
ÚVODNÍK - LIDÉ POTŘEBUJÍ OTEVŘENÉ INFORMACE

Po nástupu do funkce sta-
rosty našeho města jsem si 
položil jednoduchou otázku: 
„Proč zastupitelé nepracu-
jí společně?“. Velmi pečlivě 
jsem prostudoval předložené 
volební programy politických 
klubů. Řada návrhů je shod-
ných. Zdá se, že všichni víme, 
co město potřebuje. Mnohem 
důležitější však je samotná 
realizace předvolebních sli-
bů, jenže tomu rozdělování 
zastupitelů na koalici a opo-
zici vůbec nepřispívá. 

Každé závažné roz-
hodnutí předsta-
vitelů města by 
mělo být veřejné. 
Z tohoto důvodu je 
nutné přebudovat 
veřejně dostupný 
informační sys-
tém a hlavně ko-
munikaci směrem 
k občanům. Zde 
lze de inovat prv-
ní problém. Infor-
mace buď můžeme aktivně 
poskytovat v plné šíři, nebo 

s nimi můžeme še-
třit. Neposkytovat 
informace zname-
ná, vědomě či ne-
vědomě, zakrývat 
vybrané záležitos-
ti. V této oblasti 
jsem otevřel všem 
občanům dveře 
kanceláře staros-
ty, nabízím účast 
na jednáních osad-
ních výborů i na 

veřejných schůzích.  Zavedl 
jsem na webu města rubri-

ku „Informace od starosty“ 
a podpořil vznik městských 
novin. Pravidelně poskytuji 
informace lokálnímu televiz-
nímu zpravodajství, a pokud 
je zájem, vysvětluji vše v ko-
merčních novinách Hranický 
týden. Naše město přejde do 
konce roku na nový otevřený 
ekonomický informační sys-
tém, kde bude možné sledovat 
inanční hospodaření a uzaví-

rané smlouvy. 

Pokračování na straně 2

V ZÁMECKÉ 

ZAHRADĚ

TO ŽIJE

Zámecké zahradě v Hranicích vdechla 
rekonstrukce za 18 milionů korun život. 
Na slavnostní otevření, které se konalo 
ve středu 24. června, zavítaly stovky lidí. 
Foto: Jiří Necid  

Více uvnitř čísla

Zpravodaj města Hranic   ročník I.   číslo 2 / srpen 2015

Hranický zpravodaj

Jiří Kudláček, 
starosta Hranic
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ZÁMECKÁ ZAHRADA SE STÁVÁ OBLÍBENÝM MÍSTEM HRANIČANŮ

ÚVODNÍK - LIDÉ POTŘEBUJÍ OTEVŘENÉ INFORMACE

I když je Zámecká zahrada 
otevřená jen něco přes měsíc, 
získala si už oblibu obyvatel 
města. Lidé chodí posedět na 
zahrádku Zámeckého baru, a to 
denně kromě pondělí od 10 do 
22 hodin, maminky s dětmi vy-

užívají herních prvků, mnozí si 
jen tak posedí na lavičce. Za-
hrada je veřejnosti přístupná 
od 8 do 22 hodin denně.

V červenci se v zahradě usku-
tečnilo šest hudebních pro-

dukcí. Pro návštěvníky bylo 
připravené Odpoledne s cim-
bálovkou, Odpoledne s de-
chovkou a dále se v Zámecké 
zahradě konala čtyři předsta-
vení Hranického kulturního 
léta. Lidé tak zavítali na kon-

cert Jaroslava Wykrenta, na 
skupinu Gipsy.cz, na Adama 
Mišíka a na pořad Legendy se 
vrací. Další hudební produkce 
se uskuteční v srpnu.

Více na www.mesto-hranice.cz 

Dokončení ze strany 1

Mám skutečný zájem zlepšit 
i podmínky pro práci zastupi-
telů. V minulosti se sešla ko-
alice a tam se dohodlo, jak se 
na jednání zastupitelstva bude 
hlasovat.  Deset lidí z opozice 
mohlo klidně zůstat doma. 
Někteří říkali tomuto přístupu 
s humorem „secvičná“. 

Dle mého názoru město po-
třebuje odborníky, širokou 
frontu občanů, kteří se na 
řešení různých záležitostí 
podílejí. Nabídli jsme všem 
zástupcům politických klu-
bů připomínkové řízení 
k materiálům rady města 
a zavedli „neformální set-
kávání členů zastupitelstva“.  
Kdo má zájem, může řešit své 
vize, nabízet konkrétní řešení 
nebo navrhovat změny výstu-
pů, které jsou připravovány 
jednotlivými odbory města. 

Musí být prostor pro diskusi. 
Kdo nemá žádné vize, není 
schopen nic nabízet, nebo 
nemá kvali ikaci v dané věci, 
diskusi odmítá.  Neochota 
pracovat odporuje také zá-
kladní myšlence Etického ko-
dexu města Hranic. „Článek 
2, bod 1 - Zastupitel slouží 
především veřejnému zájmu. 
Bod 5 - Zastupitel přichází na 
jednání Zastupitelstva města 
připraven“. Chodit hrát na za-
stupitelstvo jenom divadlo je 
dnes trochu málo, naše město 
potřebuje skutečnou práci.

Je otázkou, zda právě tento 
stav věcí, odmítání odborné 
diskuse, není základním pro-
blémem naší české politiky. 
Je právem většiny zastupitelů 
si vybrat placeného manaže-
ra, v tomto případě starostu 
města a vyžadovat organizační 
i společenskou činnost. Roz-
hodovat však musí zastupitel-

stvo, a tak by jeho členové měli 
mít maximální zájem o infor-
mace a diskusi. Řádné veřej-
né zastupitelstvo by mělo na 
závěr přijímat kvali ikovaná 
promyšlená rozhodnutí. Mělo 
by být nositelem vizí a zadání 
pro celý úřad. 

Naše město si zvolilo neu-
volněného místostarostu. Je 
to promyšlený krok. My ne-
potřebujeme zvyšovat počet 
politických funkcí. Potřebu-
jeme městského architekta, 
pracovníka přípravy strategie, 
stavební dokumentace a in-
vestic. Potřebujeme kvalitní 
přípravu dotačních projektů. 
Politická rozhodnutí by měli 
kvali ikovaně dělat volení zá-
stupci. Když je přestaneme 
dělit na koalici a opozici, je 
jich dost. Je to 23 občanů, kte-
ří nejenom dostali důvěru, ale 
také nabídli své schopnosti ve 
prospěch celku.  

Na posledním jednání zastupi-
telstva byla zvolena nová před-
sedkyně Kontrolního výboru 
města Hranic, členka ČSSD 
paní Lenka Kopřivová. Kon-
trolní výbor byl v minulosti 
často opoziční orgán, který šel 
proti vedení radnice. Z mého 
pohledu to ale je tým lidí, který 
by měl spolu s vedením města 
zajišťovat předepsaný pořá-
dek. Přeji si důsledný a kvali i-
kovaný dohled, a proto tomuto 
výboru poskytnu maximální 
součinnost.

V parku Čs. legií proběhlo 
6. července uctění památky 
Mistra Jana Husa. Chci poděko-
vat lidem, kteří dokáží vyjádřit 
úctu velkým lidem naší histo-
rie. Není nutné mávat prapory, 
ale je nutné připomínat Husův 
odkaz a nesmírnou odvahu. 
Přeji všem hezký letní čas.

Jiří Kudláček, starosta města

Foto: Jiří Necid
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KAMEROVÝ SYSTÉM V HRANICÍCH SE VYLEPŠÍ 

NOVÉ KAMERY ROZPOZNAJÍ ZNAČKU AUTA I OBLIČEJ

Ještě letos hodlá město Hra-
nice výrazně vylepšit svůj 
kamerový systém, který vy-
užívá Městská policie Hrani-
ce. Díky dotaci z Programu 
prevence kriminality se le-
tos zakoupí šest nových ka-
mer s vysokým rozlišením, 
které nahradí již zastaralé 
a málo funkční kamery.  

Účinnost kamerového systé-
mu se tím výrazně zvýší. Nové 
kamery budou stát celkem 
420 tisíc korun, z toho polovi-
nu hradí dotace. Instalovány 
budou v průběhu prázdnin.

Městský kamerový systém 
začal být ve městě zřizován 
již v letech 1998 až 2000. 
Postupně byl modernizován 
a rozšiřován. Celkem již měs-
to vynaložilo 800 tisíc korun 
na jeho modernizaci a obnovu 
nefunkčních částí. Naposledy 
byl v roce 2012 a 2014 sys-
tém rozšířen o kamerová sta-

noviště ve zrekonstruovaných 
Sadech Čs. legií a místní části 
Drahotuše, kde žije 1500 oby-
vatel. Na jaře letošního roku 
byla instalována i kamera, 
která sleduje prostor Zámec-
ké zahrady a Čechovy ulice. 
V současné době přechází 
městská policie z bezdráto-
vého analogového přenosu 
na digitální, který je přenášen 
po optickém vlákně. 

Nyní má kamerový systém 
9 pevných a jedno mobilní ka-
merové stanoviště s přenosem 
obrazu na služebnu městské 
policie i Policie ČR a 1 mobilní 
kameru se záznamem, která je 
v užívání Obvodního oddělení 
Policie ČR v Hranicích.

Kamery jsou rozmisťovány 
v místech, kde je největší vý-
skyt trestné činnosti a také 
na základě zpracované studie 
„Vnímání pocitu bezpečnos-
ti občanů ve městě Hranice“. 

Jedná se tedy o pět kamero-
vých stanovišť v centru měs-
ta, jedno stanoviště v centru 
místní části Drahotuše a čtyři 
kamerová stanoviště mimo 
něj. V tom je započítána i jedna 
mobilní kamera. 

Záznam z tohoto kamerového 
systému využívá nejen Měst-
ská policie Hranice, ale i Policie 
ČR k vyhledávání přestupkové-
ho jednání či trestné činnosti. 
Bohužel v některých případech 
byl tento záznam nepoužitelný 
z důvodů nedostatečných tech-
nických možností dosavadních 
kamer. Například nebylo mož-
né rozpoznat obličej pachate-
le, registrační značku vozidla 
a podobně.

Připravovaná modernizace 
kamer má podpořit a zefek-
tivnit práci s kamerovým sys-
témem, vykrýt místa, kde se 
ve zvýšené míře vyskytují pro-
blémy s veřejným pořádkem 

či páchaní trestné činnosti 
a možnosti využití pořízeného 
záznamu k objasňování těchto 
skutků.

Předkládaný projekt povede 
ke zvyšování pocitu bezpečí. 
Je zaměřen na snižování krimi-
nality, na eliminaci kriminálně 
rizikových jevů, na omezování 
příležitosti k páchání trestné 
činnosti a na zvyšování rizika 
pro pachatele. 

Tam, kde bude kamerový mo-
nitorovací systém používán, 
se podstatně zvýší dohled nad 
bezpečností občanů a ochra-
na obyvatel před pachateli 
trestných činů. Dojde k ome-
zení kriminality a narušová-
ní veřejného pořádku. Zvýší 
se objasňovanost přestupků 
a trestných činů, dohled nad 
skupinami mládeže a ostraha 
před majetkovou trestnou čin-
ností, či trestných činů hrubě 
narušujících občanské soužití.   

Na probíhající mo-
dernizaci kamero-
vého systému jsme 
se zeptali velitele 
městské policie 
Bc. Miroslava Man-
na.

V Hranicích se ka-
merový systém za-
čínal zavádět před 
17 lety. Máte někde 
ještě původní ka-
mery z té doby?  
To už ne. Průměrně 
kamera vydrží pět až 
sedm let. Navíc tech-
nika jde v této ob-
lasti strašně rychle 
dopředu, takže dnes 
toho kamery už umí 
mnohem víc.

Co třeba?
Jednak je mnohem kvalitněj-
ší, detailnější obraz. Máme 
možnost si „přitáhnout“, co 
nás zajímá. Snáze rozeznáme 
značku auta, obličej. Je lépe 
vidět i za snížené viditelnosti. 
Nové kamery mají lepší sys-
tém pohybu kamer. Doposud 
se kamera neustále otáčela, 
nyní přejede vždy do nějaké-
ho zájmového bodu a tam se 
na chvíli zastaví. Díky tomu si 
snáze všimnete, když se tam 
děje něco nepatřičného a navíc 
to tak neunavuje oči obsluhy, 

jako když je kamera neustále 
v pohybu. Díky tomu je snaz-
ší obsluha celého systému. 
A spojení optickým kabelem 
nám umožňuje spolehlivěji 
přenášet data z kamer k nám 
a na státní policii. Nyní je to 
prakticky bezporuchové.

Jednu novou kameru máte 
nasazenou na Zámeckou 
zahradu. Už jste jejích vlast-
ností využili? 
Už několikrát. Například jsme 
díky ní chytili výtržníka, který 

se tam v noci dostal přes vra-
ta. Nebo řešíme nepovolené 
koupání ve vodním prvku. 
Dokonce jsme chytili i pacha-
tele, který rozbil informační 
vývěsku pod Synagogou 
a utíkal pryč podél zahrady. 
Ta kamera totiž nezabírá jen 
zahradu, ale i přilehlé okolí.

Jak se vlastně projevuje to, 
že je nějaké místo pod do-
hledem kamer?
Lidé se chovají jinak. Dávají si 
větší pozor, aby něco neprová-

děli. Je to velmi dob-
ře vidět, když někde 
instalujeme mobilní 
kameru. Třeba k su-
permarketu nebo 
hřišti, podle toho, 
kde se vyskytují 
problémy. Jakmile to 
lidé zjistí, jejich cho-
vání se změní. I po-
dle statistik tam, kde 
jsou kamery zavede-
ny, klesají výtržnosti, 
je méně vandalství 
nebo trestných činů. 
A když se něco stane, 
máme mnohem vět-
ší šanci pachatele 
odhalit. 

Už došlo k nějaké-
mu poškození ka-
mery? 
Díky tomu, že kame-

ra by pachatele zachytila, tak 
k tomu nedošlo. 

A poslední otázka. Co se 
vlastně děje s tím zázna-
mem? Jak dlouho se ucho-
vává?
Pokud se nic nestane, není tam 
zaznamenán nějaký trestný 
čin, nebo přestupek, tak se po 
14 dnech záznam automaticky 
přemaže. Jinak je archivován 
po dobu prošetřování události.

Děkuji za rozhovor

Nové kamery umožní daleko snáze odhalit nějakou nekalou činnost, případně identi ikovat pacha-
tele. Miroslav Mann ukazuje, jak se dá sledovat například Zámecká zahrada. Foto: Petr Bakovský
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V rámci projektu konsolida-
ce IT v Hranicích dokončilo 
město výběr irem, které 
vylepší softwarové vybave-
ní města. 

Na akci město získalo dotaci 
ve výši 85 procent uznatelných 
nákladů, která je poskytnuta 
Evropským fondem pro regi-
onální rozvoj v rámci Integro-
vaného operačního programu. 
Všechny tři části projektu kon-

solidace IT vyjdou na 4,2 mili-
onů korun.

Projekt má tři části. První se 
týká rozšíření úložné kapaci-
ty o diskové pole a kapacity 
stávajícího diskového pole. 
V praxi to znamená více pro-
storu pro uložení dat a sou-
časně možnost zálohovat 
kritická data nejen městu, 
ale i obcím správního obvodu 
Hranic.

Druhá část se nazývá „Elek-
tronizace procesů - pořízení 
modulu Evidence smluv s na-
vazující vazbou na rozpočet, 
čerpání rozpočtu a plně elek-
tronický oběh faktur“. Tato 
část občanům zprůhlední 
hospodaření města. Mimo 
jiné umožní i zveřejňování 

uzavřených smluv a takzvaný 
rozklikávací rozpočet na webu 
města. 

Třetí část se týká zvýšení bez-
pečnosti a bezpečnostní in-
frastruktury. Po její realizaci 
dojde ke zvýšení ochrany dat 
před případným zneužitím. 

PROJEKTY MĚSTA

FINANČNÍ VÝBOR JEDNÁ I O NĚKTERÝCH INVESTICÍCH

HLAVNÍ TAH PŘES DRAHOTUŠE DOSTANE NOVÝ POVRCH

MĚSTO VYLEPŠUJE SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 

Finanční výbor města Hra-
nice se v letošním roce sešel 
čtyřikrát, vždy před jedná-
ním zastupitelstva. Kromě 
schvalování změn a čerpá-
ní rozpočtu a projednání 
Závěrečného účtu města 
Hranice za loňský rok pro-
jednal inanční výbor další 
investice, které jsou hraze-
ny městem. 

Za zmínku stojí například ná-
kup ubytovacího zařízení na 
Jaselské ulici. Jedná se o funk-
ční třípatrovou budovu, která 
sloužila k ubytování důstojní-
ků. Finanční výbor doporučil 
nákup tohoto objektu, neboť 
jej lze v budoucnu využít k ře-
šení sociálních potřeb města. 

Finanční výbor rovněž dopo-
ručil příspěvek na zřízení jeslí 
Pianko, protože mezi hranický-
mi občany je o jesle zájem a ob-
dobné zařízení v našem městě 
dosud chybí. Oba tyto návrhy 
podpořili i hraničtí zastupitelé.

Finanční výbor předkládá 
návrhy vedoucí ke zlepšová-
ní hospodaření, proto inicio-
val nové výběrové řízení na 
externí audit, s cílem snížit 
cenu a nesnížit kvalitu audi-
tu. Finanční výbor se zaměřil 
i na stav pohledávek, které 
zhoršují hospodaření, a na 
základě analýzy současného 
stavu požaduje opatření, které 
povede ke zvýšení úspěšnosti 
při vymáhání  inancí.

Ve inančním výboru pracuje 
sedm členů, kteří mají mana-
žerské zkušenosti z různých 
oblastí podnikání ( inance, 
energetika, průmysl, sociální 
oblast a další). Složení výboru 
a zápisy z jednotlivých jednání 
můžete nalézt na webu města 
www.mesto-hranice.cz v rub-
rice „Pro občany/samosprá-
va/výbory a komise/ inanční 
výbor“.

Finanční výbor zastupitel-
stva města Hranice je jedním 
ze dvou výborů, jehož zřízení 
nám nařizuje Zákon o obcích 
128/200 Sb.  Druhým z nich 
je kontrolní výbor.  Předsedou 
výboru je vždy člen zastupi-
telstva obce. Svá stanoviska 

a návrhy předkládají výbory 
zastupitelstvu obce a zároveň 
plní úkoly, kterými jej pověří 
zastupitelstvo. Počet členů 
výboru je vždy lichý. Výbor se 
schází podle potřeby. Usne-
sení výboru je platné, jestliže 
s ním vyslovila souhlas nad-
poloviční většina všech členů 
výboru.

Město Hranice má kromě 
těchto dvou povinných výbo-
rů zřízeno ještě osm osadních  
výborů v jednotlivých míst-
ních částech (Drahotuše, Lhot-
ka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, 
Uhřínov, Valšovice a Velká).

Ing. Jindřich Těšík, 
předseda inančního výboru  

Pověstné kočičí hlavy v Dra-
hotuších už končí. Dlouho 
očekávaná rekonstrukce 
páteřní komunikace v této 
místní části Hranic byla za-
hájena v červnu. 

Jedná se o společnou investici 
Olomouckého kraje a města 
Hranic na rekonstrukci prů-
tahu Drahotušemi, a to ulic 
Lipnická a Hranická. Akce 
sice také přinese nevyhnu-
telné komplikace v dopravě, 
rekonstrukce je ale nezbytná.

Práce byly zahájeny v úseku 
od křižovatky ulic Lipnická 
a Nerudova až po křižovatku 
hlavního tahu s ulicí K Nádraží. 
V tomto úseku musí nyní řidiči 
počítat s úplnou uzavírkou a na 
náměstí Osvobození musí mít 
na zřeteli, že došlo ke změně 
přednosti v jízdě. V rámci uza-
vírky dojde také ke změnám 
provozu autobusových linek 
dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 

provoz autobusů MHD zůstane 
beze změn. První etapa rekon-
strukce potrvá do 30. srpna.

Na dvoukilometrovém úseku 
od hřbitova až po Elektro-Lu-
men bude probíhat výměna 
celé konstrukce komunikace, 
tedy namísto dosavadních 
kostek zde bude nově asfal-
tový povrch. Součástí stavby 

bude vybudování nové části 
dešťové kanalizace pro odvod-
nění komunikace a ostatních 
ploch, včetně nových uličních 
vpustí a jejich přípojek. Spo-
lu s novým povrchem vznik-
nou i nové parkovací zálivy. 
Upraveny a nasvíceny budou 
přechody pro chodce a část 
chodníků. Rekonstruován 
bude i mostek. Bude nutné 

také provést přeložky a úpra-
vu inženýrských sítí, ale i ob-
novu dopravního značení.

Rekonstrukce průtahu obcí 
potrvá do prosince. Investice 
přijde na 52,8 milionů korun, 
z toho 37,7 milionů hradí Olo-
moucký kraj (včetně dotací), 
zbývajících 15,1 milionů hradí 
město Hranice. 

V Drahotuších se už pracuje. Foto: Petr Bakovský
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INZERCE

Vyčištění a revitalizace ryb-
níka Kuchyňka i soustavy 
okolních rybníků je v pl-
ném proudu. Bagry a další 
těžká technika od začátku 
června čistí zabahněné dno 
rybníka. Akce má být hotová 
koncem října. 

Město na tuto akci získa-
lo dotaci ve výši 70 procent 
uznatelných nákladů. Celá 
revitalizace bude stát přibliž-
ně 6 milionů korun. Projekt 
„Revitalizace soustavy rybní-
ků Kuchyňka“ je spolu inan-
cován z fondů Evropské unie 
(z Fondu soudržnosti) v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí.

Soustavu nádrží tvoří dva Hor-
ní rybníčky, rybník Kuchyňka 
a stávající rybochovná sou-

stava - nádrže pod rybníkem 
Kuchyňka. V průběhu revitali-
zace bude provedena náhradní 
výsadba.

V rámci akce se musí provést 
odbahnění vodních nádrží, 

opravit funkční zařízení nádr-
ží (požeráky), případně vybu-
dovat nová. Upraveny budou 
hráze a břehy.

Opravou projde také přívodní 
potrubí do Kuchyňky, vedoucí 

od potoka Ludina. Ten je hlav-
ním zdrojem vody pro rybník.  
Dalším zdrojem vody je odtok 
ze severně položených rybníč-
ků, nazvaných Horní. V přípa-
dě vypuštění nádrže a rybníka 
Kuchyňka bude pro přežití 
živočichů v severovýchodní 
části nádrže prohloubena tůň, 
která bude zásobována průsa-
kem z toku Ludina.

Dojde také ke zrušení chov-
ných bazénků a vybudování 
nového rybníka Nováček. Ten 
vznikne odtěžením zeminy 
a bude zásobován vodou pře-
padem z rybníka Kuchyňka.

Okolí soustavy se bude celkově 
revitalizovat. Na hrázi bude in-
stalováno pět svítidel veřejné-
ho osvětlení, u rybníka budou 
doplněny i dvě lavičky. 

Město ukončilo práce na 
akci „Výstavba a rekon-
strukce stokové kanalizace 
v místní části Velká a výstav-
bu stokové kanalizace v lo-
kalitě Pod Hůrkou“.  

Projekt byl spolu inancován 
z fondů Evropské unie, kon-
krétně z Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Celkové ná-
klady se pohybují okolo 44 mi-
lionů korun. Dotace může 
dosáhnout maximálně 90 
procent uznatelných nákladů 

akce (85 procent ERDF a 5 
procent Státní fond životního 
prostředí ČR). 

Hlavním cílem projektu bylo 
snížení znečištění vod z ko-
munálních zdrojů. Realizací 
bude odkanalizováno 500 ekvi-
valentních obyvatel. První na 
řadě byla Velká, kde začaly pří-
pravné práce 1. června 2014. 
Zde se rekonstruovala stávající 
jednotná kanalizace a také byla 
vybudována nová splašková 
kanalizace tam, kde dosud ne-
byla kanalizace vůbec. 

Stávající kanalizace se opravo-
vala buď bezvýkopovou tech-
nikou tzv. vložkováním, nebo 
výkopovou technikou, a to po-
dle stavu původní kanalizace. 
Podle potřeby byly opraveny 
i šachty. U nové splaškové ka-
nalizace se nachystalo odboče-
ní až po hranice jednotlivých 
pozemků. Po dokončení povr-
chových úprav došlo k opravě 

vozovky v postižených lokali-
tách.

Druhou částí projektu bylo vy-
budování nové splaškové ka-
nalizace v lokalitě Pod Hůrkou. 
Tato část začala 1. října 2014 
a byla dokončena v červenci 
2015. Také zde se po prove-
dené akci dávají do pořádku 
poškozené komunikace. 

REVITALIZACE RYBNÍKA KUCHYŇKA JE V PLNÉM PROUDU

PRÁCE NA KANALIZACI VE VELKÉ A POD HŮRKOU KONČÍ

Těžké stroje upravují hráze rybníka Kuchyňka. Foto: Petr Bakovský
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Druhý ročník multižánro-
vého festivalu Letiště, který 
se koná v pátek 14. srpna od 
17 hodin a v sobotu 15. srp-
na od 14 hodin na letišti 
v Drahotuších, láká origi-
nálním line-upem.

„Chtěli jsme sestavit line-up 
tak, aby se nám, hudebníkům, 
líbil. Většina českých festivalů 
sází na osvědčené interprety 
a je to trochu nuda. My si chce-
me udělat festival po svém, 
aby inspiroval návštěvníky, 

vystupující i nás, organizá-
tory,“ vysvětluje Matěj Černý, 
dramaturg festivalu a jeden 
z výrazných hudebníků mladé 
generace.

Na druhém ročníku festivalu 
Letiště se na dvou podiích 
představí kapely různých 
žánrů od jazzu, balkánské 
dechovky nebo funku až 
po indie rock, hip hop nebo 
punk. Hlavními taháky letoš-
ního ročníku bude hranický 
rodák Boris Carloff, slovenský 

objev Fallgrapp, kombinující 
zvuk smyčcového kvartetu 
s elektronikou a slovenskou 
lidovou hudbou, Prago Union 
a ska reggae nářez Fastfood 
Orchestra. Mezi dalšími asi 
dvaceti kapelami najdeme 
zástupce mladé jazzové scény 
jako Pitch Bender nebo Per-
sonal Highway, zajímavé pro-
jekty a písničkáře z regionu 
jako Víťa Vrbka nebo Marshall 
Malinovsky, ale také kapely, 
které jsou svou originalitou 
a energií jen krůček od vstupu 

do širšího povědomí - Circus 
Problem, Peter Pan Complex, 
Věc Makropulos.

Dalšími body programu bude 
také DJ stage, Jam Stream 
Stage, Filmový stan se zají-
mavými krátkými ilmy nebo 
Kulinářský stan. Sportov-
ní část programu představí 
nové zajímavé sporty i stáli-
ce tělovýchovných aktivit. Ve 
spolupráci s nadací Tom Help 
pořadatelé také chystají běžec-
ký závod.

KULTURA

Klub seniorů Hranice má v srp-
nu otevřeno pro veřejnost kaž-
dé pondělí od 8 do 11 hodin. 
V těchto dnech se v Klubu 
scházejí i stolní tenisté. Pátky 
jsou vyhrazené pro plavání na 
Plovárně Hranice od 13:30 do 
14:30. Od 3. srpna do 7. srpna 
je na programu poznávací zá-
jezd do Národních parků České 
Švýcarsko a Saské Švýcarsko. 
Odjíždí se v 6:30 ze Šromoto-

va náměstí. Ve středu 5. srpna 
je v plánu turistická vycház-
ka na Sv. Hostýn, odjezd je 
v 7:50 z autobusového nádraží 
a v 7:55 ze Šromotova náměstí. 
V pondělí 10. srpna je Zpívání 
pro radost od 9:30. Od 10. do 
14. srpna se koná poznávací zá-
jezd do Národních parků České 
Švýcarsko a Saské Švýcarsko.  
Odjíždí se v 6:30 ze Šromotova 
náměstí. Na středu 19. srpna 

je naplánovaný cyklovýlet na 
Stříbrné jezírko a rozhlednu 
Olšová. Odjíždí se v 8:30 od 
hypermarketu Albert u Ce-
mentářského sídliště. V pondě-
lí 24. srpna je od 9:30 Zpívání 
pro radost. Ve středu 26. srpna 
se koná turistický a cyklistický 
výlet do Valšovic na pétanque. 
Doprava je individuální, auto-
bus jede v 9:25 z Motošína. Sraz 
cyklistů je v 8:30 u Sokolovny.

Městské muzeum a galerie 
v Hranicích se obrací na ve-
řejnost s prosbou o zapůjčení 
obrazů mostu přes řeku Beč-
vu na připravovanou výstavu 
Hranický most, kterou kurátoři 
muzea připravují ke třem výro-
čím mostu. Kontaktujte prosím 
kurátorku Radku Kubíkovou 
v kanceláři na Staré radnici 
nebo na telefonu 603 324 013.

Rekord trhlo letní kino v Hra-
nicích, co se týče návštěvnosti 
na animovanou komedii Mi-
moni. Na představení, které se 
konalo 3. července, se prodalo 
1255 lístků, což je maximální 
kapacita letního kina. Proto-
že zhruba 300 lidí zůstalo za 
branami kina, Městské kul-
turní zařízení zajistilo mimo-
řádné promítání „Mimoňů“ 
na 22. července, na ilm přišlo 
758 lidí.

Významná památka – hranic-
ká Synagoga – bude v pondě-
lí 14. září od 19 hodin patřit 
koncertu houslového virtu-
osa Václava Hudečka. Spolu 
s ním vystoupí klavírista Ivo 
Kahánek a Gamavilla Quartet  
-  soubor složený z  předních 
hudebníků Moravské ilhar-
monie Olomouc, jednoho 
z nejvýznamnějších orchestrů 
České republiky. Na programu 
budou skladby L. van Beetho-
vena, F. Chopina, P. Vranického 
a F. Kreislera. Koncert se koná 
za podpory Olomouckého kra-
je, jeho průběh bude natáčet 
televize.

GRILFEST: ZÁBAVA, BUTY, 1200 LIDÍ

KLUB SENIORŮ 

HLEDÁME

REKORD

KONCERT

V sobotu 11. července patřilo odpoledne v letním kině 
v Hranicích open air akci - Grilfestu. Na své si přišly všech-
ny věkové kategorie. Například děti se bavily u balónkové 
show nebo u vystoupení Kouzelný kufr.

Návštěvníci mohli sledovat zábavný program, pochut-
návat si na grilované klobáse, cigáru, špízech, vepřových 
i kuřecích grilovaných pochoutkách. Foto: 4 x Jiří Necid

Grilfest pořádala Městská kulturní zařízení Hranice. 
Dramaturg akce Martin Kapek si průběh pochvaloval, 
naplnily se jeho odhady, na Grilfest přišlo téměř 1200 lidí.

Tahákem byla skupina Buty. Po 23. hodině, kdy Grilfest 
končil po vystoupení skupiny ZZ Top revival, odcházelo 
z areálu letního kina přes tisíc lidí, což svědčí o tom, že 
byli spokojení.

BLÍŽÍ SE MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL LETIŠTĚ
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Od 9. července patří galerie 
Synagoga gra ické tvorbě 
Jiřího Šalamouna a jeho vý-
stavě Roztržitý kompromis 
a jiné příběhy. 

„Zvolili jsme netradiční formu 
propagace, a to že na vernisáž 
a výstavu zval v ulicích Hra-

nic Maxipes Fík. Jeho kres-
lená podoba je dílem Jiřího 
Šalamouna. Kromě toho jsou 
na výstavě k vidění i knihy, 
které Jiří Šalamoun ilustroval, 
a pro děti jsme připravili do 
Synagogy dvě výtvarné dílnič-
ky s loutkovým představením, 
inspirované probíhající výsta-

vou,“ sdělila Naďa Jandová, ře-
ditelka Městských kulturních 
zařízení v Hranicích. 

Maxipes Fík zavítal také do 
knihovny, aby zjistil, zda si 
může vypůjčit knížku Maxi-
pes Fík na cestách a pak vyra-
zil s Ájou do hranických ulic 
rozdávat pozvánky na výstavu.

Vernisáž oživilo vystoupení ste-
pařů pod vedením Šárky Hla-
vinkové, o hudební vystoupení 
se postarala Markéta Lásková, 
která na klavír doprovodila 
houslovou hru Terezy Láskové 
a zpěv Renáty Václavíkové. Ná-
vštěvníkům se do cesty mohla 
připlést Ája s Maxipsem Fíkem, 
kteří si nenechali ujít výstavu 
jejich tvůrce. Výstava je k vidě-
ní až do 16. srpna.

Více na facebooku: Městské 
muzeum a galerie v Hranicích

Stát se pravými malíři v pláš-
ti, s paletou a štětcem v ruce 
mohou děti, které zavítají na 
výtvarné dílničky do Synago-
gy. Všechno se to bude točit ko-
lem aktuální výstavy gra ické 
tvorby Jiřího Šalamouna. Děti 
budou pracovat na kolektiv-
ním obrazu, který pak bude 
v Synagoze vystavený až do 
konce výstavy Šalamouna, 
navíc budou malovat na ob-
lázky, které si mohou odnést 
domů. První dětská dílna bude 
ve čtvrtek 6. srpna od 13 do 
16 hodin a bude inspirována 
jedním Šalamounovým dílem 
- Bajka o vráně a lišce.  Než se 
děti pustí do tvorby, bajku jim 
předvedou loutky při malém 
loutkovém představení. Dru-
há dílnička proběhne o týden 
později, 13. srpna od 13 do 
16 hodin. Tématem bude pro 
změnu další dílo Jiřího Šala-
mouna, tentokrát Krokodýlí 
kráva. U obou akcí bude sa-
mozřejmě přítomen i Maxipes 
Fík. Vstup je zdarma.

Maxipes Fík s Ájou zval v ulicích 
Hranic na ojedinělou výstavu 
tvorby Jiřího Šalamouna. Až 
do skončení výstavy se s ním 
budou lidé setkávat. Někdy ale 
musí vyrazit bez Áji, to když 
jeho věrná kamarádka vyspá-
vá po obědě nebo se ukládá 
ke spánku. Tak tomu bylo i ve 
středu 22. července, kdy zaví-
tal do letního kina před začát-
kem ilmu Mimoni a potěšil tak 
děti, které čekaly na promítání. 
Foto: Naďa Jandová 

V SYNAGOZE JE JIŘÍ ŠALAMOUN FÍK ZVAL...

MALUJEME

S FÍKEM

Na vernisáž gra ické tvorby Jiřího Šalamouna zavítala téměř stovka návštěvníků. Foto: Jiří Necid

Maxipes Fík zavítal do knihovny, kde 
zjistil, že mají pětadvacet titulů ilu-
strovaných Jiřím Šalamounem. 
Foto: Naďa Jandová

Na vernisáži vystoupili stepaři pod 
vedením Šárky Hlavinkové. Do svého 
vystoupení zapojili také Fíka.
Foto: Jiří Necid

Hlavu Maxipsa Fíka vytvořila 
učitelka z hranické Prima škol-
ky Naďa Kolaříková, dotvořili 
ji a kostým ušili v hranickém 
krejčovství Hugo. I když šijí 
hlavně dámské a pánské oděvy 
na zakázku, svatební šaty nebo 
iremní oděvy na míru, mají 

zkušenosti i s netradičními 
zakázkami. „Šijeme také speci-
ální taneční kostýmy, vyráběli 
jsme kostýmy pro pohádkovou 
cestu pro město Odry. Tam 
jsme mimo jiné šili kostým pro 
princeznu, Makovou panenku, 
vlka, pieroty, draka, vodníka,“ 
sdělila majitelka hranického 
krejčovství Hugo Milena Ne-

dělková. Jak do-
plnila, krejčovství 
Hugo pracovalo 
v letošním roce 
také na kostýmech 
pro umělecký sou-
bor Ondráš z Brna 
pro představení 
Zbojník a také 
šilo kostýmy pro 
Operní studio os-
travské fakulty. 
„Dělali jsme kos-
týmy a vytvářeli 
scénu pro dvě opery Bohusla-
va Martinů, a to Hlas lesa a Ve-
selohru na mostě,“ upřesnila 
Milena Nedělková.

JAK VZNIKL MAXIPES FÍK

Ušití kostýmu Maxipsa Fíka sponzorovalo krejčov-
ství Hugo. Foto: Krejčovství Hugo
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel.: 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00
7. 8. - 30. 8. 2015 - Salon výtvarníků. Společná výstava výtvarníků 
nejen z Hranicka. Výstava dřevořezeb, fotogra ií, keramiky, obrazů, 
klempířských prací a šperků. Vernisáž se uskuteční 7. srpna v 17 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75
Otevřeno: po - pá  9:00 - 17:00
Do 31. 10. 2015 - Doušek betonu. Výstava 
mladých ostravských umělců, kteří vytvořili 
sochy převážně z betonu.

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE AKCE V HRANICÍCH A OKOLÍ

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 16. 8. 2015 - Jiří Šalamoun: Roztržitý 
kompromis a jiné příběhy. Výstava gra ické 
tvorby Jiřího Šalamouna, výtvarníka, ilustrátora 
knih, autora kreslených ilmů a plakátů. K jeho 
známým dílům patří kreslený Maxipes Fík. 

20. 8. - 4. 10. 2015 - Pavel Mühlbauer: Krajina. 
Malíř a kreslíř, který patří k nejvýraznějším předsta-
vitelům současného českého krajinářství. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční 20. srpna v 17 hodin, návštěvníci se 
mohou těšit na taneční vystoupení A-klubu Hranice.

2. 8. 2015

9:00 - Promenádní koncert: 
Swingdixieland - Vojenská 
hudba Olomouc, kolonáda u lá-
zeňského domu Bečva v Tepli-
cích nad Bečvou. Vstup zdarma.

16:00 - Hranické kulturní 
léto:  F-Dur Jazzband - kon-
cert, Sady Čs. legií, Hranice, 
vstup zdarma.

4. 8. 2015

Po setmění – Kinematograf 
Josefa Čadíka: Vejška. Po-
hostinství Na Střelnici, Pod 
Křivým 1394, Hranice. Vstup-
né dobrovolné (výtěžek jde na 
charitativní účely).

5. 8. 2015

Po setmění – Kinematograf 
Josefa Čadíka: Tři bratři. 
Pohostinství Na Střelnici, Pod 
Křivým 1394, Hranice. Vstup-
né dobrovolné (výtěžek jde na 
charitativní účely).

6. 8. 2015

13:00 - 16:00 - Malujeme 
s Fíkem - dětská výtvarná 
dílna v galerii Synagoga jako 
doprovodný program výsta-
vy gra ické tvorby Jiřího Ša-
lamouna, který je mimo jiné 
i autorem kresleného Maxipsa 
Fíka. Děti mohou s rodiči při-
jít do Synagogy a strávit tam 
příjemné odpoledne, kde ne-
bude chybět ani Maxipes Fík. 
Mohou si vyzkoušet, jaké to je, 
stát se na okamžik malířem, 
mít svůj ateliér, plátno, stojan 
a paletu. Kromě toho si každý 
z návštěvníků odnese s sebou 
domů svůj výtvor - „kamenný 
obraz“. Vstup zdarma.

15:30 - Gentlemen´s club 
- koncert pořádá Charita Hra-
nice, zámecká zahrada. Vstup 
zdarma.

Po setmění – Kinematograf 
Josefa Čadíka: Hodinový 
manžel. Pohostinství Na Střel-
nici, Pod Křivým 1394, Hranice. 
Vstupné dobrovolné (výtěžek 
jde na charitativní účely).

7. 8. 2015

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Salon výtvarníků - společná 
výstava dřevořezeb, fotogra-
ií, keramiky, obrazů, klempíř-

ských prací a šperků (výstava 
potrvá do 30. srpna), Galerie 
M+M, Jurikova 16, Hranice.
Po setmění – Kinematograf 

Josefa Čadíka: Fotograf. Po-
hostinství Na Střelnici, Pod 
Křivým 1394, Hranice, vstup-
né dobrovolné (výtěžek jde na 
charitativní účely).

8. 8. 2015

12:00 - Okresní a 1. Mikroregi-
onální výstava králíků, holu-
bů a drůbeže. Areál zámeckého 
parku Malhotice, více infor-
mací: www.zocschmalhotice.
estranky.cz. 

9. 8. 2015

8:00 - Okresní a 1. Mikroregi-
onální výstava králíků, holu-
bů a drůbeže. Areál zámeckého 
parku Malhotice, více infor-
mací: www.zocschmalhotice.
estranky.cz.

9:00 - Promenádní koncert: 
Poutníci - brněnská country 
kapela, kolonáda u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou. Vstup zdarma.

16:00 - Hranické kulturní 
léto:  Martha & Tena Elefte-
riadu  - koncert, Sady Čs. legií, 
Hranice, vstup zdarma.

12. 8. 2015

21:00 - Letní kino: V hla-
vě (Animovaný, USA, 2015), 
vstupné 110 Kč.

13. 8. 2015

13:00 - 16:00 - Malujeme 
s Fíkem - dětská výtvarná 
dílna v galerii Synagoga. Pro 
děti bude připravené malování 
na kameny a na plátno u ma-
lířského stojanu. Malé malíře 
si mohou jejich rodiče vyfotit 
s paletou v ruce při tvorbě. 
Tématem bude inspirace z děl 
Jiřího Šalamouna. Celou akci 
bude samozřejmě doprovázet 
Maxipes Fík. Vstup je zdarma.

21:00 - Letní kino: Papírová 
města (Romantický/drama, 
USA, 2015), vstupné 110 Kč.

14. 8. 2015

17:00 - 2. ročník festivalu 
Letiště 2015 - multižánrový 
open air festival, na dvou po-
diích na letišti v Drahotuších, 
kde se představí přes dvacet 
kapel různých žánrů. Hlavní-
mi taháky bude hranický ro-
dák Boris Carloff, slovenský 
objev Fallgrapp, Prago Union 
a ska reggae nářez Fastfood 
Orchestra. Více www.letiste-
fest.cz. Jednodenní vstupenka 

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
Do 28. 8. 2015 - „Nepál mnoha tváří“. Výstava fotogra ií Ing. Pavla 
Dačického, který v loňském roce navštívil Nepál, odkud přivezl 
mnoho zajímavých snímků.

Stará radnice
Radniční ul. 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 31. 8. 2015 - Tajemná Hranická madona, 
420. výročí poutního místa Kostelíček. Uni-
kátní výstava vztahující se k hranickému klenotu – poutnímu 
místu Kostelíček, nabízející pohled na něj ze všech úhlů. K vi-
dění je také cenná gotická socha Hranické madony, stará více 
než 500 let. Po dlouhých letech ji návštěvníci mohou vidět do 
konce srpna.

4. 9. - 11. 10. 2015 - Káva aneb Velké kouz-
lo malého zrnka. Vernisáž výstavy bude 
v pátek 4. září v 17 hodin. Na Dny evropské-
ho dědictví, v sobotu 12. září, bude  na dvoře  
Staré radnice ka írna a pražírna. Návštěvníci 
uvidí historickou ruční pražičku kávy a na 

vlastní oči, jak probíhá pražení. Upraženou 
kávu si budou moci na místě vychutnat.

10. 9. - 15. 11. 2015 - Hranický most. 
Výstava připomene tři významná výročí 
hranického mostu přes řeku Bečvu.

Galerie Gustava Matušky 

Mostní 428, Hranice
Otevřeno: po - pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
Stálá výstava soch a obrazů
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v předprodeji 250 Kč, na místě 
300 Kč. Dvoudenní vstupenka 
v předprodeji 400 Kč, na místě 
500 Kč.

21:00 - Letní kino: Nesmr-
telný (Sci- i/drama, USA, 
2015), vstupné 100 Kč.

15. 8. 2015

14:00 - 2. ročník festivalu 
Letiště 2015 - multižánrový 
dvoudenní open air festival. 
Akce se koná na letišti v Dra-
hotuších.

16. 8. 2015

9:00 - Promenádní koncert: 
Od muzikálu k nestárnou-
cím duetům - koncert RK 
Bandu, kolonáda u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou. Vstup zdarma.

12:00 - Gulášové odpoled-
ne - parkoviště u Sokolovny, 
Střítež nad Ludinou.

19:30 - LiThr - koncert folko-
vého dua v rámci Bělotínského 
týdne zpěvu, Zámecká zahra-
da. Vstupné dobrovolné.

19. 8. 2015

21:00 - Letní kino: Iracio-
nální muž (Mysteriózní, USA, 
2015), vstupné 110 Kč.

20. 8. 2015

15:00 - Vystoupení bulhar-
ského folklorního souboru 
- kolonáda u lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou. 
Vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Pavel Mühlbauer - Krajina 
(výstava potrvá do 4. 10. 2015), 
výstavní síň Synagoga, Hranice. 

21:00 - Letní kino: Vykole-
jená (Komedie, USA, 2015), 
vstupné 110 Kč.

21. 8. 2015

19:00 - I. závěrečný koncert 
u příležitosti Bělotínského 
týdne zpěvu - kaple sv. Bar-
bory, kasárna gen. Zahálky 
(vchod od Billy), Hranice.

21:00 - Letní kino: Pixely 
(Akční/komedie/sci- i, USA, 
2015), vstupné 130 Kč.

22. 8. 2015

6:00 - 13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza - letiště Drahotu-
še, www.burzadrahotuse.cz. 

12:30 - 7. ročník Klokoč-
ského srandobraní - soutě-
že v netradičních sportovních 
disciplínách, program studia 
Bez kliky, expozice myslivos-
ti a včelařství, ukázka práce 
uměleckého kováře Tomáše 
Svobody, výstava Pradědeč-
kova stodola představí starou 
hospodářskou techniku a další 
ukázky a kvízy.

15:00 - Bělotín fest 2015 - 
Vystoupí Metalinda, Ahard, 
Hysteria a další. Areál fotba-
lového hřiště Bělotín, vstupné 
v předprodeji 180 Kč, na mís-
tě 230 Kč, předprodej je v TIC 
Hranice v přízemí zámku, tel: 
581 607 479 a dále ve Vinoté-
ce v Kau landu a v Motorestu 
U Žida v Bělotíně.

23. 8. 2015

9:00 - Promenádní koncert: 
Od romantiky přes šanson až 
k lidovkám - vystoupení Tria 
V. J. Knápka, kolonáda u lázeň-
ského domu Bečva v Teplicích 
nad Bečvou. Vstup zdarma.

14:00 - 19:00 - Konec prázd-
nin v parku - zábavné odpo-
ledne pro celou rodinu - Sady 
Čs. legií, za nepříznivého poča-
sí se akce bude konat v Soko-
lovně. Vstup zdarma.

24. 8. 2015 

17:30 - Rychlá pomoc tělo-
vých svící - přednáška alter-
nativní medicíny, Galerie M+M, 
Jurikova 16. Vstupné 100 Kč.

25. 8. 2015

16:00 - Komentovaná prohlíd-
ka výstavy Tajemná Hranická 
madona s kurátorem Mgr. Jiřím 
Nebeským. Vstup zdarma.

26. 8. 2015

15:00 - 17:00 - Vytvořte si 
pohlednici - výtvarná díl-
na pro děti, která se koná ve 
výstavních sálech na Staré 
radnici. Děti si mohou vyrobit 
pohlednice inspirované výsta-
vou Tajemná Hranická mado-
na, 420. výročí poutního místa 
Kostelíček. Vstup je zdarma.

21:00 - Letní kino: Uuups! 
Noe zdrhnul (Animovaný, 
USA, 2015), vstupné 100 Kč.

27. 8. 2015

21:00 - Letní kino: Fantastic-
ká čtyřka (Akční/fantasy/sci-
- i, USA, 2015), vstupné 120 Kč

28. 8. 2015.

16:00 - Hustopečské dny 
2015 - Fotbalové utkání, kon-
cert The SYRUP Kabát revival, 
Mňága a Žďorp, podrobný pro-
gram na www.ihustopece.cz. 

21:00 - Letní kino: Dárek 
(Mysteriózní, thriller, USA, 
2015), vstupné 110 Kč.

29. 8. 2015

14:00 - Rock Drey Fest 2015 
- tradiční festival revivalo-
vých kapel (Iron Maiden, AC/
DC, Slayer, Linkin Park, Guns´n 
Roses, Orlík, Doro&Warlock, 
Waťák), letní kino, Teplická ul., 
Hranice, vstupné v předprodeji 
250 Kč a na místě 300 Kč.

12:00 - Hustopečské dny 
2015 - výstava obrazů, ote-
vření nového Muzea hudby 
a ilmu, koncert Věry Martino-
vé, Jiřího Helekala, vystoupení 
Petra Martináka, ABBA revi-

val, Crash Drums experimen-
tal, taneční večer s kapelou 
A-Band, podrobný program:
www.ihustopece.cz.

30. 8. 2015

8:00 - Hustopečské dny 2015 
- slavnostní mše svatá, vystou-
pení cimbálové muziky Jožky 
Šmukaře, baviče Milana Pitki-
na, Swing dixielandu Armády 
ČR, koncert Lucie Bílé, Anny K. 
a Hustopečské dechovky s ma-
žoretkami, podrobný program: 
www.ihustopece.cz.

9:00 - Promenádní koncert: 
Písničky z Čech po Moravu 
- vystoupení skupiny Klapeto, 
kolonáda u lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou. 
Vstup zdarma.

14:00 - Netradiční plavidla 
- postavte i vy své plavidlo 
a poplujte s námi, rybník Dra-
hotuše, přihlášky: netradicni-
plavidla@seznam.cz. 

PROGRAM AKCÍ

Konec prázdnin v parku
Kdy? V neděli 23. srpna 
od 14 do 19 hodin 
Kde? V Sadech Čs. legií 
v Hranicích, za nepřízni-
vého počasí v Sokolovně
Co? Těšit se můžete na 
hudební vystoupení, 
soutěže a sportovní aktivity Domu dětí a mládeže v Hranicích, 
na loutkovou a tiskařskou dílnu, na dřevodílnu, ale také na ukázky 
vodního záchranářství Hasičského sboru Požární stanice Hranice 
a další aktivity. Akci moderuje Petr Novák. 

Podrobný program:
14:00 - Mažoretky DDM Hranice.
14:15 - Eliška „Elis“ Mrázová s kapelou & Markéta Konvičková. 
Elis - Objev roku Český Slavík Mattoni 2014, Markéta Konvičková 
- inalistka Československé superstar 2009, držitelka Českého 
slavíka - Objev roku 2010.
15:30 - Mažoretky DDM Hranice.
15:40 - Loutkové divadlo Romana Prokeše a Kamila Krále - 
O princeznách a drakovi, Loutkové divadlo Pavlíny Wolfové 
- O Andrýskovi.
16:10 - Glayzy - koncert chlapecko-dívčí kapely hrající multižán-
rovou progresivní hudbu.
17:20 - Jezdecké dovednosti vojáka Jeho císařského Veličen-
stva - ilmový kaskadér Viktor Fiala v představení o dovednos-
tech hulána rakousko-uherské monarchie. Předvede zdolávání 
překážek, nabodávání dřevcem i palašem, stínání tureckých hlav 
se zapojením publika.
18:00 - Alband - charismatický muzikant Jaroslav Albert Kronek 
se svou folkrockovou formací plnou kvalitních muzikantů.

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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REKORD: MADONU VIDĚLO TÉMĚŘ 1200 LIDÍ 

HISTORIE: ÚSPĚŠNÍ POLŠTÍ GENERÁLOVÉ STUDOVALI V HRANICÍCH 

KOSTELÍČEK SE MIMOŘÁDNĚ OTEVŘEL

Návštěvnost výstavy Tajemná 
Hranická madona, 420. výro-
čí poutního místa Kostelíček 
trhá rekordy. Od vernisáže 
5. června do uzávěrky listu 
20. července výstavu na Sta-
ré radnici navštívilo téměř 
1200 návštěvníků.

O tom, že výstava mapující 
historii i současnost poutního 
místa Kostelíček je oblíbená, 
svědčí také množství zápisů 
v návštěvní knize a vracející 
se návštěvníci, kteří svůj vstup 
do muzea provázejí například 
slovy „Ještě vedu kamarádku.“ 

„Celý tým pracovníků muzea a 
galerie těší, že s novou koncep-

cí mohou každý měsíc sledovat 
narůstající návštěvnost. Vsadit 
na regionální výstavy prostří-
dané výstavami výtvarníků, 
byla dobrá volba. Vernisáží 
ale pro nás práce nekončí, při-
pravujeme k výstavám různá 
zpestření jako výtvarné dílny 
nebo soutěže,“ sdělila ředitel-
ka Městských kulturních zaří-
zení v Hranicích Naďa Jandová.

Například v průběhu prázd-
nin probíhá v rámci výstavy 
Tajemná Hranická madona 
zábavná i poučná hra Vever-
čí stezka. Zájemci postupují 
po veverčích stopách, které 
jsou na podlaze ve výstavních 
sálech, a plní úkoly, aby zjis-

tili, kde je ukrytý klíč 
od modelu Kostelíčka. 
„Tam je pro ně nachys-
táno sladké překvapení. 
Do hry se zapojují i do-
spělí a Veverčí stezku 
si prošla téměř stovka 
návštěvníků výstavy,“ 
doplnila kurátorka 
muzea Radka Kubíko-
vá. Kromě toho jsou pro 
děti připravené omalo-
vánky, puzzle či kostky 
s motivy Kostelíčka. 
A do interiéru a okolí 
Kostelíčka mohou lidé 
nahlédnout i na výsta-
vě, a to prostřednictvím 
krátkých ilmů, které 
v muzeu promítají.

Od památné bitvy u Varšavy, 
která je polskými historiky 
považována za nejslavnější 
vojenské vítězství polské 
armády, uplyne letos 95 let. 
Bitva si zaslouží, aby se o ní 
vědělo i v Hranicích. Dva 
z hlavních polských voje-
vůdců bránících Varšavu 
totiž v Hranicích studovali. 

Obráncům Varšavy velelo pět 
vojevůdců, dva z nich - gene-
rálové Tadeusz Rozwadowski 
(1866 - 1928) a Józef  Haller 
(1873 - 1960) - se vojenskému 

umění začali učit v internát-
ních rakousko-uherských vo-
jenských školách v Hranicích. 
Oba studovali na c.k. Vyšší vo-
jenské reálce. Haller v letech 
1889 až 1892. Tadeusz Rozwa-
dowski v letech 1879 až 1882. 

Bitva o Varšavu v letech 1919 
až 1921 nebyla jen polsko-
-ruskou lokální válkou. Byla 
i polsko-bolševickou vál-
kou. Na památku vítězství 
polských jednotek nad pěti 
bolševickými armádami ob-
léhajícími Varšavu ve dnech 

13. až 25. srpna 1920, uzáko-
nil v roce 1992 polský sejm 
15. srpen Svátkem ozbroje-
ných sil Polské republiky.

Letos oslaví polští vojáci svůj 
svátek v sobotu. Ale i v letech, 
kdy 15. srpen připadl na vše-
dní dny, byl v Polsku dnem 
pracovního klidu. Tento den 
je totiž i jedním z nejdůle-
žitějších římskokatolických 
liturgických svátků. Dnem 
Nanebevzetí Panny Marie. Tak 
těsné propojení křesťanské 
tradice a obrany vlasti v žádné 

jiné evropské zemi nenajde-
me. Polská katolická církev je 
přesvědčena, že rozhodující 
vliv na porážce Rudé armády, 
jejímž cílem bylo přes Polsko 
vyvézt bolševickou revoluci do 
Evropy, mělo zázračné zjevení 
Panny Marie nad oddíly Rudé 
armády. Ke zjevení mělo dojít 
v noci ze 14. na 15. srpna 1915 
a vyvolalo prý paniku v řadách 
rudoarmějců. Bitva u Varšavy 
je proto označovaná polskými 
římsko-katolickými teology 
Zázrakem na řece Visle.

Václav Bednář

Zhruba 360 lidí využilo mož-
nosti prohlédnout si interiér 
významného poutního místa 
Kostelíček, které si letos při-
pomíná 420. výročí od vzniku 
stavby tak, jak ji dnes známe. 

Prohlídky organizovaly ka-
techetky z hranické farnosti 
Marcela Brázdová a Marie 
Kaňovská. Na akci se podí-
lela i Městská kulturní zaří-
zení v Hranicích. Ve dnech 
24. a 26. června se tak mimo-
řádně otevřel Kostelíček v rám-
ci Dne kostelů. „Návštěvníci si 
prohlédli kostel Narození Pan-
ny Marie, ale také kapli sv. An-
tonína Paduánského a všech 
čtrnáct zastavení křížové ces-
ty,“ upřesnila Radka Kubíková 
z hranického muzea a galerie, 
která návštěvníky prováděla 
spolu s Jiřím Nebeským a Mar-
celou Brázdovou. Možnosti 
prohlédnout si tyto pamětihod-

nosti využily čtyři třídy z Gym-
názia Hranice, jedna třída ze 
SSOŠ, pět tříd z hranických 
základních škol, návštěvníci 
z občanského sdružení Archa 
Community i veřejnost. Celkem 
za oba dny navštívilo poutní 
místo 300 lidí. 

Komentovaná prohlídka Kos-
telíčka se uskutečnila také 
v úterý 14. července, zajíma-
vosti o poutním místě si z úst 
kurátorky hranického muzea 
a galerie Radky Kubíkové a ka-
techetky Marcely Brázdové 
vyposlechlo přes šedesát zá-

jemců, převážně z hranického 
Domova seniorů.

Nejbližší možnost, prohléd-
nout si interiér Kostelíčka, se 
naskýtá v neděli 16. srpna 
od 10 hodin, kdy se tam koná 
poutní mše svatá.

Po stopách Jurikovy veverky putovalo v zábavné 
hře na výstavě Tajemná Hranická madona už 
téměř sto návštěvníků. Foto: Radka Kubíková

Prohlídky Kostelíčka v červenci využilo zhruba 60 lidí, 
převážně z hranického Domova seniorů. 
Foto: Marie Kaňovská

Na Den kostelů zavítalo na komentované prohlídky 
Kostelíčka v průběhu dvou dní 300 návštěvníků. 
Foto: Radka Kubíková
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Celkem čtyři poháry a jeden 
titul Mistra České republiky 
vybojovali hraničtí jezdci 
na Mistrovství České repub-
liky na BMX dráze Favoritu 
Brno o prvním červencovém 
víkendu.

Pro 245 jezdců byly připrave-
ny tři mistrovské závody, a to 
v pátek časovka jednotlivců 
tzv. Time Trial, v sobotu závod 
jednotlivců a v neděli závod 
družstev. Osm hranických jezd-
ců si vedlo skvěle, osmkrát se 
probojovali do inále a dovezli 
čtyři poháry za stupně vítězů 
a jeden titul mistra ČR.

Závody zahájil časovkou Michal 
Křištof v kategorii Boys 15/16. 
Ačkoliv postoupil do inále až 
z 6. místa, zajel skvěle, vylepšil 
čas o více než 2 sekundy a zís-
kal první mistrovský pohár za 
3. místo. Od vítězství jej dělilo 
pouhých 16 tisícin sekundy. 

V sobotu si nejlépe počínal hra-
nický trenér Jan Křištof v kate-
gorii Men 19+. Ten před sebe 
v žádné jízdě nikoho nepustil 
a získal tak již počtvrté za sebou 
titul mistra ČR, což se v jedné 
kategorii doposud nikomu ne-
podařilo. Zároveň tímto titulem 
rozšířil svoji dosavadní sbírku 
mistrovských dresů na osm.

Další z jezdců, který podal 
skvělý výkon, byl Marek Smé-

kal (B 14), který postou-
pil do inále, v něm udržel 
2. místo a stal se tak vice-
mistrem ČR v této kategorii.

Opět uspěl také Michal Křiš-
tof (B 16), který rovněž po-
stoupil do inále. V poslední 
zatáčce při útoku na druhé 
místo bohužel skončil na 
zemi. Naštěstí se stačil rych-
le zvednout a ještě dojet pro 
svůj druhý bronzový pohár. 

Dalším inalistou byl Libor 
Bárta (CR 40+), který vydřel 
konečné 6. místo. Poslední 
dvojicí ve inále byli Jiří 
Smékal (B 9) a Pavel Ma-
chanec (B 15). Pavel se ve 
inále držel skvěle, v posled-

ní zatáčce do něj ale vletěl další 
z jezdců, Pavel skončil mezi di-
váky a bral tak 8. místo. Jirkovi 
ve inále nevyšel start a bylo 
z toho nakonec také 8. místo. 
Další dva jezdci Noel Vaughn 
(B 11) a Mirek Guráš (CR 
30/39) skončili kousek od bran 
inále na shodném 11. místě.

V neděli se jel závod družstev 
a teamů, do kterého bylo přihlá-
šeno celkem 40 družstev. Hra-
ničtí do tohoto závodu nasadili 
2 čtyřčlenná družstva. Druž-
stvo A ve složení M. Smékal, 
M. Křištof, J. Křištof a L. Bárta 
obsadilo 9. místo. Toto umís-
tění je úspěchem. Družstvo B 
ve složení N. Vaughn, J. Smékal, 

P. Machanec a M. Guráš mělo 
za cíl sbírat zkušenosti, přesto 
konečným 27.  místem příjem-
ně překvapilo.

Nyní čeká na jezdce prázdnino-
vá přestávka, po které budou 
následovat dva závodní víken-
dy na domácí hranické dráze, 
a to 22. až 23. srpna 18. ročník 
mezinárodního závodu INTER-
CUP a následující víkend dva 
závody ze seriálu Moravské 
bikrosové ligy. Na tyto závody 
jsou srdečně zváni všichni di-
váci i jezdci z řad široké veřej-
nosti, kterým bude umožněn 
start a mohou si tak vyzkoušet 
mezi licenčními jezdci atmosfé-
ru velkých závodů.               (pk)

SPORT

INZERCE

JEZDCI BMX USPĚLI NA MISTROVSTVÍ KAM
ZA SPORTEM

8. 8. 2015
9:00 - Letní pohár 
v beachvolejbalu mužů - 
plážový volejbal špičkové 
kvality s hráči širší (nejen 
české) špičky, BSS Club, 
Pivovarská ul., Drahotuše, 
www.bssclub.cz

22. - 23. 8. 2015
9:00 - 18. ročník me-
zinárodního závodu 
Intercup 2015 - závod 
BMX, bikrosová dráha, 
Pod Křivým, Hranice

29. 8. 2015
9:00 - 2. ročník Lážo 
Plážo Cup - turnaj smí-
šených družstev v plážo-
vém volejbalu, BSS Club, 
Pivovarská ul., Drahotuše, 
www.bssclub.cz   
10:00 - Dračí lodě - tra-
diční závod dračích lodí, 
přehrada ve Skaličce 
u Hranic, výtěžek z akce 
půjde na dobročinné úče-
ly (určeno pro rodinu ze 
Skaličky, která byla v mě-
síci červenci postižena 
požárem)

29. - 30. 8. 2015
9:00 - Závody ze seriá-
lu Moravské bikrosové 
ligy - závod BMX, bikro-
sová dráha, Pod Křivým, 
Hranice 

Z mistrovství si hraničtí jezdci dovezli 
čtyři poháry za stupně vítězů, včetně ti-
tulu mistra ČR. Foto: Oddíl BMX TEAM 
Hranice
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KUŽELKY PORÁŽEJÍ UŽ PŘES 60 LET

Nenápadná budova vedle 
letního kina v Hranicích 
je už 61 let sídlem oddílu 
hranických kuželkářů. Ti se 
zde, v poslední době trochu 
pozapomenutí, stále setká-
vají, trénují, hrají soutěžní 
zápasy, turnaje. 

Před těmi šedesáti lety to tu 
vypadalo úplně jinak. „Let-
ní kino ještě nestálo a místo 
dnešní kuželny zabírala stará 
ledovna pro restauraci Litovel. 
Ta se zbourala a v roce 1954 
se tu postavila nová kužel-
na, tehdy ještě s asfaltovými 
drahami,“ vzpomíná jeden ze 
starších členů Kuželkářského 
klubu Hranice Josef Kolář. 

To ale neznamená, že kužel-
ky se do té doby v Hranicích 
nehrály. „Než byla postavená 
kuželna, tak se chodilo na 
Starou střelnici. Tam ale byla 
pouze dřevěná jednodráha,“ 
doplnil Kolář. Zato kuželna už 
měla dráhy dvě. Kuželky se zde 
stavěly ručně, a to až do roku 
1975, kdy si kuželkáři svépo-
mocí vybudovali automatické 
stavění kuželek. Vylepšování 
kuželny pokračovalo i nadále, 
začátkem devadesátých let byl 
například instalován systém 
automatického zapisování po-
čtu bodů. Dráhy také změnily 
povrch na moderní saduritový. 

Velké komplikace ale přinesly 
povodně v roce 1997, kdy bylo 
v kuželně 1,2 metru vody. Drá-
hy sice vydržely, ale obvodové 
zdivo, omítky, to vše se muse-
lo dělat nové. A další povo-

deň postihla kuželkáře v roce 
2009, kdy se při bleskových 
povodních vylila z břehů také 
nedaleká Ludina.

V šedesátých a sedmdesátých 
letech zažíval kuželkářský 
sport v Hranicích největší 
rozkvět. V šedesátých letech 
měl oddíl, tehdy TJ Sigma Hra-
nice, přes 70 členů. Další lidé 
si přicházeli zahrát na tehdy 
velmi populární odborářské 
turnaje. Těch se účastnily de-
sítky čtyřčlenných družstev 
z hranických irem, zejména 
Sigmy. „Tyto turnaje se hrávaly 
od května do září, když nebyly 
mistrovské zápasy,“ zavzpomí-
nal další z kuželkářů Vladimír 
Hudec.

V průběhu let hrála v Hra-
nicích řada špičkových ku-
želkářů. Například Bernard 
Malátek, František Woldán, 
Jiří Horák nebo Ing. Stanislav 
Podzemný, který dokonce v ju-
niorech pronikl do reprezen-
tačního výběru. 

Hranický oddíl hrával většinou 
Severomoravskou divizi sou-
těže kuželkářů. Dokázal se ale 
probojovat i do 2. národní ligy. 
V rámci mezinárodní družby 
hrával i mezistátní zápasy s tý-
mem Železárny Zenica z býva-
lé Jugoslávie (do roku 1969) 
a později se šest let, až do roku 
1989, utkával s týmem z Dráž-
ďan.

V posledních letech se ale již 
tolik nedařilo a letos oddíl 
sestoupil do krajské soutěže. 

„Naši mladí na-
dějní odchovanci 
přešli do jiných 
klubů, do vyšších 
soutěží. A tak nám 
nyní trochu chybí 
čerstvá krev,“ řekl 
Josef Kolář.  Jed-
notliví členové 
oddílu ale stále 
dosahují kvalit-
ních výsledků, 
například letos 
se celorepubli-
kových přeborů 
účastnili v jednot-
livých kategoriích 

Anna Ledvinová, Vladimír Hu-
dec, Petr Pavelka ml., Kamil 
Bartoš a Dalibor Vinklar ml. 

„Momentálně máme 40 členů, 
hodně jich je ve starším věku. 
Na první pohled to tak nemu-
sí vypadat, ale kuželkářský 
sport je hodně náročný. A to 
jak fyzicky, tak psychicky,“ 

doplnil Kolář. Vždyť při sou-
těžích každý závodník hází cel-
kem 50 hodů na jedné dráze 
a 50 na druhé. 

Zájemci o kuželkářský sport se 
mohou přijít do kuželny podí-
vat nebo zkontaktovat správce 
kuželny Josefa Koláře na tele-
fonu 736 785 790.

Takto vypadala hotová kuželna před 61 lety. Foto: 2x archiv Kuželkářského 
klubu v Hranicíh

Takto vypadá prostor kuželny dnes. Foto: Petr Bakovský

Bourání staré ledovny uvolnilo místo pro kuželnu. 

Kuželky mají za sebou dlouhou historii
• První zmínku o hře v kuželky uvádí již básník Homér. 
• V našich podmínkách se o kuželkách zmiňují v beletrii 

K. J. Beneš, K. V. Rais, K. Světlá a další. 
• Dráhy bývaly 10 až 20 metru dlouhé, vodorovné, jeden až 

jeden a půl metrů široké. 
• Postupem času se utvářely jednotlivé disciplíny, vzniklo 

„koulení o ceny“, a to vlastně znamenalo zrod soutěží. 
• První sportovní organizace na evropském kontinentu 

vznikla již v roce 1885 v Drážďanech.
• V roce 1926 byla ve Stockholmu založena mezinárodní 

kuželkářská organizace. 
• V roce 1937 pak vznikla Asociace československého spor-

tu kuželkářského. 
• Za dobu své existence posbírali českoslovenští a čeští 

kuželkáři a kuželkářky řadu cen, desítky titulů mistrů 
světa, o stříbrných a bronzových medailích nemluvě. 
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