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Více na straně 11

Prázdninování

Začal
předprodej
vstupenek
Součástí oslav 100 let od vzniku republiky bude v Hranicích také koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers. Uskuteční se v úterý 30. října od 19 hodin v hranické Sokolovně. Čeká vás swingová smršť. Vstupné
na místenky je v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku od 190 do 290 korun. Na místě pak
od 250 do 350 korun. Foto: www.melodymakers.cz

A je to opět tady. Vyrazte
poslední prázdninovou neděli
26. srpna na jedinečnou zážitkovou akci v hranickém parku,
která vám i vašim dětem vyžene
z hlavy všední starosti. Začínáme
ve 14 hodin, připravena je zábava
pro malé i velké. Více na straně 10

Na zámku vystoupí
Václav Hudeček

Dny evropského dědictví: na náměstí bude opět snídaně
Dny evropského dědictví
v Hranicích odstartuje v sobotu 15. září opět veřejná
snídaně na náměstí. Přijměte pozvání a přijďte s námi
v 9 hodin ráno posnídat.
Podávat se bude káva a čaj,
k zakousnutí bude chléb
s máslem. Nenechte si ujít po-

hodovou atmosféru veřejné
snídaně.
Návštěvníkům se otevřou
nepřístupné památky, například mázhaus, Kunzova vila
a další. Připravena je opět komentovaná prohlídka Staré
střelnice, ale také mauzolea
a městského hřbitova. Zájemci

Palačovská spojka se má
začít stavět za dva roky
Stavební povolení a výběrové
řízení na zhotovitele na Palačovskou spojku by mělo proběhnout
v příštím roce. V roce 2020 je plánované zahájení stavby a v roce
2023, nejpozději na začátku roku
2024 dokončení Palačovské spojky. To jsou nejčerstvější informace
o termínech výstavby této důležité spojky mezi silnicemi D48
(z Hranic na Frýdek-Místek) a I/35
(Hranice – Valašské Meziříčí).
Informace sdělil ředitel zlínské
divize Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek na jednání 29. června v Hranicích, které svolala

senátorka Jitka Seitlová. Setkání
se kromě domácích, starosty Jiřího Kudláčka a místostarosty Ivo
Lesáka, účastnili i zástupci dalších
krajů, měst a obcí, kterých se Palačovská spojka týká.
Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bylo vykoupeno již
88 procent pozemků, přičemž
zbytek výkupů by mohl být dokončen ještě letos. Výkupy byly
zahájeny v roce 2016. Zároveň
s výkupy pozemků probíhá i posouzení vlivu stavby na životní
prostředí (EIA).
Pokračování na straně 2

si mohou prohlédnout Muzeum hranické posádky, které je
přímo v kasárnách. Novinkou
je letos komentovaná procházka k Hranické propasti.
Znít bude i hudba, a to na náměstí a v synagoze.
(red)
Program najdete na straně 7

Více na straně 5

Dne 28. srpna opět zazní hymna

Město Hranice si každý měsíc, vždy 28. den v měsíci, připomíná vznik samostatného Československa před sto lety. Přesně
v 16 hodin vyráží od zámku čestným pochodem četa vojáků
hranické posádky se státní vlajkou. Cílem je Stará radnice na
Masarykově náměstí, kde představitelé města a posádky položí
květiny k bustě T. G. Masaryka a důstojný a působivý ceremoniál zakončí česká státní hymna.
(red)
Foto: Petr Bakovský
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V Hranicích proběhla konference a výstava Smart City
Konference a výstava Smart
City – chytrá řešení pro města se
uskutečnila na zámku v Hranicích v pátek 22. června. V pátek
a také v sobotu na ni navazovala výstava projektů Smart City.
Tématy konference byly Chytrá energetika a správa budov,
dále Chytrá mobilita a dopravní
infrastruktura, Chytrá řešení pro
životní prostředí a odpadové
hospodářství a Informační a komunikační technologie, Chytrá
veřejná správa a ekonomika. Výstava firem ke Smart City, která
byla umístěna ve dvoraně zámku
v pátek a v sobotu návštěvníkům
představila nejnovější trendy
a řešení, jak uvést koncept Smart
City do praxe.
Mezi konkrétně řešenými
náměty byla například „Zdravá
škola“, která se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí, tepelnou

Pohřby budou
na jedné vývěsce
Už jen jediná vývěska pohřebních služeb bude od srpna
na Masarykově náměstí v Hranicích. Od ledna je u kostela Stětí
sv. Jana Křtitele na západní straně umístěna společná vývěska,
na které můžete nalézt parte
obou hranických pohřebních
služeb. Po jednání se zástupci
pohřebních služeb bylo domluveno, že stávající vývěsky budou
odstraněny a od 1. srpna zůstane
jediná centrální vývěska. (bak)

pohodu (individuální regulace
teploty v místnosti), kvalitu vzduchu (koncentrace CO2 v místnosti), světelnou pohodu (správné
a úsporné vnitřní osvětlení) a eliminaci hluku.
Dalším konkrétním případem
byl interaktivní zastávkový panel,
který nabízí dynamické informace o nejbližších odjezdech ze
zastávky, zobrazení jízdních řádů
a dalších aktuálních informací
o dopravě. Má možnost i hlasových funkcí, může poskytovat
informace o MHD pro nevidomé:
hlasitě předčítá informace o odjezdech spojů nebo mimořádná
upozornění odesílaná z dispečinku.
Zajímavé je i„Hlášení rozhlasu,“
které nabízí šest komunikačních
kanálů v jednom nástroji. Zprávy
Hlášení rozhlasu občanům přicházejí prostřednictvím e-mailů, sms,

„Palačovská spojka má pro
Hranice mimořádnou důležitost,
protože odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po
silnici I/35 směrem na Valašské
Meziříčí a Slovensko. Spolu se severovýchodním obchvatem jsou
pro město nejdůležitějšími dopravními stavbami,“ řekl k tomu
místostarosta Ivo Lesák.
Stavba I/35 Lešná – Palačov
je součástí výstavby dopravního
připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha – Brno
– Ostrava. Záměrem této stavby
je převedení evropského silničního tahu, který je využíván zejména pro tranzitní dopravu, ze
stávající trasy I/35, vedoucí přes
Hranice a Teplice nad Bečvou,
na kapacitní čtyřpruhovou silni-

mobilní aplikace nebo sociálních
sítí, a to podle výběru. Občané tak
mají aktuální informace z obce,
i když jsou mimo domov, například pozvánky na akce. K uloženým informacím se mohou podle
své potřeby stále vracet.

Konference a výstava se konala v rámci projektu „Koncepční rozvoj města Hranice - Smart
City“ podpořeného z prostředků
Operačního programu Zaměstnanost (Evropská unie, Evropský
sociální fond). 
(bak)

Cyklisté a bruslaři získali lepší
nájezd na cyklostezku
Cyklisté a bruslaři dostali
prázdninový dárek. Hrbolatá
panelová cesta v Žáčkově ulici
za tenisovou halou a navazující rozbitý úsek se dočkaly v červenci opravy - byl zde vytvořen
1,5 metru široký asfaltový pás
pro cyklisty a bruslaře.
Vytvoření tohoto pruhu je
přínosem zejména pro bruslaře,
kteří se konečně dostanou bez
problémů na cyklostezku Beč-

Palačovská spojka se má
začít stavět za dva roky
Dokončení ze strany 1

Konferenci Smart City zahájil starosta města Jiří Kudláček. Foto: Petr Bakovský

ci I/35 v nové trase s napojením
na D48 u Palačova. Jak bude stavba vypadat, se můžete podívat
na vizualizaci Ředitelství silnic
a dálnic na odkaze: https://www.
youtube.com/watch?v=H57HLBeNOkQ
Samotná stavba sestává ze
dvou částí. Tou první je novostavba silnice I/35 Lešná – Palačov,
která měří téměř 5 kilometrů.
Na tuto část má navázat rekonstrukce silnice D48 Dub – Palačov
o délce 3,67 kilometru.
Součástí stavby jsou i mosty,
protihlukové stěny, úpravy okolních dotčených komunikací,
přeložky a úpravy inženýrských
sítí a jedna mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 –Palačov. Předpokládaná cena akce
je podle Ředitelství silnic a dálnic
2,3 miliardy korun bez DPH. (bak)

va. „S celkovou opravou se stále
čekalo na různé vodohospodářské stavby, ale protože termíny
se vlečou a stále ani neznáme
pevný termín zahájení stavby
rozšíření jezu, tak jsme se rozhodli alespoň pro tuto částečnou opravu,“ řekl místostarosta
Ivo Lesák.
Opravený úsek měří 325 metrů, z toho je 255 metrů panelové cesty, zbývajících sedmdesát

metrů je značně poškozená navazující asfaltová cesta. V panelové cestě byly opraveny spáry.
Po asfaltovém pásu nebudou
moci jezdit automobily. Pro
bezpečné míjení aut budou ve
spravovaném úseku vybudovány dvě výhybny, které budou
od sebe vzdálené zhruba sto
metrů.
Celá akce stála přibližně
350 tisíc korun. 
(bak)

Nové íčko láme rekordy
Turistické informační centrum Propast láme rekordy návštěvnosti. Jen během prvního
týdne prázdnin jej navštívilo
2361 návštěvníků. V červnu to
byly téměř čtyři tisíce lidí.
Jejich reakce na nové infocentrum jsou velmi pozitivní,
jak je také patrné z návštěvní
knihy. Turisté chválí vybavení
infocentra, řešení expozice, monumentálnost přírodní památky
a také ochotu personálu, což těší
pracovníky infocentra.
Díky 3D brýlím mají lidé možnost prozkoumat Hranickou
propast ze všech úhlů pohledu.
V promítací místnosti pak mohou zhlédnout záběry potápěčů
přímo z propasti.
Pozice infocentra je výhodná
z hlediska dostupnosti pro vlakové i automobilové cestující.
Negativní postřehy návštěvníků se většinou týkají stavu

budovy nádraží, která by potřebovala celkovou rekonstrukci.
Nejčastějším dotazem stále je:
„Kudy se vlastně jde k té Propasti?“ Očividně ukazatelů a šipek
není nikdy dost. Potíž ale spíše
vězí v tom, že se k Propasti jde
vlakovým podchodem, který
rovněž volá po opravě.
(lp)
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V Hranicích se vysadí stovky stromů a tisíce keřů
Přes 700 stromů, 21 tisíc keřů
a přes 200 sazenic do živých
plotů přibude letos na podzim
v Hranicích. Celková cena vysazených rostlin se odhaduje
na zhruba 6 milionů korun bez
DPH. Město Hranice získalo na
realizaci projektu dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 60 % celkových
nákladů projektu.
Plánované výsadbě předcházela důkladná a rozsáhlá inven-

tarizace stromů, jednalo se o asi
7 000 stromů. Ta ukázala, kterým
druhům se u nás daří a kterým
naopak ne a nemá tedy cenu je
zde vysazovat. Přednost dostaly
druhy evidentně dobře prosperující, a to jak domácí, tak cizokrajné.
Druhů je vysazováno více,
protože vícedruhová společenstva jako celek lépe snáší stresové faktory, než je tomu u zeleně
jednodruhové.

Úspěšní žáci byli oceněni

Už se stalo tradicí, že na závěr školního roku jsou městem Hranice
oceněni úspěšní žáci ze všech čtyř hranických základních škol. Děti, které
reprezentovaly své školy a město v různých vědomostních soutěžích,
olympiádách, sportovních zápoleních nebo v kulturní oblasti, převzaly
od starosty města pamětní list a podepsaly se do Pamětní knihy města.
Celkem ocenění dostalo téměř 100 dětí a za dlouholetou činnost také
pedagožka – Mgr. Anna Ohánková. Foto: Petr Bakovský

Navíc jsou atraktivnější také
pro živočichy složitě shánějící
v městském prostředí úkryt a potravu. V poměrně velkém rozsahu
jsou zastoupeny ovocné druhy,
doplněné o původní druhy listnatých stromů (duby, ořešáky, javory, habry, břízy) a z jehličnatých
stromů se jedná o borovici černou. V keřovém patře převládají
skalníky, tavolníky a břečťany.
K nové výsadbě bylo vybráno
22 lokalit v Hranicích, ve kterých

v nejbližší době není plánována
regenerace a svou významností nevyžaduje architektonickou
studii. Hlavním záměrem celého
projektu je doplnit stromové patro zeleně o novou generaci dlouhověkých dřevin s výhledem do
budoucnosti. Nutnost pravidelné obměny zeleně se ukazuje
při bouřkách a silných větrech.
Například vichřice na konci loňského října měla v Hranicích na
svědomí 22 stromů.
(bak)

Žádosti o kotlíkové dotace
Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svojí žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného
dotačního programu„Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji II“,
si mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany,
kteří vlastní nemovitost na území města Hranic nebo v místních částech.
Žádosti jsou k dispozici na
webu města a po jejich předložení budou předkládány ke schválení Radě města Hranic. Následně
bude s každým žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace - finančního příspěvku a do
15 pracovních dnů od podpisu
smlouvy budou dotace - finanční
prostředky zaslány na účet žadatele.

Olomoucký kraj v rámci vyhlášeného dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ zaevidoval přes 2000
žádostí. Město Hranice podpořilo
tento dotační program a zastupitelé schválili finanční podporu hranickým občanům dalšími
sedmi procenty. Úspěšní žadatelé
tak mohou získat maximální výši
dotace 85 % z Olomouckého kraje a dalších 7 % od města Hranic.
V rámci kraje bylo žadatelů
přímo z Hranic a místních částí
63, z toho 45 žádostí bylo schváleno k podpoře a 11 žádostí
bude pravděpodobně zařazeno do zásobníku investic. Rada
města Hranic schválila začátkem
června prostředky pro prvních
pět žadatelů. 
(bak)

Hranické děti se učily třídit

Město pořídí monitorovací stanici
na měření kvality ovzduší
Město Hranice pořídí novou
monitorovací stanici na zjišťování kvality ovzduší. Město na
ni získalo dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.
Momentálně je dokončováno
výběrové řízení. Monitorovací
stanice bude umístěna v areálu
ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na
spojovacím „krčku“ ze Základní
školy 1. máje do jídelny.
Výsledky budou zahrnuty do
sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu, na jejichž
webových stránkách v národní
monitorovací síti budou k dispozici online data. Stanice bude
měřit NO, NO2, NOx, O3, PM10,
PM2,5, PM1 a navíc bude mít
i meteosystém. Výsledky budou
dostupné i na webu města.
Kvalitu ovzduší sleduje město
Hranice na svém území dlouho-

době. Zjištěná data prezentuje
odborné i laické veřejnosti. V roce
2012 město realizovalo projekt
Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který umožňoval monitorování kvality ovzduší a sledování
vývoje kvality a znečištění ovzduší v návaznosti na realizovaná
opatření ve věci zlepšení kvality
ovzduší ve městě. Přístrojové vybavení, pořízené v rámci tohoto
projektu, je však již na konci životnosti a neodpovídá současným
požadavkům na kvalitu dat. Proto zastupitelstvo města schválilo
pořízení nové imisní monitorovací stanice s měřením meteorologických dat. Zastupitelstvo také
schválilo podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí na obnovu systémů kvality ovzduší.
Celkové náklady projektu jsou
3 miliony korun. 
(bak)

Tradiční Barevný den oživil ve středu 20. června Masarykovo náměstí v Hranicích. „Barevný den“ je naučně-zábavné dopoledne určené
především pro děti od 5 do 10 let a je zaměřené na nakládání s odpady. Hranického Barevného dne se zúčastnilo 700 dětí z mateřských
škol a 1. stupně základních škol v Hranicích. Akci pořádala společnost
EKOKOM. Foto: Petr Bakovský
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Připravuje se studie revitalizace Cementářského sídliště
Město začalo připravovat
revitalizaci dalšího hranického
sídliště, tentokráte Cementářského. Byl vypracován koncept
studie revitalizace této části
Hranic.
Tento koncept byl projednán
s předsedy Společenství vlastníků jednotek a na konci května
proběhlo veřejné projednání
s obyvateli přímo na sídlišti. Za-

znamenané připomínky se nyní
zapracovávají do chystané studie, která bude poté předložena
zastupitelstvu města, pravděpodobně v září letošního roku.
Studie člení sídliště na ulice
a vnitrobloky, kde v širokých
pásech zeleně mezi domy navrhuje rozličné aktivity: ať už to
jsou herní místa pro různé věkové skupiny, nebo malé zahrád-

ky pod okny bytových domů
v případě zájmu obyvatel. Na
hlavní kompoziční ose ve směru sever-jih je koncentrováno
pobytové trávení volného času,
trvalkové výsadby, grilovací místo či víceúčelová plocha pro
hry dětí.
Některé z dílčích úprav lze
po projednání s občany realizovat v předstihu před spuš-

těním kompletní revitalizace.
Například lze změnit dopravní
značení na sídlišti tak, že bude
zaveden systém jednosměrek,
který zlegalizuje mnoho stávajících parkovacích stání, která
nyní porušují předpisy. Větší doplnění nových parkovacích stání
si ale vyžádá výraznější zásah do
některé z ulic či stávajícího parkoviště. (bak)

Do města dorazil cyklo-běh proti drogám
Město Hranice se stalo jednou ze zastávek cyklo-běhu
proti drogám. Jeho účastníci dorazili 12. června na Masarykovo
náměstí. Zahájení cyklo-běhu
proběhlo o den dříve v Třinci.
Když peleton dorazil do Hranic, účastníci se setkali s žáky ZŠ
1. máje a ZŠ a MŠ Struhlovsko.
Žáci byli seznámeni s riziky užívání drog a dostali brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich
zdravotních a sociálních rizicích.
Cyklo-běh se konal u příležitosti Mezinárodního dne proti
zneužívání drog. Trasa letošního
dvanáctidenního cyklo-běhu
vedla přes 38 měst Čech a Moravy, měřila 1250 kilometrů a končila v Praze. Tým trasu urazil za
10 dní. 
(bak)

Účastníky cyklo-běhu uvítal na Masarykově náměstí starosta města Jiří Kudláček, který se spolu s hranickými žáky symbolicky zapojil do běhu proti drogám. Foto: Petr Bakovský

Stomici na kole dojeli z Hranic do Hranic
Z Hranic u Aše napříč celým Českem, přes Hranice až
do Nového Jičína. To je velká
výzva i pro zdravé cyklisty,
natož pro lidi se zdravotními
problémy.
Takovou spanilou jízdu s názvem „Překonej své hranice“,
uskutečnili čeští stomici od
1. do 9. června. V poslední etapě
9. června měli cyklisté krátkou
zastávku v Hranicích na Masarykově náměstí, kde byli přivítáni
bubnováním novojičínské skupiny KUBUKU. Zde seznámili veřejnost s důvody celé akce. Svoji

Foto: Petr Bakovský

podporu jim zde vyjádřil místostarosta města Mgr. Ivo Lesák.
Trasu dlouhou 699 km projel
mezinárodní tým stomiků na kolech pod heslem „Nejsme tabu,
my jsme v tahu!“
I dopravní prostředek kolo
má určitou symboliku, jelikož
nejpočetnější skupinou stomiků
jsou tzv. kolostomici (lidé, kterým
byl ze závažných zdravotních důvodů vytvořen vývod z tlustého
střeva, a tímto způsobem jim
byl zachráněn život). Záštitu nad
událostí převzal ministr zdravotnictví. 
(bak)

Do práce na kole jezdí v Hranicích čím dál víc lidí
Každoroční nárůst účastníků hlásí soutěž „Do práce na
kole“ v Hranicích. Letošního
8. ročníku se zúčastnilo celkem
122 soutěžících, což přestavuje
nárůst oproti loňsku o 48 účastníků.
Tématem letošního ročníku
bylo „Zachraň město“, tedy upozornění na to, že více cyklistů
může ulevit ulicím od přetížené

automobilové dopravy. Největší
důraz je kladen na kategorii Pravidelnost týmů. V této soutěžní
kategorii se na Hranicku umístily na 1. až 3. místě hned 3 týmy:
PONY 2 ze společnosti PONY
AUTO trend s.r.o., BBC Smart
Access ze společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
a tým Město Hranice - MP a IT
za Město Hranice.

Ve Výkonnosti jednotlivců
se na 1. místě v kategorii ženy
umístila Jana Andrýsková ze
společnosti SSI Schäfer s.r.o., na
2. místě Vlaďka Machancová ze
společnosti PONY AUTO trend
s.r.o. a na 3. místě Veronika Rejzková jezdící za Město Lipník nad
Bečvou. V mužské kategorii letos zvítězil Miroslav Skřička ze
společnosti Henniges Hranice,

s.r.o., 2. místo získal loňský vítěz Stanislav Ház ze společnosti
KUNST, spol. s r. o., Hranice a na
3. místě se umístil Jaromír Vašut
ze společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. Slavnostní
vyhlášení výsledků v Hranicích
proběhlo v sobotu 16. června
v Sadech Čs. legií v rámci akce
Pokoř své Hranice.
Olga Vilímková

KULTURA
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Ve dvoraně zámku vystoupí Václav Hudeček a jeho hosté
Deset výjimečných koncertů
přináší nová sezona Kruhu přátel hudby na období 2018/2019.
Exkluzivní záležitostí je koncert
světově proslulého houslového
virtuosa a české hudební legendy Václava Hudečka, který se
uskuteční ve dvoraně hranického zámku.
Tento koncert je součástí projektu Má vlast – Václav Hudeček
a jeho hosté. Cílem tohoto projektu je představit prostřednictvím
profesionálních umělců památná
a zajímavá místa České republiky. Koncert bude natáčet TV Noe,
v Hranicích se uskuteční v pondělí 12. listopadu v 19 hodin.
Ostatní koncerty budou
probíhat v Koncertním sále
v Zámecké ulici 118 v 18 hodin
s výjimkou zájezdu do Beskydského divadla v Novém Jičíně na

Janáčkovu filharmonii Ostrava,
která se řadí mezi špičky tuzemského i evropského orchestru.
Jedinečným zážitkem bude
také exkluzivní pořad s názvem
Johann Sebastian Bach trochu jinak. Tímto komponovaným programem provede návštěvníky
herečka Taťjana Medvecká. Hrát
bude houslistka Halina Františáková a pianistka Eliška Novotná.
Jednou z lahůdek bude také
koncert českého kytarového
virtuosa Lubomíra Brabce. Jedinečný zážitek nabídne koncert
dechového temperamentního
kvinteta Kalabis Quintet.
Nová sezona představí také
zajímavé hudební spojení loutny a sopránu v podání Miroslava
Študenta a Lucie Rozsnyó, nebo
spojení cimbálu a piana, kdy vystoupí cimbalistka Gabriela Jíl-

Koncert Václava Hudečka a jeho hostů se uskuteční v zámecké dvoraně. Vystoupí
také klavírista Ivan Klánský, který patří mezi světovou špičku, dále klavírista Lukáš
Klánský, který se řadí k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům
mladé generace. V jednání je také vystoupení vítěze hudební akademie V. Hudečka v Luhačovicích. Ilustrační foto: Jiří Necid

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2018/2019
Datum konání

Účinkující

Cena mimo předplatitele KPH

Pondělí 24. září

Gabriela Jílková a Tamás Bácsi

200 Kč

Středa 3. října

Kvarteto Apollon

250 Kč

Pondělí 12. listopadu

Má vlast – Václav Hudeček a jeho hosté

250 Kč

Pondělí 26. listopadu

Lubomír Brabec

250 Kč

Čtvrtek 24. ledna

Eben Trio

250 Kč

Pondělí 18. února

Kalabis Quintet

200 Kč

Pondělí 11. března

Lucie Rozsnyó a Miroslav Študent

200 Kč
Jen pro předplatitele KPH

Pátek 5. dubna

Janáčkova filharmonie

Pondělí 29. dubna

Taťjana Medvecká, Halina Františáková,
Eliška Novotná

250 Kč

Květen – termín bude upřesněn

Americké jaro

250 Kč

ková a maďarský klavírista Tamás
Bácsi. Přehled všech koncertů
naleznete v tabulce.
Předplatné na koncerty
Kruhu přátel hudby je velmi
výhodné, přihlásit se mohou
i noví předplatitelé. Abonentky můžete zakoupit od pondělí
10. září v kanceláři ekonomického oddělení Městských kulturních zařízení Hranice na Staré
radnici na Masarykově náměstí
71 ve 2. patře u paní Pavlíny Fackové. Předprodej potrvá do pátku
21. září. Přijít můžete v pracovní
dny vždy od 10 do 15 hodin.
Cena předplatného je
1 000 korun. Případné dotazy
rádi zodpovíme na telefonu
778 707 780, případně můžete
napsat na e-mail kultura@mkz-hranice.cz. 
(red)

Přijďte si na výstavu o řemeslech namlít pytlík mouky

Na výstavě Řemeslo má zlaté dno, která se koná na Staré radnici, se na den můžete stát mlynářem. V sobotu 4. srpna od 9 do 16 hodin se tam
koná Mlynářská dílna. Návštěvníci se dozvědí, jak se mlelo obilí za starých časů, mohou si vyzkoušet práci na mlecím stroji zvaném žernov. Malí
i velcí mlynáři si pak budou moci domů odnést i svoji vlastnoručně namletou trošku ze mlýna a získají také originální recept na placky.
Další dílna se uskuteční v sobotu 8. září, kdy se návštěvníci seznámí s řemeslem svíčkařky. Výstava Řemeslo má zlaté dno představuje řemesla,
která patřila k životu na Hranicku – provaznictví, tkalcovství, soukenictví, mlynářství, pekařství, truhlářství, stolařství, obuvnictví, hrnčířství, loutkářství a další. Vstup na výstavu i na dílny je zdarma. Ilustrační foto: Jiří Necid, Studio Bez Kliky
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Přijďte se bát, smát nebo zažívat dobrodružství
Ze čtrnácti skvělých filmů
mohou vybírat v měsíci srpnu
návštěvníci letního kina v Hranicích. Na plátně se objeví akční
filmy, oddechovky, thrillery, komedie, animované filmy.
„Kdo má rád akční filmy, neměl by si nechat ujít Plán útěku 2, což je pokračování akčního
filmu se Sylvesterem Stallonem.
Promítáme také pokračování
oblíbeného snímku z prostředí
agentů s Tomem Cruisem, film
Mission: Impossible – Fallout.
Nebo snímek Equalizer 2, který
je pokračováním akčního thrilleru s Denzelem Washingtonem.
A na plátně našeho kina se
v srpnu objeví i napínavý český
thriller Důvěrný nepřítel s Vojtou Dykem,“ uvedl dramaturg
letního kina Lukáš Šikl.
Na své si přijdou i příznivci
rodinných filmů a komedií. Na
plátně hranického kina se objeví
například Úžasňákovi 2 - pokračování oblíbeného animované-

Co se promítá v srpnu
Datum
konání

ho filmu po 14 letech, kde budeme moci sledovat oblíbenou
rodinu superhrdinů. Nebo přijďte na oddechovku plnou bláznivých situací, na ulítlou komedii
Špión, který mi dal kopačky.
Z dalších filmů zmíníme ještě
animovaný, rodinný, dobrodružný snímek Příběh koček, který
nabídne velkolepé dobrodružství koček, které mají velká srdce, své legendy a zažívají neuvěřitelné věci.
(red)

Film

Cena

1. 8.

Plán útěku 2 (titulky)

110 Kč

2. 8.

Úžasňákovi 2 (dabing)

120 Kč

3. 8.

Mission: Impossible - Fallout (titulky)

130 Kč

8. 8.

Sweet Country (titulky)

130 Kč

9. 8.

MEG: Monstrum z hlubin (titulky)

110 Kč

10. 8.

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl
ve skříni (titulky)

120 Kč

15. 8.

Temné síly (titulky)

120 Kč

16. 8.

Špión, který mi dal kopačky (titulky)

110 Kč

17. 8.

Equalizer 2 (titulky)

120 Kč

22. 8.

BlacKkKlansman (titulky)

110 Kč

23. 8.

Příběh koček (dabing)

120 Kč

29. 8.

Slender Man (titulky)

120 Kč

30. 8.

Ten pravý, ta pravá? (titulky)

120 Kč

31. 8.

Důvěrný nepřítel (český)

120 Kč

ZUŠ Hranice má nového ředitele – Miroslava Smrčku
Novým ředitelem Základní
umělecké školy v Hranicích je od
1. srpna Mgr. Bc. Miroslav Smrčka,
vítěz výběrového řízení.
Miroslav Smrčka pracuje od
roku 1995 v hranické ZUŠ jako
hudební pedagog. Ovládá hru na
klarinet, saxofony, zobcové flétny,
bicí nástroje, keyboard a klavír, ale
také zpívá. Věnuje se vážné muzice, jazzu, moderní hudbě, lidové muzice. Hraje a spolupracuje
s řadou hudebních seskupení. Má
bohatou praxi ve sborech, dirigování i vynikající výsledky v pedagogické a umělecké činnosti.
Vedl Dechový orchestr ZUŠ
Hranice, který sklízí od roku 1998
úspěchy na soutěžích v krajském i
celostátním kole. Byl zakládajícím
členem skupiny Abraka Muzika.
Zpíval i sbormistroval v mnoha
sborech jako Moravští madrigalisté, Harmonia a další. Je stále

aktivním hráčem a zpěvákem.
V roce 2017 byl jednomyslně zvolen vedoucím dechových nástrojů dřevěných za okres Přerov.
„Mým hlavním cílem je do budoucna udržet nastolený trend
v ZUŠ Hranice, která je moderní uměleckou institucí, a dále
rozvíjet umělecké vzdělávání
a výchovu již ověřenými postupy
a pomocí moderních technologií.
Chtěl bych nadále zachovat generační kontinuitu ve složení pedagogického sboru. Mým cílem
je rozvíjet spolupráci oddělení
ZUŠ Hranice, což umožňuje vytvářet společné projekty, na kterých se podílejí hudební, taneční
i výtvarná oddělení ZUŠ Hranice.
Jedná se například o muzikály
a tematické pořady,“ uvedl nový
ředitel Miroslav Smrčka.
Důraz míní klást také na klima
školy.„To je především v rukou ve-

dení školy. Empatie, schopnost se
vcítit do potřeb druhého člověka,
má největší vliv na pozitivní klima
ve škole. V průběhu mé dlouholeté praxe jsem si vytvořil představu
ideálního profilu pedagoga. Jsou
to aprobovanost, kompetentnost
a spolehlivost. Zájem žáka měl být
pro učitele vždy na prvním místě.
A všichni žáci musí být pro pedagoga stejně důležití. Učitel by
měl dokázat pozitivně nadchnout
nejen žáky a rodiče, ale také své
kolegy a udělat něco nad rámec
svých povinností. Ti, kteří takto
pracují, jsou pro svou práci zapálení a ostatní dokážou strhnout ke
spolupráci,“ řekl Miroslav Smrčka.
Jak uvedl, chce do funkce
vstoupit s mottem „Individuálním rozvojem osobnosti ke společným cílům“.„Tím se řídím celou
svou pedagogickou kariéru,“ uzavřel nový ředitel.

Mgr. Bc. Miroslav Smrčka
Věk:
49 let
Stav:
ženatý
Děti:
dvě dcery
Vzdělání: Konzervatoř Kroměříž,
obor klarinet, Univerzita Karlova
Praha – pedagogická fakulta, obor
hudební teorie a výchova, sbormistrovství, Univerzita Palackého
Olomouc – školský management

Chcete vyhrát fotoaparát, focení v ateliéru a další ceny?
Úkol to není úplně jednoduchý. Ale ceny za to stojí. A času
na pořízení fotografií, na kterých
bude člověk s českou vlajkou na
zajímavém místě, ať už v Česku
nebo v zahraničí, je dost.
Fotosoutěž „Jsme Češi“ má
uzávěrku 7. září. Do tohoto
termínu lze posílat nebo nosit
fotografie do Turistického informačního centra na zámku.
Fotografie lze také posílat na

e-mail infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz. A pak už jen čekat, pro kterých šest výherců porota vybere skvělé ceny. Soutěží
se ve dvou věkových kategoriích
- do 18 let a nad 18 let. Z každé
kategorie budou vybráni tři výherci. A jaké ceny jsou připraveny? V kategorii do 18 let je první
cenou digitální fotoaparát SONY
WSC 810, druhou cenou Instax
mini 9 s fotografickým papírem

a třetí cenou fotokurz v hodnotě
1600 korun. Dospělí se mohou
také těšit na zajímavé výhry. První cenou je kurz tvůrčí fotografie
od České fotoškoly v Olomouci

v hodnotě 4400 Kč, druhou cenou je luxusní plnicí pero Parker
a třetí cenou portrétní nebo rodinné focení od profesionálního
fotografa Pavla Jakubky.

Hranice
sobota
15. září
2018
Národní téma:
Společné dědictví,
společné hodnoty

Zpřístupněné památky

SYNAGOGA

od 9:00 do 16:00

• Výstava obrazů a trojrozměrných objektů Tomáše
Polcara s názvem Sóma
(9:00–16:00)

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728		
Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
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
(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

MAUZOLEUM A HŘBITOV
• Komentovaná prohlídka
mauzolea a Městského hřbitova v Hranicích s Jiřím Nebeským – sraz u hlavní brány
hřbitova (15:30)

NÁDVOŘÍ NA STARÉ RADNICI
• Výtvarný ateliér pro děti
na nádvoří Staré radnice.
Tvořit se bude v prvorepublikovém duchu. Vstup z Masarykova náměstí (9:00–16:00)

Kunzova vila, Tř. 1. máje 328

Vstupy do památek i na programy zdarma

STARÁ STŘELNICE
• Komentovaná prohlídka
areálu Staré Střelnice se
zajímavou historií. Provází
Karla Vlasáková (16:30)

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• Výstava obrazů Jakuba
Čočka - Barevný svět – výstava v Galerii Severní křídlo
zámku (9:00–16:00)

• 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.
V případě velmi nepříznivého
počasí bude snídaně ve dvoraně zámku (9:00–10:00)

• Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce - v Muzeu na
zámku (9:00–16:00)

• Piano u kašny na Masarykově náměstí – koncert Michala
Kočnara pro příjemnou pohodu kolemjdoucích (9:00–
11:00 a 13:00–15:00).

INFOCENTRUM PROPAST

KASÁRNA

GALERIE M+M

• Expozice k Hranickému
krasu v Infocentru Hranická
propast v budově železniční
stanice v Teplicích nad Bečvou (9:00–17:00)

• Muzeum hranické posádky
v prostorách bývalé vojenské
akademie, vstup do muzea

Barvy života - XVI. ročník
výstavy prací seniorů z hranického Domova seniorů
(9:00–17:00)

Více na
www.mkz-hranice.cz

• Koncert ženského flétnového souboru Pifferaios
a mužského sboru Toni
dei signori - V programu zazní hrané i zpívané skladby
z období renesance, baroka,
též skladby soudobé, lidové
písně i písně hebrejské, spirituály za doprovodu fléten,
houslí, kytary a rytmických
nástrojů. (14:00–15:00)

ZÁMEK

• 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)

• Komentovaná procházka
k Hranické propasti, vychází
se od infocentra v 11:00

• Koncert Hranického dětského pěveckého sboru diriguje Petra Šeinerová (9:30
a 10:30)

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
2140. Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka výroby
svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských
produktů (9:00–15:00).
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PROGRAM AKCÍ

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 5. 8. 2018 - Jan Knap: Obrazy. Výstava obrazů, jejichž
atmosféra je idylická, plná klidu, světla, čistoty a vypráví
nějaký příběh.

PROGRAM 		
Středa 1. 8.
21:00 - Letní kino: Plán útěku 2. (akční/thriller, 2018, titulky)
– koná se v letním kině v Hranicích, vstupné 110 Kč. Pokladna
se otevře hodinu před začátkem
představení.

9. 8. – 30. 9. 2018 - Tomáš Polcar: Sóma. Výstava obrazů a klasických trojrozměrných
objektů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. srpna v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 9. 9. 2018 - Řemeslo má zlaté dno. Výstava nabízí návštěvníkům fakta
a zajímavosti řemesel, jako jsou provaznictví, tkalcovství, soukenictví, mlynářství, pekařství, truhlářství,
stolařství, obuvnictví, hrnčířství a mnoha dalších.
17. 9. – 14. 10. 2018 - Oli V. Helcl: U.M.O. Retrospektivní výstava fotografií
Oli Helcla, jedné ze zásadních postav hranické kulturní a politické scény.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 17. září v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00, so–ne zavřeno.
Do 31. 8. 2018 - Obrazy z pískovce. Výstava velkoformátových i menších
obrazů a nástěnných hodin z pískovcové dílny Tabita.
12. 9. – 2. 11. 2018 - Jakub Čoček: Barevný svět. Výstava obrazů hranického
výtvarníka, v jehož dílech se objevují abstraktní jevy, krajiny, zátiší či portréty.
Vernisáž se uskuteční ve středu 12. září v 17 hodin.

Muzeum na zámku

Čtvrtek 2. 8.
21:00 - Letní kino: Úžasňákovi 2. (rodinný/animovaný, 2018,
dabing) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 120 Kč. Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.
Pátek 3. 8.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Salon výtvarníků – koná se Galerii
M+M v Hranicích, Jurikova 16,
vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Mission: Impossible – Fallout (akční/thriller,
2018, titulky) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 130 Kč.
Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 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, seznámit se se zápalnými mechanismy palných
zbraní, uvidí nádherně zdobené 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, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po předchozí domluvě).
3. 8. – 31. 8. 2018 - Salon výtvarníků. Tradiční výstava obrazů
a dalších děl různých výtvarníků. Vernisáž se uskuteční v pátek
3. srpna v 17 hodin.
6. 9. – 26. 9. 2018 - Barvy života. Tradiční výstava seniorských prací.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. září v 15 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 31. 8. 2018 - Ludmila Kočišová: Letní romance. Výstava olejomaleb.
1. 9. – 31. 10. 2018 - Milan Sanetřík: Dřevořezby.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz. Otevřeno: srpen út–ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. 2018 - Černý Buddha. Výstava obrazů mezinárodně uznávaného umělce
s indickými kořeny Heshama Malika.

Sobota 4. 8.
9:00–16:00 - Mlynářská dílna –
zkusíte si pomlít obilí, odnesete
si pytlíček s moukou a získáte originální recept na placky. Koná se
v muzeu na Staré radnici, vstup
zdarma.
21:00 - Kinematograf bratří
Čadíků: Hurvínek a kouzelné
muzeum – koná se v areálu Pohostinství Na Střelnici v Hranicích,
Pod Křivým 1394, vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na
Konto Bariéry.
Neděle 5. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turi-
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
stického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:30–11:00 - Cimbálová muzika
Polajka – promenádní koncert.
Koná se na kolonádě u lázeňského domu Bečva v Teplicích nad
Bečvou, vstup zdarma.
21:00 - Kinematograf bratří
Čadíků: Bezva ženská na krku
– koná se v areálu Pohostinství
Na Střelnici v Hranicích, Pod Křivým 1394, vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován na Konto
Bariéry.
Pondělí 6. 8.
21:00 - Kinematograf bratří Čadíků: Špunti na vodě – koná se
v areálu Pohostinství Na Střelnici v Hranicích, Pod Křivým 1394,
vstupné dobrovolné, výtěžek
bude věnován na Konto Bariéry.
Úterý 7. 8.

Pátek 10. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
21:00 - Letní kino: Podivuhodná
cesta fakíra, který uvízl ve skříni
(komedie, 2018, titulky) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

21:00 - Kinematograf bratří Čadíků: Anděl Páně 2. – před promítáním bude připraven táborák,
špekáčky s sebou. Koná se v areálu Pohostinství Na Střelnici v Hranicích, Pod Křivým 1394, vstupné
dobrovolné, výtěžek bude věnován na Konto Bariéry.
Sobota 11. 8.

21:00 - Letní kino: Sweet Country (western/drama, 2018, titulky)
– koná se v letním kině v Hranicích, vstupné 130 Kč. Pokladna
se otevře hodinu před začátkem
představení.

19:00 - Hudební večer s Tomášem Löblem – koná se v Kiosku
U Větrného Mlýna v Partutovicích,
vstupné dospělí 100 Kč, děti do
15 let 50 Kč.
Neděle 12. 8.
9:30–11:00 - Olomoucký Dixieland Jazz Band – promenádní
koncert. Koná se na kolonádě u lázeňského domu Bečva v Teplicích
nad Bečvou, vstup zdarma.

14:30 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů – historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581
607 479, odkud bude hromadný
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Tomáš Polcar: Sóma – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: MEG: Monstrum z hlubin (horor/akční/sci-fi,
2018, titulky) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 110 Kč.
Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.

Pátek 24. 8.

6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza na letišti v Drahotuších, bližší informace
www.burzadrahotuse.cz.

14:00 - Domovský táborák –
přátelské posezení s dechovkou
Luha Jindřichov. Koná se na jižní
zahradě Domova seniorů v Hranicích, Jungmannova 1850, vstup
zdarma.

9:00–11:00 - Prázdninový piknik
s knihovnou – hravé dopoledne
pro velké i malé čtenáře. S sebou
dobrou náladu, deku a nějakou
dobrotu k zakousnutí. Koná se
v Zámecké zahradě pod zámkem
v Hranicích, vstup zdarma.
Neděle 19. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:30–11:00 - Trio Vladimíra
Jakuba Knápka – promenádní
koncert. Koná se na kolonádě u lázeňského domu Bečva v Teplicích
nad Bečvou, vstup zdarma.
Středa 22. 8.

Středa 8. 8.

Čtvrtek 9. 8.

Sobota 18. 8.

21:00 - Letní kino: BlacKkKlansman (životopisný/komedie/
drama, 2018, titulky) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
110 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.
Čtvrtek 23. 8.
14:00 - Setkání s Charitou –
tradiční zábavné odpoledne pro
celou rodinu. Uvidíte klauny, divadlo Tilia, H-Band a další pestrý
doprovodný program. Koná se
v Zámecké zahradě pod zámkem
v Hranicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 16. 8.

14:30 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů – historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581
607 479, odkud bude hromadný
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.

21:00 - Letní kino: Špion, který
mi dal kopačky (akční/komedie,
2018, titulky) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 110 Kč.
Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.

21:00 - Letní kino: Příběh koček (animovaný/dobrodružný/
rodinný, 2018, dabing) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

Středa 15. 8.
21:00 - Letní kino: Temné síly
(thriller/sci-fi, 2018, titulky) – koná
se v letním kině v Hranicích, vstupné 120 Kč. Pokladna se otevře hodinu před začátkem představení.

Sobota 25. 8.
14:00 - Rock Drey Fest 2018 –
na festivalu revivalových kapel
vystoupí Metallica, Judas Priest,
Slayer, Nightwish a mnoho dalších. Koná se v letním kině v Hranicích, vstupné v předprodeji
250 Kč, na místě 350 Kč. Předprodej v Hranicích od 7. srpna v CK
Bonton, Masarykovo nám. 17, tel.
581 605 080.
Neděle 26. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:30–11:00 – Dopoledne s Partutovjankou – promenádní
koncert. Koná se na kolonádě u lázeňského domu Bečva v Teplicích
nad Bečvou, vstup zdarma.
14:00 - Prázdninování – tradiční
zábavné odpoledne k ukončení
prázdnin. Koná se v Městském
parku v Hranicích, Sady Čs. legií,
vstup zdarma.

Úterý 28. 8.
16:00 - Čestný vojenský pochod
s kladením věnců – pochod půjde od zámku k bustě T. G. Masaryka ve foyeru Staré radnice
v Hranicích.
Středa 29. 8.
21:00 - Letní kino: Slender Man
(horor, 2018, titulky) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

Pátek 17. 8.

Čtvrtek 30. 8.

21:00 - Letní kino: Equalizer 2.
(thriller/akční, 2018, titulky) –
koná se v letním kině v Hranicích,
vstupné 120 Kč. Pokladna se otevře hodinu před začátkem představení.

21:00 - Letní kino: Ten pravý,
ta pravá? (romantický/komedie,
2018, titulky) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 120 Kč.
Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.
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Pátek 31. 8.

21:00 - Letní kino: Důvěrný nepřítel (thriller, 2018, ČR) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

a medu. Koná se v muzeu na Staré
radnici, vstup zdarma.
Středa 12. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jakub Čoček: Barevný svět – koná
se v Galerii Severní křídlo zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.
Pátek 14. 9.

PŘIPRAVUJE SE NA ZÁŘÍ

9:00–16:00 - Otevření mauzolea
– zpřístupnění mauzolea školám
a veřejnosti. Koná se na Městském
hřbitově v Hranicích, Hřbitovní ul.,
vstup zdarma.

Sobota 8. 9.

Sobota 15. 9.

9:00–16:00 - Výroba svíček
a medu – ukázky výroby svíček

9:00–16:00 - Dny evropského
dědictví – den otevřených pamá-

Roboťáci z Hranic vyhráli
Žáci hranické Základní a mateřské školy Šromotovo vyhráli ve své kategorii dne
26. června v Praze celorepublikovou soutěž v robotice s názvem VEX IQ Challenge
Ringmaster. Soutěž byla zaměřena na programování a ovládání robota. Finále se zúčastnilo zhruba 30 skupin z celé republiky.
Na soutěž se intenzivně připravovali
od března v kroužcích robotiky. Hranický
tým ve složení Hana Húdková, Petra Húdková, Linda Hladíková, Štěpán Hawiger
a Adam Kuchař se jmenoval Roboťáci. Tým
představil svého robota, na jehož konstrukci žáci pracovali.
Nezbývá než poděkovat soutěžnímu
týmu, učiteli Petru Drábkovi, konzultantovi
Víťovi Špiříkovi, firmě AV Media, která soutěž pořádala a zapůjčila stavebnici. Díky
patří také firmě SSI Schäfer Hranice, která
žákům přispěla na dvě stavebnice robota
VEX IQ.
(red)

Drahotušští kuchtíci uspěli
Drahotušský školní tým uspěl 9. června
v celostátní kuchařské soutěži Finále Zdravé 5, která podporuje u žáků znalost zásad
správné výživy a umění kreativní přípravy
jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Drahotušští zvítězili v kategorii žáci 2. stupně ZŠ už vloni. Letos tým„Veselý kovboj“ ve
složení Eliška, Bára a Saša pod vedením Lenky Kopřivové uchvátil svou připraveností,
kreativitou a znalostmi. Týmy připravovaly
před porotou pohoštění na párty - pokrm
studené kuchyně.
(bak)

tek. Koná se v muzeích a galeriích
v Hranicích, vstup zdarma. Více informací na straně 7.

Navštivte webové stránky a vyberte si
z pestrého programu akcí v Hranicích
a okolí kultura-hranice.cz.

Pondělí 24. 9.

Pořádáte zajímavou akci?

18:00 - Gabriela Jílková a Tamás
Bácsi – koncert české cimbalistky
a maďarského klavíristy. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné mimo předplatné Kruhu přátel hudby 200 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, tel.
581 607 479.

Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit
formulář a vložit fotografii nebo
napsat e-mail na
infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz
nebo zavolat na 581 607 479.

Nepřišel Vám do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 10. srpna 2018.

Zábavné odpoledne pro malé i velké

Prázdninování
v parku

2018
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Sady Čs. legií

Moderuje Petr Novák

26. srpna

Neděle
od 14:00 hodin

14:00

Slavnostní zahájení akce

14:10

Mažoretky Panenky

14:15

Písničkování

15:15

„Voják a kůň“

16:15

Kouzelná škola
profesora Bystrozraka

16:45

Martin Láska Band

aneb
aneb pohádkové
pohádkové melodie
melodie nejen
nejen pro
pro děti
děti ss Dájou
Dájou aa Nikou.
Nikou.

Představení
Představení jezdeckých
jezdeckých dovedností
dovedností

Po celou dobu konání akce jsou připraveny soutěže a sportovní
aktivity Domu dětí a mládeže v Hranicích, ale také Skautů Hranice.
Zájemci se také mohou povozit na lodičkách na řece Bečvě.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUP NA AKCI ZDARMA, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Akci pořádají

Tým „Veselý kovboj“ připravoval pohoštění na
párty. Foto: ZŠ Drahotuše

Město Hranice

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

ZA VELMI NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONÁ.

OHLÉDNUTÍ
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HraniceFest: do Hranic zavítal Olympic, Tanja a další kapely

Vrcholem odpoledne byl koncert skupiny Olympic.
Petr Janda rozparádil hranické publikum.

Čiperkové bavili hlavně nejmenší návštěvníky HraniceFestu.

Nejmenší děti mohly absolvovat Pohádkovou cestu, kterou pro ně připravilo
Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice.

Na pódiu vystoupila také originální kapela Penzistor, složená ze zkušených
muzikantů postaršího designu.

Rocková dračice Tanja předvedla svou rockovou show. Foto: 6x Jiří Necid

Charita zve na Setkání v Zámecké zahradě
Tradiční společensko-kulturní odpoledne v Zámecké
zahradě v Hranicích pořádá ve
čtvrtek 23. srpna od 14 hodin
Charita Hranice ve spolupráci
s Městem Hranice a MKZ Hranice.
O zábavu se postará dvojice
klaunů z Klaun Family, s pohádkovým příběhem vystoupí
Divadlo TILIA a celým odpolednem bude znít hudba hranické

skupiny H-Band. Připraven je
i pestrý doprovodný program.
Návštěvníci si budou moci zahrát obří Člověče, nezlob se!, vyrobit si něco pěkného v dílničce
Nízkoprahovky Fénix, zakoupit
výrobky Denního centra Archa,
vydovádět se na skákacím hradě
nebo si nechat zdravotními sestřičkami zdarma změřit krevní
tlak a glykemii. Vstup na akci je
zdarma. 
Charita Hranice

Zámecká zahrada ožije zábavným odpolednem. Ilustrační foto: Charita Hranice
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SPORT

Odstávka
Plovárny

Bubny hnaly dračí lodě po Bečvě

Ilustrační foto: Jiří Necid

Vedení hranické Plovárny upozorňuje, že od pondělí 27. srpna do pátku
7. září proběhne pravidelná
provozní odstávka Plovárny. Pro veřejnost bude opět
otevřená od soboty 8. září,
a to včetně sauny. (im)

Bečvu opět brázdily úzké špičky dračích lodí. Již po jedenácté se do Hranic sjely posádky dračích lodí
z blízkého i vzdálenějšího okolí na tradiční závody Hranice Dragons 2018. Akci zahájily ve čtvrtek 21. června
posádky základních a středních škol z Hranic a okolí. V sobotu si to pak nad hranickým jezem rozdaly další
kategorie. Souhra deseti nebo dvacetičlenných posádek, doplněných bubeníkem a kormidelníkem, brala
dech a štíhlé dlouhé lodě po hladině přímo letěly. Foto: František Dohnal
(bak)

Nad letištěm v Drahotuších
se vznášela letadla
Letiště v Drahotuších ve čtvrtek 12. června opět obsadila letadla. Tentokrát však neburácely
motory, centrem pozornosti byly
malé modely letadel dětí z kroužku leteckých modelářů Domu
dětí a mládeže v Hranicích.
Desítka chlapců ve věku od
deseti do čtrnácti let poznává
pod vedením Václava Boráně

Na drahotušském letišti chlapci z modelářského kroužku zkouší modely svých
letadel. Foto: Petr Bakovský

základy modelářského umění.
Václav Boráň je spolu s Dušanem
Michalčákem učí lepit a tvarovat
letadélka, ale také základy aerodynamiky a další znalosti, které se
jim mohou hodit nejen při stavbě
malých letadel.
Na drahotušském letišti pak
děti svoje modely zkouší, dolaďují a porovnávají jejich výkony.
Některé z modelů létaly skutečně
skvěle, takže za nimi jejich majitelé museli absolvovat i několik set
metrů dlouhý běh, aby letadélka
nenávratně nezmizela v sousedním poli.
Příští školní rok budou členové kroužku stavět stejné modely,
aby mohlo dojít k přesnějšímu
vzájemnému porovnání, a poté
plánují vyrážet i na modelářské
závody.
Letecká modelařina má v Hranicích dlouholetou úspěšnou
tradici, což svými výsledky na
sportovním poli stvrzuje i modelář Vojtěch Zíma, dlouholetý
reprezentant a držitel řady medailí ze světových i evropských
šampionátů. 
(bak)

U Bečvy je půjčovna plavidel

Půjčovna lodiček na řece Bečvě v Hranicích má také své facebookové stránky.
Foto: Facebook půjčovny

V Kropáčově ulici u mostu je půjčovna různých plavidel,
kterou provozuje Hranická rozvojová agentura. K dispozici jsou
čtyři pramice, čtyři šlapadla a pro odvážné také paddleboardy.
V týdnu se půjčovna otevírá od 15 hodin, o víkendech od
10 hodin. Otevřeno je denně do 19 hodin.
Půjčení plavidla si lze zarezervovat na telefonním čísle
(bak)
773 100 307. 
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