
ÚVODNÍK - INVESTICE POTŘEBUJÍ DOBROU 

PŘÍPRAVU I SPOLUPRÁCI 

V současné době nelze bu-
dovat naše město bez důsled-
né koordinace plánu investic 
s řadou celostátně řízených 
subjektů.  Oblast protipovod-
ňových opatření řídí a také 
platí Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, samotnou realizaci 
u nás provádí Povodí Moravy.  
Silnice I. třídy plánuje Ředi-
telství silnic a dálnic, silnice 
II. a III. třídy Olomoucký kraj. 
Máme zde správu železniční 
cesty, Lesy ČR a další.

Finanční dotační tituly 
spravují jednotlivá minister-
stva přes elektronický systém  
eROP  a existuje celonárodní 
strategický plán rozvoje, který 

je nutný respekto-
vat při tvorbě vlast-
ního územního 
plánu naší oblasti 
i města Hranic.

Všechny subjek-
ty však spojuje je-
diné, potřebují naši 
iniciativu. Během 
července a srpna 
jsem se setkal s ge-
nerálním ředitelem 
Povodí Morava, 
s poslanci parlamentu ČR (de-
legaci vedl pan Ladislav Okle-
štěk), se zástupci kraje i ŘSD.  
Odpověď zněla vždy stejně. 
Pracujeme na tom, co nám 
předložila jednotlivá města. 

V každé jednotlivé 
věci potřebujeme 
partnera pro re-
alizaci stavební 
dokumentace a za-
svěcený odborný 
dohled místní sa-
mosprávy.  

Město Hranice 
nemá útvar archi-
tekta, nemá útvar 
přípravy investič-
ní stavební doku-

mentace a nikdo nepracoval 
na komunikaci s výše uvede-
nými organizacemi.  Zasílali 
jsme jim sice požadavky, nikdo 
však nevyžadoval důslednou 
odpověď. Jsme v našem re-

gionu největší sídlo, ale učit 
bychom se měli například od 
starosty Bělotína, který velmi 
dobře pochopil celý systém 
a pracuje v řadě komisí celo-
národního působení. Výsledky 
rozvoje obce musím upřímně 
pochválit. 

Tyto nedostatky s místosta-
rostou i celou Radou města 
měníme. Stanovili jsme řadu 
strategických pilířů rozvoje. 
Připravujeme dohled archi-
tektů i koordinátora pro pří-
pravu investic. Vypracovali 
jsme priority v oblasti silnic 
všech stupňů. 

PŘEDNÍ UMĚLCI 

VYSTOUPILI 

V SYNAGOZE

Houslový virtuóz Václav Hudeček, český pianista 
Ivo Kahánek, známý výjimečnými virtuózními 
schopnostmi, a přední operní pěvec v oboru lyrický 
bas Ivo Hrachovec vystoupili v pondělí 14. září před 
diváky v beznadějně vyprodané hranické Synagoze. 
Koncert zaznamenávaly televizní kamery, a tak jej 
v brzké době uvidí a uslyší také diváci televize Noe. 

Text: Naďa Jandová, foto: Jiří Necid

Zpravodaj města Hranic   ročník I.   číslo 4 / říjen 2015

Hranický zpravodaj

Jiří Kudláček, 
starosta Hranic

Pokračování na straně 2
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Pracuje tým pro dohled na 
realizaci protipovodňových 
opatření. Zapojili jsme odbor-
né komise i osadní výbory. 
Jednáme o koncepci likvidace 
směsného komunálního odpa-
du a dokončujeme plán všech 
rámců našich investic.  

Uvedu jen některé - chceme 
opravit nádražní terminály 
našeho města, je nutné pře-
budovat mostní konstrukce 
pod železnicemi pro budoucí 
obchvaty u současného  Schä-
feru  a CTP parku na silnici do 
Velké.  Plánujeme komunikace 
pro průmyslové zóny. Požadu-
jeme obchvat místní části Velká 
a projektujeme lokalitu auto-
busového nádraží v návaznos-
ti na průmyslovou zónu Jaslo. 
Předložili jsme seznam oprav 
silnic II. a III. třídy dopravní 
komisi Olomouckého kraje. Za 
prioritu považujeme i kruho-
vou křižovatku ve Slavíči a pro-
vedení výjezdu ze společnosti  
Pressbeton na silnici I. třídy 
Lipník - Hranice. Věnujeme se 
hranické nemocnici a ve spolu-

práci s VaK  Přerov  plánujeme  
další stupně čištění - retenční 
nádrže kanalizačního systému.  

Po jednání s hejtmanem 
Olomouckého kraje, které 
hodnotíme jako velmi vstříc-
né, jsme se dohodli, že bude 
připraveno výjezdní pracovní 
setkání vedení Olomouckého 
kraje s vedením města Hranic, 
a to v termínu kolem 19. října 
letošního roku.  Program bude 
obsahovat návštěvu středních 
škol, setkání s řediteli irem, 
pozvání přijaly i neziskové 
organizace. V odpoledních 
hodinách proběhne jednání se 
starosty okolních obcí hranic-
kého regionu.

Vedení města bude konzul-
tovat strategie a záležitosti, 
které má Krajský úřad ve své 
režii, inanční kooperace a har-
monogramy přípravy plánova-
ných akcí. Důležitou oblastí je 
názorový soulad na společnou 
irmu Odpady Olomouckého 

kraje a názor na možný vznik 
specializovaných sociálních 
podniků. Větší důraz bychom 
chtěli dát práci v projektu ITI 

(společné projednávání projek-
tů v oblasti dotačních titulů).  

V oblasti samosprávy je 
příprava plánování rozvoje to 
nejdůležitější, nejtěžší a také 
to časově nejdelší období. Tato 
práce není vidět, ale pokud se 
nedělá, nebude se nic měnit 
a to nechceme.

Jiří Kudláček, starosta města

Město pronajímá 
budovu v Drahotuších

Město Hranice nabízí proná-
jem budovy čp. 56 na náměstí 
Osvobození v Drahotuších. 
Jde o pronájem celé budovy 
s výjimkou místností, které 
má v pronájmu Česká pošta, 
Městská knihovna a kde je síd-
lo Osadního výboru Drahotuše. 
Výchozí cena je 19 470 korun 
bez DPH za měsíc. Podrob-
nější informace poskytnou na 
odboru správy majetku MěÚ 
Hranice, Pernštejnské nám. 1, 
kancelář číslo dveří 313, refe-
rent M. Hanzlíková, telefon 581 
828 235. Informace o nabíd-
kách i dalších záměrech města 
lze nalézt také na interneto-
vých stránkách města  www.
mesto-hranice.cz na úřední 
desce. 

(bak)

Dobrovolní hasiči 
vylepšili své vybavení

Vybavení za 43 tisíc ko-
run pro záchranu ve vodě 
a evakuaci osob získali hra-
ničtí dobrovolní hasiči. Na 
pořízení těchto prostředků 
přispěl dotací ve výši 17 tisíc 
korun Olomoucký kraj. Hra-
ničtí dobrovolní hasiči tak pro 
práci na vodě získali zejmé-
na záchranné vesty, ochranné 
přilby a lana pro tonoucí. Toto 
vybavení, spolu se stávajícím, 
jim umožní efektivněji zasa-
hovat na Bečvě, v Olšoveckém 
a Opatovickém lomu nebo na 
Hustopečských jezerech. Kro-
mě toho získali hasiči také 
nový zásahový evakuační žeb-
řík. Ten má zvýšenou nosnost, 
unese dva hasiče a evakuo-
vanou zachraňovanou osobu 
mezi nimi.

(bak)

STRUČNĚ

Na Městském úřadu v Hra-
nicích si mohou občané vy-
řizovat své záležitosti nejen 
v pondělky a středy, ale už 
několik let jsou například na 
evidenci obyvatel, při vyřizová-
ní cestovních dokladů, občan-
ských, řidičských a technických 
průkazů úředníci občanům 
k dispozici také v úterky a ve 
čtvrtky. Tyto dny bývá zpravi-
dla před přepážkami volněji.

Hodiny pro veřejnost jsou 
u správních agend na Měst-
ském úřadu Hranice stano-
veny v pondělí a středu od 
8 do 11.30 hodin a od 12.30 
do 17 hodin, v úterý a čtvrtek 
od 8 do 11.30 a od 12.30 do 
14.30 hodin. 

Ten, kdo chce mít jistotu, 
že nebude dlouho čekat, se 
může objednat i přes inter-
net. Od roku 2010 funguje 
elektronický rezervační sys-
tém na řadu agend městské-
ho úřadu, přesněji na agendy 
dopravně - správní a agendy 
týkající se občanských prů-
kazů, cestovních pasů a změn 
pobytu. Posléze se rezervační 
systém rozšířil o matriku a ově-

řování opisů a podpisů. Občan 
se může prostřednictvím in-
ternetu objednat na přesnou 
dobu a ušetří tak čas. Slouží 
k tomu městské internetové 
stránky www.mesto-hranice.
cz. Na nich lze kliknout na od-
kaz „Rezervace návštěv“, nebo 
na ikonku „Rezervační systém“ 
v levé liště. Po rozkliknutí se 
objeví pokyny s podrobnostmi.

Na městském úřadu lze 
také využít služeb Czech 

POINT. Komplexní služby po-
skytuje Podatelna a informa-
ce v přízemí dvorany zámku, 
před časem přibyla další dvě 
pracoviště. Vydávání ověře-
ných výstupů z informačního 
systému veřejné správy se 
rozšířilo na matriku (kance-
lář č. 322 ve druhém patře na 
zámku – Pernštejnské nám. 1) 
a také na ohlašovnu trvalého 
pobytu v Zámecké ulici (kan-
celář č. 221).                        (bak)

ÚŘAD JE PRO OBČANY OTEVŘENÝ

OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA

INZERCE

Staňte se součástí týmu výlučného provozovatele přepravní
soustavy pro zemní plyn v ČR.
•Datum nástupu ideálně k 1. 2. 2016
•Okolí Přerova, Prostějova, Kroměříže
•Nadstandardní spektrum zaměstnaneckých benefitů 

Popis pracovní pozice: 
•Údržba telemetrického zařízení 
•Analýza příčin poruch technologie
•Servis elektroinstalace slaboproudých techn. zařízení
Kvalifikační požadavky:•Úplné SŠ vzdělání elektrotech. 
směru + 2 roky praxe v oboru •Řidičský průkaz sk. B 
+ min. 5 let praxe•Platná vyhláška 50/1978 Sb. § 6 
(samostatná činnost do 1000 V)
Kontakt: NET4GAS, s.r.o., Jana Koverdynská 
              jana.koverdynska@net4gas.cz

VOLNÁ POZICE
Technik telemetrie 
plynárenského zařízení

Dokončení ze strany 1

Služeb Czech POINTu lze využít na podatelně a informacích městského úřadu 
na zámku. Foto: Petr Bakovský

Budovu v Drahotuších pronajme měs-
to Hranice měsíčně za 19 470 korun 
bez DPH. Foto: Petr Bakovský
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Ještě nedávno oprýskané a poškoze-
né podloubí u hranické Synagogy se 
dočkalo rychlé opravy a nového ná-
těru. Akci, kterou provedla akciová 
společnost Ekoltes Hranice, hradilo 
město Hranice a stála 22 tisíc korun. 
Text a foto: Petr Bakovský

Nešetřete 
na kvalitě.

Pořiďte si nový vůz z limitované edice Volkswagen Maraton se 

zvýhodněním až 97 000 Kč. Modely Polo, Golf, Golf Variant, Golf 

Sportsvan, Tiguan, Beetle nebo Beetle Cabriolet s komfortní výbavou 

s prodlouženou zárukou na 5 let. S financováním od společnosti ŠkoFIN 

zaplatíte pouze 1 % z jeho ceny měsíčně. Při výkupu starého vozu 

na protiúčet ještě ušetříte až 35 000 Kč.

Navštivte nás  a seznamte se 

s nekompromisní nabídkou  

Volkswagen Maraton Edition.

p

N

s

V

Volkswagen Polo  
jen za 3 339 Kč měsíčně.
Šetřete na ceně.

Celkové zvýhodnění 

26 600 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2015. Produktová výhoda oproti Comfortline pro model Polo je v celkovém zvýhodnění  

26 600 Kč. Financování: Polo Maraton Edition 1.2 TSI, cena 333 900 Kč, akontace: 133 560 Kč (40 %), zůst. hodnota:  

98 804 Kč (12 %), 36x měs. splátka za vůz vč. pojištění: 3 339 Kč (1 %), RPSN vč. poj.: 4,18 %, celkové platby úvěru vč. poj.: 

219 024 Kč, úroková sazba: 0 % p. a. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 3,4–6,0 l/100 km, 88–139 g/km. 

Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 737 385,
e-mail: info@vwolomouc.cz

INZERCE

Díry, výmoly a výtluky na cestě, spojující ulici Zborovská s ulicí Skalní, se 
staly minulostí. Celkem 422 metrů dlouhý úsek ulice Sklený kopec se v září 
dočkal rekonstrukce. Původní rozbitý povrch, kde záplata střídala záplatu, 
byl vyfrézován a nahrazen novým asfaltem. Na okrajích cesty byly vysazeny 
nové obrubníky. Oprava probíhala v září a stála 2,7 milionu korun.  
Text a foto: Petr Bakovský

Touto fotogra ií se ještě vracíme k zateplení budovy mateřské školy ZŠ a MŠ 
Struhlovsko (Klíček). Stavba dostala kromě zateplení vnějšího pláště i no-
vou fasádu a byla zateplena střešní konstrukce. Nová fasáda koresponduje 
s novým hřištěm, které bylo u této školy vybudováno za pomoci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Hřiště je vystavěno v přírodním stylu a bude využito k názornému učení - po-
zorování života v různých biotopech a k realizaci enviromentálních projektů. 
Při realizaci celého projektu byly využity téměř výhradně přírodní materiály. 
Text a foto: Petr Bakovský

SKLENÝ KOPEC

MÁ NOVOU SILNICI

PODLOUBÍ U SYNAGOGY

SVÍTÍ ČERSTVÝM NÁTĚREM

OMÍTKA „KLÍČKU“

LADÍ S HŘIŠTĚM
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Pravidelný podzimní sběr 
nebezpečného odpadu z do-
mácností proběhne v sobotu 
17. října v místních částech 
Hranic. Bezplatně budou 
odebírány výhradně tyto 
odpady: sklo a keramika zne-
čištěná škodlivinami, olejové 
iltry, olověné akumulátory, 

suché baterie, monočlánky, 
zářivky a ostatní odpad ob-
sahující rtuť, kovové obaly 
a nádoby se zbytky škodlivin, 
pesticidy, odpadní oleje mo-
torové a převodové, ředidla, 
staré nátěrové hmoty, kosme-
tické přípravky s prošlou zá-
ruční lhůtou, obaly a nádoby 

z plastů se zbytky škodlivin, 
pneumatiky z osobních auto-
mobilů, textilní materiál zne-
čištěný, vyřazené chemikálie, 
obaly od sprejů, rádia, televi-
ze, monitory a ledničky a jiné 
elektrospotřebiče.

Ekoltes Hranice odebírá 
odpady od obyvatel přímo do 
sběrových vozidel. V případě, 
že občan bude odkládat odpad 
na sběrné místo před zaháje-
ním sběru, bude mu uložena 
pokuta do výše 50 tisíc korun, 
kvůli založení černé skládky. 
Tímto opatřením chceme za-
bránit znečišťování veřejného 
prostranství.

EKOLTES

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Lokalita Stanoviště Datum
Hodina 
přista-

vení
Třída Čs. 
armády autobusová zastávka

3. 10.

8 – 9 

Zborovská 
ulice směr Ludina 10 – 11 

Čechova pod Šromotovým náměstím 12 – 13 

U Kostelíčka

ul. Dobrovského – točna 8 – 9 
ul. Jungmannova – v místě 
Domova seniorů 10 – 11 

konec ul. Jungmannova 
– směr hřbitov 12 – 13 

Mlýnská ul. křižovatka ul. K. Čapka 14 – 15 

Mexiko
most na ul. Vrchlického

10. 10.

8 – 9 
ul. Vrchlického – hřiště 10 – 11 
ul. Wolkerova – hřiště 12 – 13 

Za viadukty zahrádkářská kolonie 14 – 15 
Cementář-
ské sídliště

zahrádkářská kolonie 
– u hřiště 8 – 9 

Družstevní u bytovky 10 – 11 
Sídliště Jaslo ulice kolem plotu kasáren 12 – 13 

Sklený 
kopec

dětské hřiště – řadová 
zástavba

17. 10.

8 – 9 

zahrádky – hřiště Gymnázia 10 – 11 

parkoviště u K & V TOP 12 – 13 

KONTEJNERY PRO ZAHRÁDKÁŘE

Město Hranice opět při-
stavuje velkoobjemové kon-
tejnery pro uložení odpadů 
ze zahrádek. Komu termíny 
nevyhovují, může biologic-

ký odpad odevzdat ve Sběr-
ném dvoře, větší množství 
je možné odevzdat přímo na 
kompostárně na skládce na 
Jelením vrchu.

INZERCE

Časový harmonogram sběru nebezpečného odpadu 17. října

Sběrné místo příjezd odjezd
Slavíč – u školy 8:00 8:20
Rybáře – u mostu 8:30 8:45
Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25
Středolesí – u obchodu 9:30 9:40
Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25
Drahotuše – na Náměstí Osvobození 10:30 11:00
Drahotuše – u kostela církve Českoslov. 
husitské 11:05 11:25

Velká – u hospody 11:40 12:00
Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20
Velká – most 12:30 12:50
Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

Lokalita Stanoviště Datum
Hodina 
přista-

vení

Teplická parkoviště SOU strojíren-
ského 

17. 10.

8 – 9 

Jurikova železniční stanice Hranice 
město 10 – 11 

Kropáčova křižovatka Přísady 12 – 13 

Pod Bílým 
kamenem

ul. Havlíčkova – směr Paseky

24. 10.

8 – 9 
horní ulice pod lesem 10 – 11 
parkoviště Sokolovna 
– ul. Tyršova 12 – 13 

Havlíčkova u bývalého OSP 14 – 15 
Směr Teplice 
n. Beč. Fuskova promenáda 8 – 9 

Valšovice
u kapličky 10 – 11 
u obchodu 12 – 13 

U Splavu zahrádkářská kolonie 
u splavu

31. 10.

8 – 9 

Pod Křivým zahrad. kolonie u kynologic-
kého cvičiště 10 – 11 

Za stadio-
nem u Bečvy 
– zahrádkář-
ská kolonie

uprostřed zahrádek – stano-
viště na KO 12 – 13 

Za stadio-
nem u Bečvy 
– zahrádkář-
ská kolonie

konec zahrádek – křižovatka 
cest 8 – 9 

Žáčkova začátek sportovního areálu 
u stadiónu 10 – 11 

HLEDÁME
zkušeného externího spolupracovníka 
– technika na zaměřování oken v tomto regionu 
Podmínka: Prokazatelná praxe se zaměřováním oken nutná

Kontakt: 775 591 311 ostrava@pramos.cz

       NABÍZÍME SPOLUPRÁCI
stavebním firmám v regionu – zn.: „Chcete mít  
spokojené zákazníky? Dodejte jim naše opravdu česká okna, 
vyrobená z českého profilu v Šitbořicích u Brna
Kontakty: 775 591 311 ostrava@pramos.cz
 775 591 357 opava@pramos.cz         
 775 591 357 novyjicin@pramos.cz
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Prostranství před hranickým 
zámkem zaplnily v září veselé 
kontejnery. Lidé si mohli pro-
hlédnout výsledky výtvarné 
soutěže „Malujeme na kontej-
ner“, kterou pořádal hranický 
Dům dětí a mládeže ve spolu-
práci s městem Hranice, odděle-
ním životního prostředí. Cílem 
soutěže bylo přiblížit dětem 

důležitost třídění odpadu. Sa-
motné malování na kontejner se 
uskutečnilo ve Sběrném dvoře 
společnosti Ekoltes a účastnily 
se ho všechny hranické školy. 
Pomalované kontejnery budou 
rozmístěny po Hranicích.

Bc. Darina Jarolimová, 
pedagogický pracovník 

DDM Hranice

Která pohádková postava bude čekat na děti na věži Staré 
radnice? To se dozvědí ti, kteří se zúčastní výstupu v pondělí 5. 
října a ve čtvrtek 8. října vždy od 14 do 16 hodin. Překvapení 
připravila pro děti hranická městská knihovna, a to v rámci 
Týdne knihoven. Kromě zatím přísně tajené pohádkové bytosti 
se děti mohou těšit na povídání o knížkách, o literárních hrdi-
nech, na malou literární soutěž a na sladké odměny. Zájemci 
o výstup na věž mají možnost se předem přihlásit na konkrétní 
hodinu v dětském oddělení knihovny na Masarykově náměstí 
71 v Hranicích.                (nj)

OHLÉDNUTÍ: KONEC PRÁZDNIN V PARKU

VESELÉ KONTEJNERY PŘEKVAPENÍ NA VĚŽI RADNICE

HLEDÁME
Městské muzeum a galerie v Hranicích připravuje Vá-

noční výstavu. Obracíme se na veřejnost s prosbou o zapůj-
čení obrazů se zimní nebo vánoční tématikou, vánočních 
pohlednic, historických fotogra ií, případně ilmů a dalších 
zajímavých předmětů souvisejících s Vánocemi a zimou, 
především pak na Hranicku.

Kontaktujte prosím kurátorku výstavy Radku Kubíkovou 
v kanceláři na Staré radnici nebo na telefonu 603 324 013.

Za spolupráci děkujeme
Naďa Jandová, ředitelka 

Městských kulturních zařízení Hranice

Zábavné odpoledne pro celou rodinu „Ko-
nec prázdnin v parku“ připravila v Sadech 
Čs. legií na neděli 23. srpna Městská kul-
turní zařízení Hranice. Akci navštívilo přes 
tisíc dětí i dospělých.

Diváky uchvátilo i představení jezdeckých 
dovedností vojáka rakousko-uherské mo-
narchie.

V programu vystoupily mažoretky Domu 
dětí a mládeže Hranice. Ten pro děti také 
připravil různé soutěže a sportovní aktivity.

Návštěvníci mohli sledovat také ukázky 
vodního záchranářství hranických hasičů 
na řece Bečvě.

Na pódiu se objevil i objev roku Český Slavík Mattoni 2014 
Eliška „Elis“ Mrázová, ale také Markéta Konvičková – inalistka 
Československé superstar 2009 a držitelka Českého slavíka – 
Objev roku 2010. Kromě toho vystoupily i další kapely – Glayzy 
nebo Alband.

Nechybělo loutkové divadlo nebo tiskařská dílna. 
Text: Naďa Jandová, foto: Jiří Necid
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Název zájmového útvaru Věková 
kategorie Roční zápisné Den Čas Místo konání

Aerobic ZŠ 700 Kč úterý 14:30-15:30 Tělocvična DDM Galašova
Agility ZŠ, SŠ, VOŠ 1 400 Kč středa, neděle stř 16:00-19:30,

ne 14:00-18:30 Kynologický klub
Aikido-přípravka 1.-5.tř. ZŠ 700 Kč pondělí 15:00-16:00 Tělocvična DDM Galašova
Aikido 6.-9.tř.+SŠ 900 Kč úterý, pátek 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová / zrcadlový sál 

DDM Nová
Angličtina MŠ Potštát 4-6 let 900 Kč pátek 15:00-16:00 MŠ Potštát
Atletika - přípravka 1.-5.tř. ZŠ 800  Kč pondělí od 21.9. 16:00-17:30 SK Hranice
Basketbal Panterky přípravka nar. 2004-2009 500 Kč pátek 16:00-17:00 Hala Gymnázia Hranice
Basketbal SŠ Gymnázium 400 Kč čtvrtek 16:00-17:30 Gymnázium Hranice
Country tance (Drahotuše) 2.-5.tř. 400 Kč čtvrtek 12:30-13:30 ZŠ Drahotuše
Cvičení na závěsných sítích pro 
začátečníky a mírně pokročilé 6.-9.tř. + SŠ 1 200 Kč středa 15:00-16:00 Studio Phoenix (nad pizzerii Agostini)
Dětský pěvecký sbor - přípravný 2.-5.tř. 600 Kč pondělí 16:00-17:00 Gymnázium Hranice
Dramatický kroužek (Drahotuše) ZŠ 400 Kč pondělí od 21.9. 13:00-15:00 ZŠ Drahotuše
Flétna - začátečníci (Drahotuše) 1.-2. tř. 400 Kč dle domluvy 12:30-13:30 ZŠ Drahotuše
Flétna - pokročilí (Drahotuše) 3.-5.tř. 400 Kč dle domluvy 12:30-13:30 ZŠ Drahotuše
Flétna 1 ZŠ,SŠ 1 000  Kč středa 16.9. od 14,30 individuálně DDM Galašova
Flétna 2 ZŠ,SŠ 1 000 Kč po,st (14.9., 13-16h) individuálně DDM Galašova
Florbal - začátečníci 1.-3.tř. 600 Kč pondělí 16:00-17:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Florbal - pokročilí 4.-9.tř. 600 Kč středa 16:00-17:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Folklórní kroužek Rozmarýnek - 
začátečníci MŠ (4-6 let) 800 Kč středa 15:00-16:00 Tělocvična DDM Galašova
Folklórní kroužek Rozmarýnek - 
pokročilí 6 let a starší 700 Kč 

(děti MŠ 800 Kč) středa 16:00-18:00 Tělocvična DDM Galašova

Hudební klub - létna (Všechovice) ZŠ Všechovice, 
2.-9.třída 500 Kč úterý individuálně ZŠ Všechovice

Hudební klub - klavír 1 (Všechovice) 2.-9.tř. 500 Kč úterý individuálně ZŠ Všechovice
Hudební klub - klavír 2 (Všechovice) 2.-9.tř. 500 Kč úterý individuálně ZŠ Všechovice
Hudební klub - kytara (Všechovice) 2.-9.tř. 500 Kč úterý dle domluvy ZŠ Všechovice
Hudební klub - pěvecký sbor 
(Všechovice) 1.-2.tř. ZŠ 500 Kč úterý dle domluvy ZŠ Všechovice
Karate 5. tř., SŠ 900 Kč úterý, čtvrtek 17:00-19:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Karate Potštát ZŠ 600 Kč pondělí 17:00-18:30 ZŠ Potštát
Keramika 2.-6.tř. 900 Kč pondělí 15:00-16:00 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Klavír 1 2.-6.tř.+ SŠ 1 300 Kč čt, pá, 17.9. od 14,00 individuálně DDM Galašova
Klavír 2 2.-9.tř.+SŠ 1 300 Kč út individuálně DDM Galašova
Kreativní divadlo 2.-9.tř. 700 Kč úterý 13:30-15:00 Spontánka DDM Galašova
Kreslení tužkou pravou mozkovou 
hemisférou - začátečníci 3.-9.tř. 700 Kč úterý 14:00-15:30 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Kytara - mírně pokročilí ZŠ 800 Kč čtvrtek 13:15-14:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara - středně pokročilí ZŠ 800 Kč středa 14:00-15:00 Spontánka DDM Galašova
Kytara - začátečníci ZŠ 800 Kč čtvrtek 15:15-16:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara - pokročilí 1 ZŠ 800 Kč čtvrtek 14:15-15:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara - pokročilí 2 ZŠ 800 Kč středa 16:30-18:30 Video DDM Galašova
Le Parkour ZŠ+SŠ 700 Kč čtvrtek 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová
Letecký modelář 3.-9.tř.+SŠ 800 Kč pondělí 14:30-17:30 Učebna leteckého modeláře DDM Galašova
Mažoretky Panenky 12 let a starší 700 Kč pátek 16:00-18:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Mažoretky Minipanenky 9-11 let 700 Kč středa, pátek 17:00-19:00, 

16:00-18:00 Velká těl. ZŠ Nová, malá těl. ZŠ Nová

Mažoretky Babypanenky 6-8 let 700 Kč 
(děti MŠ 800 Kč) pondělí, středa 17:00-19:00, 

17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová

Minimažoretky Babypanenky 3-6 let 800 Kč pondělí, středa 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová, zrcadlový sál 
DDM Nová

Moderní gymnastika 2.-6.tř. 800 Kč pondělí 13:30-15:00 
(dle domluvy) Tělocvična DDM Galašova

Myslivecký kroužek 2.-9.tř.+SŠ 600 Kč sobota (od 12.9.) 9:00-13:00 DDM Galašova, Valšovice, Paseky
Orientální tance ZŠ 600 Kč pátek 17:00-18:00 Tělocvična DDM Galašova
Pohybové aktivity Všechovice 1.-3. tř. 400 Kč středa 13:00-14:00 ZŠ Všechovice
Pole dance SŠ 1 200 Kč středa 16:00-17:00 Studio Phoenix (nad pizzerií Agostini)
Posilování 1. SŠ 1 000  Kč pondělí, čtvrtek po 16:00-19:00, 

čt 16:00-19:00 Posilovna SPŠ

Posilování 2. SŠ 1 000  Kč pondělí, čtvrtek po 16:00-19:00, 
čt 16:00-19:00 Posilovna SPŠ

Sportovní plavání - začátečníci ZŠ 2 500 Kč pondělí, čtvrtek 15:30-16:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - pokročilí mladší ZŠ 2 500 Kč pondělí, čtvrtek 15:30-16:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - pokročilí starší ZŠ 2 500 Kč pondělí, čtvrtek 16:30-17:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - přípravka 3.-5.tř. ZŠ 2 000 Kč středa 15:30-16:30 Plovárna Hranice
Stolní tenis, šipky ZŠ 400 Kč úterý 14:00-16:00 Vestibul DDM Nová
Šperkování - hrátky s korálky a drátky 4.-9.tř. 1 100 Kč středa 15:00-17:00 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Výtvarný kroužek ZŠ 800 Kč čtvrtek 15:00-16:30 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova

DDM také nabízí několik kurzů pro dospělé. Bližší informace a nabídka kroužků spolu s přihláškou 
jsou také na webu DDM Hranice www.ddm.hranet.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NABÍZÍ SPOUSTU KROUŽKŮ
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM V HRANICKÉM MUZEU

Více informací a aktuální fotky najdete na facebooku Městské muzeum a galerie v Hranicích

Akademický malíř Pavel Mühlbauer, který vystavuje své krajiny v hranické 
galerii Synagoga, se rozhodl věnovat Městským kulturním zařízením Hranice 
jeden z obrazů podle vlastního výběru. Návštěvníci výstavy mohou své tipy 
na to, který obraz vybrat, nechat u průvodce v Synagoze. Výstava je k vidění 
do 4. října.

Vše o kávě, ale i vyhlášených hranických kavárnách nabízí výsta-
va Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka. Vernisáž v pátek  4. září 
zpříjemnil jazz v podání mladých hranických hudebníků. Výstava 
potrvá do 10. října.

Sobota 12. září patřila Dnům evropského dědictví. V Hranicích se otevřely památky lidem. Do muzea na Staré radnici a do Synagogy přišlo kolem 850 lidí. 
Mohli vystoupat na věž Staré radnice, na dvoře sledovat pražení kávy v historické pražičce, v Synagoze vystoupil Hranický dětský pěvecký sbor, Dětský pěvecký 
sbor Cantabile, stepaři Šárky Hlavinkové a skupina Natalika.

Na koncertě houslového virtuóza Václava Hudečka v pondělí 14. září vystoupil 
v Synagoze také přední operní pěvec Ivo Hrachovec. Do návštěvní knihy pak 
napsala milá slova i manželka houslisty Eva Hudečková. 
Texty: Naďa Jandová, fotogra ie: Jiří Necid

Celkem 2 113 návštěvníků zhlédlo výstavu Tajemná Hranická madona, 
420. výročí poutního místa Kostelíček. Lidé kvitovali komentované prohlídky, 
děti prázdninovou hru „Na veverčí stezce“ nebo výrobu pohlednic inspirova-
ných výstavou. Poslední týden byl k vidění také obraz Kostelíčka od Aloise 
Hrdličky z roku 1933 o rozměrech 300 x 175 cm.

Na vernisáži výstavy Hranický most ve čtvrtek 10. září zaujaly návštěvníky nejen 
historické fotogra ie, dokumenty a zajímavosti z historie mostu, ale také loďka. Akci 
zpestřily skladby v podání houslistek Beáty Šlesingerové a Magdaleny Ondruchové.

Na Staré radnici v Hranicích malovali žáci místních škol kávou. V neděli 
20. září pak muzeum patřilo dětem i rodičům, kteří si mohli kromě malování 
kávou vyzkoušet i výrobu kávových svíček. Foto: Vít Kunovský



08

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz, Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00

Do 4. 10. 2015 - Barvy života. Výstava prací seniorů nejen z hranického 
Domova seniorů. 
9. 10. - 30. 10. 2015 - Doteky. Společná výstava Anety Krylové (enkaustika), 
Taťány Dvořáčkové (šperky z kamenů a cínu), Ivany Zlaty Matysové (básně) 
a Ludmily Šlosarové (olejomalba a enkaustika). Vernisáž proběhne v pátek 
9. října v 17:00 hodin.

16. 10. - 1. 11. 2015 - Pavel Michalica: Obrazy. Vernisáž bude zahájena v 17:00 hodin v Zahradní 
galerii M+M.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, 753 51, www.caves.cz, Otevřeno: út - ne 9:00 - 16:00
Do 31. 10. 2015 - Doušek betonu. Výstava šesti mladých sochařů, kteří vytvořili 
sochy převážně z betonu.

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE KULTURNÍ   

Synagoga

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 -16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
Do 4. 10. 2015 - Pavel Mühlbauer: Krajina. Výstava děl malíře a kreslíře, který patří 
k nejvýraznějším představitelům současného českého krajinářství. Autor věnuje jeden 

z obrazů Městským kulturním zařízením v Hranicích. Návštěvníci 
mohou pomoci s výběrem a svůj tip předat průvodkyni.
9. 10. - 22. 11. 2015 - Antonín Střížek: Obrazy. Vernisáž obrazů, které byste měli 
vidět, proběhne v pátek 9. října v 16:00 hodin. Antonín Střížek se řadí k nejúspěš-
nějším autorům v Česku. Jeho pečlivě namalované obrazy mostů, vlaků, aut, tramvají 
a nejrůznějších zátiší promlouvají jasně, barvami i humorem. Jsou srozumitelné pro 
každého, jeho dílo ocení ti, kteří znají jen Ladu a Trnku, ale i znalci umění.

Čtvrtek 1. 10. 

15:00 - 17:00 - Oslava s ká-
vou - Mezinárodní den kávy 
oslavte na výstavě Káva aneb 
Velké kouzlo malého zrnka. 
Připraven je doprovodný pro-
gram s hudbou a ochutnávkou 
kávy. Během celého dne mož-
nost vyzkoušet si malování ká-
vou. Výstavní síň Stará radnice, 
Radniční 1, Hranice, tel. 581 
601 390, www.mkz-hranice.cz.

19:00 - Tahle země není pro 
starý - Filmový klub Hranice. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, www.
starastrelnice.cz, vstupné 80 Kč.

Pátek 2. 10. 

20:00 - Dark Gamballe, 
support: The Pant - koncert 
moravských rockových kapel, 
Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
100 Kč, na místě 130 Kč.

Sobota 3. 10. 

19:00 - Cena za něžnost - 
představení Studio Bouře 
s Jitkou Čvančarovou a Janou 
Janěkovou. Divadlo Stará střel-
nice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, tel. 581 602 187, www.
starastrelnice.cz, vstupné od 
380 Kč. 

15:00 - Plné ruce práce - vý-
stava na stromech. Venkovní 
výstava fotogra ií o pěstite-
lích kávy, která se uskuteční 
v Zámecké zahradě od 3. do 
10. října. Na sobotu 3. října je 
připravený piknik. Zájemci si 
s sebou mohou vzít občerst-
vení nebo si jej zakoupit přímo 
na místě. Akce se koná během 
Týdne důstojné práce ve více 
než 40 městech v republice na 
podporu důstojné práce, což 
je práce, která probíhá v pod-
mínkách svobody, jistoty a lid-
ské důstojnosti a jsou při ní 
chráněna práva pracovníků. 
Ti za ni dostávají odpovídají-
cí odměnu spolu se sociálním 
zabezpečením. Výstava bude 
k vidění do 10. října v otevírací 
době Zámecké zahrady.

Neděle 4. 10. 

10:00 - 17:00 - Výstava ovoce, 
zeleniny a květin - regionál-
ní výstava výpěstků. Kulturní 
dům Ústí.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz 
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
Do 30. 10. 2015 - Milan Sanetřík: Fotogra ie, koláže. 
Výstava obrazů hranického rodáka. 

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

Do 11. 10. 2015 - Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka. Na výstavě mohou 
návštěvníci podle vůní tipovat, o jaké kávy se jedná. Z nepražených zrn si mohou 
vytvořit obrázky a ve čtvrtek 1. října mohou přijít do muzea oslavit Mezinárodní 
den kávy. Připraven bude doprovodný program s hudbou a ochutnávkou kávy.
15. 10. - 15. 11. 2015 - Ondřej Strnadel: Nejen dechem. 
Vernisáž výstavy sklářského výtvarníka se uskuteční ve 

čtvrtek 15. října od 17:00 hodin. Ondřej Strnadel zhotovuje objekty v podobě 
skleněných mís a váz v základních tvarech polokoulí či plochých talířů. Strna-
delovy objekty nelze vnímat jen jako užitkové předměty, ale také jako svébytná 
sochařská díla. Svou tvorbou navazuje na vynikající českou tradici, ve které se 

našemu sklářství, jako jednomu z prvních, podařilo sochař-
skými tendencemi překonat pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním.
Do 15. 11. 2015 - Hranický most. Dřevěný, secesní nebo ten současný? Co všechno 
hranický most „zažil“ se návštěvníci dozvědí na výstavě, zhlédnout mohou na videu 
pohled na most z ptačí perspektivy, který natočil Martin Necid a také si mohou 
zkusit postavit Leonardův most.

Galerie Gustava Matušky 

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

Zámecká zahrada

Otevřeno: po - ne 8:00 - 22:00
3. 10. - 10. 10. 2015 - Plné ruce práce - výstava na stromech. 
Výstavu zahájí v sobotu 3. října od 15 hodin piknik. 
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Pondělí 5. 10. 

8:00 - 19:00 - Preventivní 
vyšetření přístrojem Salvia - 
přednáška Olgy Majkutové s vy-
šetřením plic a tlustého střeva, 
Galerie M+M, Jurikova 16, tel. 
731 464 515, vstupné 150 Kč. 

17:00 - Ve stínech za zrca-
dlem aneb O životě s psy-
chózou - přednáška Markéty 
Bednářové a Libuše Horké. Stu-
dovna městské knihovny, Masa-
rykovo nám. 71 (Stará radnice), 
vstupné zdarma. 

18:00 - Kruh přátel hudby: 
Vilém Veverka - hoboj - kon-
cert jednoho z nejrespekto-
vanějších českých hobojistů. 
Koncertní sál, Zámecká 118, 
Hranice, předprodej: TIC Hra-
nice, tel. 581 607 479, www.
mkz-hranice.cz, vstupné mimo 
předplatné 120 Kč.

Středa 7. 10. 

10:00 - Den otevřených dveří 
v Domově seniorů - seznáme-
ní s poskytovanými službami 
a činností Domova seniorů. 
V doprovodném programu bude 
Posezení s harmonikou Dua Fol-
týnkových. Domov seniorů Hra-
nice, Jungmannova 1805, www.
domovsenioruhranice.cz. 

Čtvrtek 8. 10. 

19:00 - Tony Ackerman - 
koncert amerického virtuóz-
ního kytaristy žijícího v České 
republice. Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hrani-
ce, předprodej: TIC Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz-
-hranice.cz, vstupné 150 Kč, na 
místě 200 Kč.

19:00 - Karel Plíhal - koncert 
známého kytaristy, zpěváka 
a skladatele. Divadlo Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, www.starastrelnice.
cz, vstupné 200 Kč.

Pátek 9. 10. 

16:00 - Vernisáž k výstavě: 
Antonín Střížek: Obrazy, ga-
lerie Synagoga, Janáčkova 728, 
Hranice, tel. 581 606 077, face-
book Městské muzeum a gale-
rie Hranice. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Doteky - enkaustika, obrazy, 
šperky - vystavují A. Krylová, T. 
Dvořáčková, I. Z. Matysová a L. 
Šlosarová.  

20:00 - Gentlemen´s club - kon-
cert známé hranické ska úderky. 
Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, předprodej: 
TIC Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
100 Kč, na místě 130 Kč. 

Sobota 10. 10. 

6:00 - 13:00 – Auto-moto - 
veterán burza - letiště Draho-
tuše, www.burzadrahotuse.cz. 

13:00 - Drakiáda - zábavné 
odpoledne pro celou rodinu, 
nejhezčí drak bude oceněn 
vyhlídkovým letem. Na pro-
gramu budou soutěže pro děti, 
prohlídky letadel, ukázky létání 
modelů a opékání buřtů. Letiště 
v Drahotuších, vstup zdarma.

Neděle 11. 10. 

16:30 - Nepokojné hody sv. 
Kateřiny - divadelní předsta-
vení Divadelního souboru Tyl 
Drahotuše. Kulturní dům Horní 
Újezd, vstupné dobrovolné.

Pondělí 12. 10. 

17:30 - Jak strach a depresi 
změnit na radost - přednáška 
Olgy Majkutové, Galerie M+M, 
Jurikova 16, tel. 731 464 515, 
vstupné 100 Kč. 

Čtvrtek 15. 10. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Ondřej Strnadel: Nejen de-
chem. Výstavní síň Stará radni-
ce, Radniční 1, Hranice, tel. 581 
601 390, www.mkz-hranice.cz.

18:00 - R. S. mezi dvěma F. X. 
aneb Citový problém české 
spisovatelky Růženy Svobo-
dové - přednáška Mgr. Daniela 
Jakubíčka v rámci 4. ročníku 
projektu Hranická literární 
akademie. Zámecký klub, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice, www.
mkz-hranice.cz, vstupné 20 Kč, 
studenti zdarma.

Pátek 16. 10. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Pavel Michalica: Obrazy. Za-
hradní galerie M+M, Jurikova 
16, Hranice, tel. 581 602 148. 

20:00 - Neřeš + Outsider + 
The Smile - koncert tří roc-
kových kapel. Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
předprodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 581 
607 479, www.mkz-hranice.
cz, vstupné 50 Kč.

Sobota 17. 10.

14:00 - Všichni společně 
v pohybu - zábavné a sportov-
ní odpoledne pro celou rodinu. 
Uvidíte ukázky pódiových skla-
deb žen a seniorů, breakdance, 
soutěže pro děti a další. Soko-
lovna Hranice, Tyršova 880/1, 
Hranice. 

Neděle 18. 10. 

17:00 - Nepokojné hody sv. 
Kateřiny - divadelní předsta-
vení Divadelního souboru Tyl 
Drahotuše. Kulturní dům Ústí, 
vstupné 50 Kč.

Úterý 20. 10. 

18:00 - Zdravotní přednáš-
ka Ivy Bednaříkové - Ga-
lerie M+M, Jurikova 16, tel. 
581 602 148, vstupné dobro-
volné.

Středa 21. 10. 

10:15 - Školy a školky plné 
voňavého zdraví - beseda 
se Sylvií Královou. Centrum 
U kocoura Mikeše, Tř. 1. máje 
328, Hranice, tel. 727 883 788, 
vstupné 55 Kč. 

19:00 - Radim Hladík & Blue 
Effect - koncert známé roc-
kové skupiny. Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
předprodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 581 
607 479, www.mkz-hranice.cz, 
vstupné 200 Kč, na místě 250 Kč.

Čtvrtek 22. 10. 

17:00 - Podzimní koncert 
ZUŠ Potštát. Galerie M+M, Ju-
rikova 16, Hranice. 

Jiří Černý: Petr Skoumal - pís-
ničkář pro děti i vědce - pořad 
známého hudebního publicis-
ty. Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, předprodej 
v Turistickém informačním 
centru Hranice, tel. 581 607 
479, www.mkz-hranice.cz, 
vstupné 70 Kč.

Sobota 24. 10. 

16:00 - Den kultury na zámku 
- zábavné odpoledne pro celou 
rodinu, vystoupí sestry Havel-
kovy, Okulnikus Ensamble (PL), 

Hranický dětský pěvecký sbor 
a Cantabile. Proběhne křest 
knih Jaroslavy Černé, moderu-
je Petr Novák. Dvorana zámku, 
Pernštejnské nám. 1.

Pondělí 26. 10. 

17:30 - Nemůžete spát, přijď-
te mezi nás, víme jak na to 
- přednáška Olgy Majkutové, 
Galerie M+M, Jurikova 16, tel. 
731 464 515, vstupné 100 Kč.

Úterý 27. 10. 

19:00 - Hvězdy padají vzhůru 
– travesti show Kočky. 160 mi-
nut show druhé největší praž-
ské travesti formace Kočky. 
Kulturní dům Sokolovna Hrani-
ce, Tyršova 880/1, předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
180 Kč, na místě 200 Kč.

Středa 28. 10. 

17:30 - Oslavy 97. výročí Dne 
vzniku samostatného česko-
slovenského státu - oslavy za-
hájí koncert Velkého dechového 
orchestru ZUŠ Hranice pod ve-
dením M. Smrčky. Od Zámec-
kého hotelu vyrazí lampiónový 
průvod ke Staré radnici, kde 
proběhne kladení věnců k bus-
tě T. G. Masaryka. Lampiónový 
průvod poté bude pokračovat 
do letního kina. Děti se mohou 
těšit na ohňovou show skupiny 
Boca Fuego  a promítání animo-
vaného ilmu Konečně doma.

Čtvrtek 29. 10. 

19:00 - Povídky ze Stockhol-
mu - Filmový klub Hranice. 
Divadlo Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, www.
starastrelnice.cz, vstupné 80 Kč.

Pátek 30. 10. 

17:30 a 19:30 - Snow ilm 
fest - pásmo ilmů o extrém-
ních zimních sportech. První 
blok: Kashmir, An Education, 
Artic Air, Few Days, Afterglow. 
Druhý blok: Arrowhead 135, 
Nezkrotná Antarktida, The 
Pamír Game, From the Road. 
Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné 50 Kč 
za každý blok.

PROGRAM AKCÍ

      PROGRAM V HRANICÍCH  A OKOLÍ

Kompletní přehled akcí najdete na webových stránkách: 
mic.hranet.cz  •  Pořadatelé akcí mohou pozvánky

na své akce zasílat na e-mail mic@meu.hranet.cz nebo na
hranicky.zpravodaj@hranet.cz  •  Změna programu vyhrazena.
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TRENÉRKA KLÁRA ÚLEHLOVÁ: ATLETIKA JE O NADŠENÍ

O hranické atletice, je-
jích úspěších i problémech, 
ale také o náročné a mnoh-
dy nevděčné práci trenérů 
mládeže jsme si na tréninku 
povídali s Klárou Úlehlovou, 
trenérkou a funkcionářkou 
atletického oddílu SK Hra-
nice.  

Je tady plno dětí. Je vidět, 
že o atletiku je zájem. 

Je to pravda. Zejména v pří-
pravkách máme hodně dětí. Už 
pár let ani nemusíme dělat ná-
bory. Máme tady i děti z okolí, 
dokonce i z Oderska.

Čím si to vysvětlujete? 
Proč poslat dítě zrovna do 
atletiky? 

Atletika je výborná vše-
obecná příprava na cokoliv, 
na jakýkoliv jiný sport, nebo 
prostě jen pohybová příprava. 
Specializace na jednotlivé dis-
ciplíny se objevuje až od star-
ších žáků. Navíc má hranická 
atletika dlouhodobě dobré 
jméno.

Děláte nějaký výběr? 
Do přípravky bereme kaž-

dého, i když letos je těch ma-
lých fakt hodně. Máme i spous-
tu dětí předškolního věku. 
Zvláště září bývá nejnáročněj-
ší, přijde hodně nových. Musí 
se učit základní věci, jako třeba 
techniku běhu, hodu, atletické 
abecedy. Nebo i to, že trenér se 
musí poslouchat. Postupně ale 
někteří odpadnou.

Kolik trenérů musí být na 
takovou hordu dětí? 

U těch nejmenších mini-
málně dva. Zvládnout třeba 
čtyřicet malých dětí není snad-
né. Ono to není jen o atletice, 
ale občas je třeba pomoci za-
vázat tkaničku a tak.

A kolik je celkem hranic-
kých atletů? 

Loni jsme měli 210 členů, 
z toho 130 do 19 let. Nejvíc je 
těch nejmenších, pak se člen-
ská základna postupně zužuje. 
A někdy máme problém obsa-
dit závody.

Jak je to možné? 
Jedním z důvodů je i to, že 

atletika je často jen jedním 
z mnoha kroužků, kam děti 
chodí. Někdy jich mají opravdu 
hodně. A ne vždy je to o tom, 
že by chtěli ve sportu a zvláště 
v atletice něčeho dosáhnout, 
rodiče to berou spíš jen jako 
pohybovou přípravu. 

Jak to řešíte?
Na individuálních sou-

těžích malý počet nevadí, 
problém je to v soutěžích 
družstev. Máme tedy méně 
početná družstva. Ve starším 
věku je pak většinou dává-
me na hostování do větších 
klubů jako je Olomouc nebo 
Opava. Organizace bývá ná-
ročná, někdy musí trenér 
svěřence na závody doslova 
shánět. Ale to platí spíše pro 
mladší děti. Ti, kteří vydrží 
do staršího věku, už větši-

nou vědí, co chtějí a snaží 
se něčeho dosáhnout, tak-
že se závoděním nemají 
problém.

Trenéřina tedy není 
snadná práce. Kolik vůbec 
máte trenérů v oddíle?

Aktivních momentálně asi 
dvanáct. Většinou to jsou bý-
valí atleti, ale i rodiče, kteří 
se k trénování dostali, pro-
tože sem přivedli vlastního 
potomka. Někteří, například 
Iva Podjuklová, navíc začnou 
i sami aktivně závodit, případ-
ně dělat rozhodčího.

Když máte tolik dětí, to 
musí zabrat hodně času. 

To ano, zejména v sezoně je 
to náročné.  Máte zabrané od-
poledne až do večera. Trénují 
třeba třikrát, čtyřikrát týdně 
hodinu a půl. A o víkendech se 
jezdí na závody. 

To je opravdu hodně. A co 
za to mají?

Já říkám, tak na pivo. Atleti-
ka v naší republice není boha-
tý sport a celkově je inančně 
hodně podhodnocena. Takže 
je to hlavně o nadšení a zápalu. 

Být atletem tedy na užive-
ní moc není.

To rozhodně ne. To už člo-
věk musí být minimálně česká 
špička. U nás je vlastně jediný 
opravdu profesionální oddíl 
a to je Dukla Praha. 

A jak si stojí Hranice? 
V porovnání s okolními 

městy si nestojíme špatně. 
Naši atleti se dlouhodobě po-
hybují v druhé lize, muži vloni 
dokonce postoupili do 1. ligy, 
což je druhá nejvyšší soutěž 
družstev u nás. Bohužel se tam 
neudrželi, ale i tak to byl velký 
úspěch. Kromě toho jsme ještě 
postavili B-tým. Tam byli jed-
nak mladí atleti, kteří sbírali 
zkušenosti a pak i ti starší, kte-
ří si ještě rádi zazávodí, třeba 
se svými vrstevníky, kamará-
dy. Ženy byly ve 2. lize letos 
druhé, za Frýdkem-Místkem.

Navíc jsme jedni z mála, 
kteří mohou pořádat závody 
2. ligy, z druholigových týmů 
naší severní skupiny pouze 
my a Šumperk. Jinde na to 
nemají podmínky, chybí ze-
jména tyčkařský a vrhačský 
sektor. Doskočiště na tyč je 
velmi drahé, vrhačský sek-

tor na kladivo a disk je navíc 
náročný na prostor. Je to také 
pořadatelsky velmi náročné, 
třeba už jen proto, že spousta 
atletů jsou zároveň i rozhodčí, 
na uspořádání ligy je potře-
ba minimálně 35 rozhodčích 
a pomocníků. Výhodou těch-
to závodů je snad jen to, že za 
jejich pořádání máme malou 
dotaci z Českého atletického 
svazu, takže je to lehce vý-
dělečné. Ale to platí jen pro 
2. ligu, ostatní závody už vý-
dělečné nejsou. 

Jak moc je těžké se v atle-
tice prosadit? 

Strašně těžké. Už jen do-
stat se na mistrovství repub-
liky je obrovský úspěch. Tam 
v jedné disciplíně startuje 16 
nebo 24 (podle disciplíny) 
nejlepších z celé republiky. 
Ale i z Hranic se dá uspět. Teď 
například nás pět mladých 
atletů - dorostenci Vojtěch 
Podjukl, Adam Orava a Voj-
těch Vávra a starší žákyně 
Adéla Zdražilová a Tereza 
Birnbaumová - úspěšně re-
prezentovalo v rámci výbě-
ru Olomouckého kraje v Itálii 
na 5. Olympiádě de Tricolore 
v partnerském regionu Re-
ggio de Emilia. Jednalo se 
o mezinárodní soutěž part-
nerských krajů, které se 
účastnilo 15 zemí světa ve 
30 sportech. A nesmím za-
pomenout na našeho nejú-
spěšnějšího mladého atleta, 

I trenérka Klára Úlehlová se musí před tréninkem rozcvičit. Foto: Petr Bakovský
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Nejlepším odchovancem 
hranického atletického od-
dílu je v současné době Ma-
tyáš Řihák. Osmnáctiletý 
dvoumetrový atlet se věnuje 
kouli, oštěpu a nyní přede-
vším disku.

„Viděl jsem v něm diskaře, 
je vhodný somatotyp, má vel-
ké rozpětí paží. Na oštěpaře je 
až moc vysoký, ač se to nezdá, 
není totiž jednoduché zvlád-
nout správnou koordinaci po-
hybu. Ostatně i disk má těžkou 
techniku, proto se s ním začíná 
později,“ vysvětlil Jan Valent, 
trenér I. třídy a místopředseda 
hranického atletického oddílu, 
který Matyáše Řiháka trénuje 
individuálně už pět let.

Obnáší to čtyřikrát týdně 
tréninky, o víkendech závody, 
v zimě cesty do Olomouce do 
haly. Ani jeho svěřenec nebyl 
žádným zázračným dítětem, 
které by odmalička lámalo re-
kordy. „Ale je vytrvalý, pilný, 
trpělivý, cílevědomý,“ konsta-
toval Jan Valent. 

Matyáš Řihák výrazně po-
mohl hranickým atletům v boji 
o postup do 1. ligy a v ní byl 
nejvíce bodujícím hranickým 
atletem. Letos získal i význam-
né individuální úspěchy. Ač 
nemá postavu typického kou-
laře, vede celorepublikovou 
juniorskou tabulku nejlepších 
výkonů ve vrhu šestikilovou 

koulí, v hodu 1,75 kg těžkým 
diskem je na druhém místě ta-
bulek. Kromě tabulkových vý-
konů jsou ale důležité hlavně 
výsledky na závodech. Začalo 
to již úspěšným vystoupením 
v únoru na halovém Mistrov-
ství ČR juniorů, juniorek, do-
rostenců a dorostenek v Praze, 
kde byl třetí ve vrhu koulí. Ve 
stejné disciplíně se účastnil 
i našeho nejznámějšího atle-
tického mítinku - IAAF - Zlatá 
tretra Ostrava, kde byl druhý. 

Pod otevřeným nebem se 
prosazoval zejména v disku. 
V červnu získal bronzovou 
medaili na Mistrovství ČR ju-
niorů, juniorek, dorostenců 
a dorostenek ve Vítkovicích, 
když předtím ve stejné disci-
plíně zvítězil na Mistrovství 
Moravy a Slezska. V kouli byl 
na Moravě a Slezsku druhý, 
v celorepublikovém mist-
rovství pátý. Zatím poslední 
největší úspěch je z letošního 
srpna, kdy získal stříbrnou 
medaili na Mistrovství ČR 
mužů a žen do 22 let v hodu 
dvoukilovým diskem. 

V současné době Matyáše 
Řiháka čekají ještě důležité 
závody na konci září a stěho-
vání do Brna, kde nastupuje 
na vysokou školu. Tam se bude 
i nadále věnovat atletice. 

Petr Bakovský

SPORT

NEJLEPŠÍ ATLET – MATYÁŠ ŘIHÁKKAM
ZA SPORTEM

Pátek 2. 10. 
8:00 - 13:00 - Den ote-
vřených dveří s DietFit-
ness - možnost zdarma 
si prohlédnout prostory 
studia a zacvičit si kruho-
vý trénink. BSS Club v Dra-
hotuších, tel. 733 544 332, 
www.bssclub.cz. 

Sobota 31. 10. 
9:00 - Hranice běhají - 
3. ročník podzimního bě-
žeckého závodu dětí, žen, 
mužů i rodinných týmů. 
Dospělí se mohou těšit 
na zcela nový, kilometro-
vý okruh v parku. Akce 
se koná v Sadech Čs. legií, 
www.HraniceBehaji.cz. 

Nadějný hranický odchovanec Matyáš Řihák. Foto: Petr Bakovský

INZERCE

Matyáše Řiháka, který ve své 
věkové kategorii patří k nej-
lepším v republice. 

Nakolik je to otázka ta-
lentu? 

Tak 20 procent. Dalších 40 
procent činí trénink a zbylých 
40 procent je v hlavě. Vím, 
co chci a jdu za tím. Samot-
ný talent dlouhodobě nikdy 
nikomu nic nevyhrál. I proto 
se hodně věnujeme těm ma-
lým, i když na první pohled 
nevypadají, že by mohli být 
úspěšní. Ono se ale v tom věku 
dá těžko odhadnout, zda z ně-
koho něco bude. Například ta-
kový Adam Orava. Jako mladší 
žák se neprosazoval, ale pak 
se to zlomilo a nyní je to velká 
opora týmu a jako dorostenec 
v běhu na 400 metrů překá-
žek překonal už i mužský 
oddílový rekord. Nebo běžec 
Vojtěch Podjukl, to je typic-
ký dříč, který neošidí žádný 
trénink, letos kromě stříbrné 
medaile z halového Mistrov-
ství ČR dokonce reprezento-
val republiku na mezistátním 
utkání.

Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský
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HRANIČTÍ DRAGONI DOVEZLI Z KANADY MEDAILE

Sedm členů Klubu vod-
ních sportů Hranice si po-
slední srpnový týden dovezlo 
domů medaile z mistrovství 
světa dračích lodí z kanad-
ského Wellandu.

Český reprezentační tým, 
jehož součástí jsou členové 
KVS Hranice Šárka Bláhová, 
Mojmír Dohnal, Mirek Dvo-
řáček, Magda Gnidová, Radek 
Gnida, Věra Mrázová a Petr 
Sehnoutka, se zúčastnil dva-
náctého Mistrovství světa 
v závodech dračích lodí. Mist-
rovství pořádala Mezinárodní 
federace dragonboatingu ve 
dnech 19. až 23. srpna v areálu 
nádherného Welland Interna-
tional Flatwater Center neda-
leko Niagarských vodopádů.

Češi závodili ve veteránských 
kategoriích. Českou dvaceti-
místnou dračí loď obsadily ženy 

a muži nad padesát let, a pro-
tože polovina posádky splnila 
podmínky pro start v kategorii 
nad šedesát let, mohli muži zá-
vodit i v této kategorii na malých 
desetimístných lodích. Český 

tým se v nabité konkurenci i ně-
kolikasetčlenných národních 
týmů rozhodně neztratil. 

První závodní den, kterému 
předcházelo úchvatné zaháje-
ní mistrovství přímo u Niagar-
ských vodopádů, byl pro Čechy 

úspěšný. Na trati 2000 metrů 
mix po několikasetmetrovém 
iniši vybojovali vynikající třetí 

místo a tím i bronzovou medai-
li. V dalších závodních dnech 
se už tolik nedařilo, nicméně 
třicetičlenný český tým se roz-
hodně nevzdával a svými výko-
ny se jednoznačně do světové 
špičky zařadil. Tuto skutečnost 
potvrdil famózním úspěchem 
tým šedesátníků na malých 
dračích lodích, který suverénně 
zvítězil na trati 200 a 500 me-
trů a stal se tak dvojnásobným 
mistrem světa.

Na tuto věkovou kategorii si 
však musejí hraniční dragoni 
ještě pár let počkat. Nicméně 
své umění mohou zúročit na 
Mistrovství světa dračích lodí 
klubových posádek, které se 
koná v polovině září v českých 
Račicích.

Věra Mrázová, KVS Hranice

Členové KVS Hranice, kteří uspěli v Kanadě. Foto: KVS Hranice

Na mistrovství světa mažoretek v Praze si připomněli počátky mažoretko-
vého hnutí v Hranicích. Ilustrační foto: IFMS

INZERCE

Počátky mažoretkového 
hnutí v Česku je nutné hledat 
v Hranicích. To velmi dobře vě-
děli i pořadatelé 3. Mistrovství 
světa mažoretek, které se kona-
lo na konci srpna v Praze. Proto 
byl na slavnostní zahájení po-
zván starosta města Hranic Jiří 
Kudláček, který tam pozdravil 
všechny soutěžící a připomněl, 
že právě Hranice jsou kolébkou 
mažoretkového hnutí. Mist-
rovství pořádala International 
Federation Majorettes Sport 
pod patronací ministra inancí 
Andreje Babiše.

Právě v Hranicích se před 
více než dvaceti lety zrodi-

la myšlenka mažoretkových 
soutěží. Hlavním iniciátorem 
a propagátorem byl tehdy Jiří 
Necid, který v té době působil 
jako vedoucí odboru kultury 
na Městském úřadu v Hrani-
cích. Již v roce 1994 v Hra-
nicích poprvé zorganizoval 
mažoretkovou soutěž a dal zá-
klad prvním pravidlům. Dal-
ších několik let pak Hranice 
pravidelně hostily mažoretky 
z celé republiky. Po letech se 
mažoretky do Hranic vrátily, 
naposledy letos v červnu prá-
vě na memoriál Jiřího Necida.  

Petr Bakovský

SLÁVU HRANICKÝCH MAŽORETEK

SI PŘIPOMNĚLI V PRAZE
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