěži nejvyšší příčku, získaly
letos malé slečny z Minipanenek
ze 24 finalistek také krásná umístění. Druhé místo získala Sofie
Nella Machová, třetí pozici obhájila a na čtvrtém místě skončila
Nikola Marodiová.
Nejmenší mažoretky Babypanenky - přípravka jsou ve věku
od 4 do 6 let. Holčičky zatím
nesoutěží, ale mají za sebou již
několik vystoupení před diváky.
Pokud bude mít nějaká mladá
slečna zájem stát se mažoretkou,
tak od září se přijímají děvčata
do všech věkových kategorii.
Podrobnější informace o hranických mažoretkách jsou na www.
mazoretkypanenky.estranky.cz.
„Touto cestou bychom chtěly
poděkovat paní Blance Šturalové, ředitelce Domu dětí a mládeže Hranice, dalším trenérkám,
které nám pomáhají s děvčaty
- Tereze Vránové a Žanetě Václavkové, maminkám, které pomáhají na všech soutěžích Nadi

Babypanenky – (horní řada zleva) Tereza Vinklárková, Renata Machačová, Nella
Hedvika Smutná, Daniela Bělíková, Karolína CHromková, Sofie Hradilová, Kristýna
Bělíková. Dolní řada - Anna Hrnčiříková, Viktorie Smítková, Veronika Randusová,
Tereza Gramerová, Adéla Kolarczyková.

Panenky - (horní řada zleva) Tereza Svobodová, Eliška Jahnová, Anna Mikulčáková, Marika Parlagi, Eva Vérostová, Zuzana Hercíková, Veronika Oravová, Natálie
Parlagi, Pavlína Samiecová, Lucie Zavadilová, trenérka Zuzka Urbancová. Beatrice Horáková, Aneta Václavková, Alexandra Vymětalíková, Viktorie Smékalová,
Bára Molnárová, Leontýna Havranová, Kristýna Bezděková, Gábina Juráňová. Na
snímku chybí členka skupiny Natálie Ferdová.

Maňáskové, Katce Maléřové,
Janě Vinklárkové a Lucii Bělíkové.
Dále všem rodičům a všem příznivcům a sponzorům, bez kterých bychom nemohly trénovat

a sklízet úspěchy na soutěžích
a již několik let reprezentovat
město Hranice,“ sdělila jedna
z vedoucích hranických mažoretek Jana Koutníková. 	(kj)

Minipanenky – (horní řada zleva) Natálie Zaoralová, Barbora Neumanová, Zuzana Stavárková, Andrea Koblihová, Nela Maňásková, Lucie Románková, Marcela
Stavárková. Prostřední řada - trenérka Katka Sámelová, Klára Vinklárková, Denisa
Maléřová, Natálie Hrnčiříková, Sofie Nella Machová, Aneta Ulrychová, Klára Koryčánková. Dolní řada - Natálie Kunovská, Beáta Andršová, Terezie Amálie Králíčková,
Magdalena Zelová, Nikola Marodiová, Barbora Kopčová, Natálie Vránová.

Sólistky – (horní řada zleva) Beatrice Horáková, Lucie Zavadilová, Alexandra Vymětalíková, Bára Molnárová, Eva Vérostová, Kristýna Bezděková. Dolní řada - Sofie Nella
Machová, Andrea Koblihová, Natálie Vránová, Natálie Hrnčiříková. Na snímku chybí
Denisa Maléřová.
Foto: 4 x archiv mažoretek
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Bubny dračích lodí
opět zněly na řece Bečvě

Souboje byly po oba dny velmi urputné. 

Již po desáté se do Hranic sjely
posádky dračích lodí z blízkého
i vzdálenějšího okolí na tradiční
závody Hranice Dragons 2017.
Akci zahájilo ve čtvrtek 22. června
pětadvacet posádek ze základních a středních škol, nejen hranických, ale třeba i z Valašského

Příznivci volejbalu zamířili
na Drahotušskou smeč

Foto: Petr Bakovský

Meziříčí, Holešova, Kojetína, ale
také například ze Znojma. 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.  (bak)

Léto je obdobím míčových her. Kromě házené patří k oblíbeným i venkovní volejbalové turnaje, ať již v klasickém nebo plážovém volejbalu. Tyto snímky pocházejí
z tradičního turnaje smíšených družstev - Drahotušská smeč. 
Foto: Jiří Necid

Horolezec ze Stříteže patřil k československé špičce
Letos si připomeneme 15 let
od tragické smrti horolezce Karla Jakeše, který patřil k československé špičce. O významném
rodáku z Hranicka lidé moc nevědí, zato v Tatrách je dodnes
jeho jméno pojmem a na jeho
počest se každoročně koná Běh
na Chatu při Zeleném plese.
Karel Jakeš pocházel ze Stříteže nad Ludinou, kde prožil ve
vesnickém stavení dětství jako
jeden z osmi dětí. Do hor ho to
lákalo už od dětství. Od čtrnácti
let jezdil po vandrech po republice. Lásku k horám v něm ještě
víc podnítil horolezec Bohuslav
Mrózek, s nímž se Jakeš seznámil v zaměstnání v dětmarovické
elektrárně.
A tak, aby to měl blíž ke strmým vrcholům, odstěhoval se ve
dvaadvaceti letech na Slovensko,
do oblasti Vysokých Tater. Tam se
do roka oženil. Rodiče tím překvapil, protože poslal pohled, kde
bylo napsáno: „Jednu deštivou
sobotu jsem neměl co dělat, tak
jsem se oženil“. Domů do Stříteže
jezdil zřídka, ale hodně cestoval
po světě. Na svoji zálibu si přivydělával mytím oken výškových
budov.
Jako první na světě zdolal
se svými kolegy v roce 1984
sedmou nejvyšší horu světa –
Dhaulagiri. Výstup byl náročný,
ve výšce 7500 metrů dostala
téměř celá expedice výškovou
nemoc. Když stanuli 23. října
1984 na vrcholu, foukal pekelný

Foto: Karel Jakeš. Foto: www.jamesak.sk

vítr. Členové výpravy Jaroslav
Stejskal a Karel Jakeš pořizovali
vrcholové snímky. Jejich kolega
Jan Šimon dosáhl vrcholu o půl
hodiny dřív a byl už na zpáteční cestě. V tu chvíli netušili, že
radost z pokoření čtyři tisíce
metrů vysoké západní stěny ji
zkalí zpráva o Šimonově smrti při
sestupu. Zpáteční cesta nebyla
také jednoduchá, když expedice procházela džunglí, polovina
výpravy onemocněla záhadnou
infekcí, která se jim do ran dostala od obrovských pijavic.
Jméno svého rodáka uvádějí
Střítežští mezi místními osobnostmi. Ve svém rodišti měl Karel
Jakeš přednášku o slézání velikánů. Slezl jich spousty, ale podle
pamětníků nechtěl mluvit o zdolání osmitisícovky Dhaulagiri,
protože byl zničený ze smrti
svého kolegy Jana Šimona, který

na zpáteční cestě z osmitisícovky
zahynul.
Snem Karla Jakeše bylo vylézt
na Aljašce na Mount McKinley. To
mu ale nevyšlo kvůli úrazu při dopravní nehodě.
Havárie se stala v roce 1988
na Kavkaze. Skupina jela avií,
a protože se Jakeš už nevešel do
kabiny, tak seděl na korbě mezi
sudy s mačkami a horolezeckou
výbavou. Do cesty ale vběhla
kráva, řidič strhl řízení a vrazil
do stromu. Karla Jakeše přitom
zmáčkly sudy a roztrhly mu ruku.
V nejbližší nemocnici zraněného Jakeše ošetřili a poslali ho do
Moskvy. Tam mu řekli, že mu budou amputovat ruku. Karel Jakeš
z nemocnice odešel a odletěl do
Prahy. Cestu přežil díky morfiu,
které mu píchla sestřička. V Praze
už ho čekal vrtulník a odvezl ho
do vinohradské nemocnice. Po
šestnácti operacích a třech měsících v nemocnici byla ruka zachráněna. Bohužel v ní už neměl sílu
a musel s horolezectvím skončit.
Po úraze začal šít výstroj pro
turisty. Spacáky, batohy, bundy.
Nakonec se našel v extrémním
skialpinismu. Ani jeho rodina tehdy nevěděla, že byl nejlepším extrémním skialpinistou v Evropě.
Právě skialpinistická túra se
mu stala v roce 2002 osudnou,
zasypala ho tehdy v Tatrách lavina. Měl devětačtyřicet let. Na
pohřbu v Tatranských Matliarech
byl hřbitov zaplněný lidmi z Česka i ze Slovenska. 
(nad)

Karel Jakeš
• Narodil se 15. 10. 1953 v Hranicích. Žil ve Stříteži nad Ludinou, měl sedm sourozenců.
• Vyučil se v Hranicích truhlářem. Pracoval v Prefě v Grygově a v elektrárně v Dětmarovicích.
• V roce 1975 se přestěhoval
do Vysokých Tater, kde pracoval ve Vojenské zotavovně v Tatranských Matliarech.
• V roce 1976 se oženil. S manželkou Marií měli syna Daniela.
• Patřil k československé horolezecké špičce. Od roku
1980 byl členem reprezentačního družstva.
• V roce 1984 zdolal sedmou
nejvyšší horu světa – Dhaulagiri (8167 m n. m.)
• Po automobilové nehodě
v roce 1988 se kvůli těžkému zranění ruky nemohl
věnovat horolezectví. Přeorientoval se na skialpinismus, ve kterém dosáhl špičkové úrovně.
• Tragicky zahynul 12. 11.
2002 při skialpinistické túře
v Belianských Tatrách, zasypala ho lavina.
• V červnu 2017 se uskutečnil
na jeho památku XII. ročníku Behu na Chatu pri Zelenom plese k pamiatke Karla
Jakeša.
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