
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: BUDE I SNÍDANĚ
Orchestrion, mázhaus, ve-

řejná snídaně na náměstí, pro-
hlídky Staré střelnice i tvoření 
ze skla. To jsou největší „špe-
ky“ letošních Dnů evropského 
dědictví v Hranicích, které se 
ve městě uskuteční v sobotu 
10. září.

Letos se otevře zdarma 14 pa-
mátek, uskuteční se komentova-
né prohlídky arboreta, městské 
památkové zóny, modelu his-

torického jádra Hranic, ale také 
prohlídky areálu Staré střelnice, 
kde se návštěvníci dozvědí více 
o návštěvách císaře Františka  
Josefa I. v Hranicích. Připravený 
je i bohatý hudební program. Na 
náměstí budou hrát po celý den 
zkušení klavíristé, hudba bude 
znít i ze Synagogy, na Staré rad-
nici a v lázních. 

Letošní novinkou je perma-
nent breakfast tedy veřejná sní-

daně na Masarykově náměstí 
u kašny. Tou v 9 ráno odstartují 
Dny evropského dědictví v Hra-
nicích. Mimořádně se po letech 
otevře mázhaus měšťanského 
domu v Radniční ulici č. 29. Dal-
ší novinkou budou ukázky hry 
na jednom z posledních hrajících 
orchestrionů v České republice. 
Probíhat budou od 14 do 16 ho-
din v ZUŠ Hranice na Školním 
náměstí.

A bude se také tvořit. Ze skla 
a hned na dvou místech. Na ná-
dvoří Staré radnice bude ve sklář-
ském ateliéru možnost vyrobit si 
zajímavé vázy - třeba ze zavařo-
vací sklenice, na náměstí u kašny 
pak bude za příznivého počasí 
výroba skleněné bižuterie a ma-
lování na sklo na vlastní donese-
nou skleničku. Všechny programy 
budou zdarma. Bližší informace 
najdete na straně 9.           (red)
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Výstavu Příběh zázračné teplické kyselky na Staré radnici v Hranicích obohatí 
i doprovodné programy jako například kafírna. Více na straně 8. 
Foto: Jiří Necid 
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Letos se Hranice do projektu 
s názvem Do práce na kole za-
pojily již podruhé a díky nadše-
ným cyklistům celé město ožilo. 

Nad projektem opět přeja-
lo záštitu město Hranice, které 
akci také financovalo. V  celko-
vě pátém ročníku šlápli lidé do 
pedálů v  šestadvaceti českých 
a moravských městech a soutěži-
li o hodnotné ceny v kategoriích 
pravidelnost, kreativita a cyklo-
opatření. Firmy, které poskytují 
svým zaměstnancům dojíždě-
jícím do práce na kole nejlepší 
cyklo-podmínky, se již tradičně 
utkaly o titul Cyklozaměstnava-
tele roku. 

Oproti roku 2015, kdy bylo 
v Hranicích pouhých 10 soutě-
žících, jich bylo letos 64. Jednou 
z  nejúspěšnějších firem, co se 
týká zapojených týmů, byla firma 
BBC Hranice, která měla v každé 
vyhlašované kategorii svého zá-
stupce na stupních vítězů. 

Nejúspěšnějším týmem v po-
čtu najetých kilometrů byl právě 
tým ze společnosti BBC Hranice, 
kdy ve třech lidech najeli za mě-

síc květen 2 985 kilometrů. Tým 
BBC 2 obsadil 1. místo i v kate-
gorii týmů, které do práce jezdily 
na kole nebo chodily pěšky nej-
pravidelněji. 

Mezi muži se pak na první 
místo v  kategorii pravidelnost 
dostal Pavel Ďásek, mezi žena-

mi Marta Hančíková. V  počtu 
ujetých kilometrů byl nejlepší 
soutěžící s přezdívkou Hugo ze 
společnosti KUNST, který ujel za 
měsíc 1 749,5 kilometrů. Nejvíce 
kilometrů z žen najezdila Monika 
Rendlová z Městské policie Hra-
nice a to 582,6. 

Vítězové si své ceny, převáž-
ně doplňky na cyklistiku a turis-
tiku, převzali 11. června v Sadech 
Čs. legií. Nejúspěšnější tým BBC 
Hranice ale získal možnost pro-
hlédnout si Hranicko z výšky 
- vyhrál patnácti minutový vy-
hlídkový let.     (bak)

AKtuálně

DO PRÁCE NA KOLE SE ZAPOjILO 64 CYKLISTů

CESTA ZE SLAVÍčE NA KOLE BUDE BEZPEčNĚjšÍ

MĚSTO NABÍZÍ 
KOMPOSTÉRY 

Práce na první etapě nové 
cyklostezky, která spojí Slavíč 
s Drahotušemi a dále s Hrani-
cemi, již začaly. 

Dosud se obyvatelé Slavíče 
mohli dostat do města pouze 
po čtyřproudé komunikaci I/47, 
což rozhodně nepatřilo mezi 
bezpečné způsoby dopravy. 
Vybudování první části cyklo-
stezky, vedoucí od okraje Slavíče 
k Drahotuším, umožní cyklistům 
napojit se na polní cestu do Dra-
hotuš a pokračovat až do Hranic. 
Tato etapa bude stát 2,6 milionu 
korun a město na ni získalo do-

taci. Projekt je spolufinancován 
z  prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury České 
republiky.

Cyklostezka začíná napoje-
ním na obslužnou komunikaci 
u průmyslového areálu na okra-
ji Slavíče, vede ve vzdálenosti 
zhruba 120 metrů souběžně 
s krajskou silnicí I/47, až se na-
pojí na polní cestu, která ústí 
v  Drahotuších u  nádraží. Přes 
potok Žabník bude vybudován 
most. Cyklostezka bude asfal-
tová, široká 2,5 metru a umožní 
bezpečně cestovat nejen cyk-

listům, ale i  chodcům. Kolem 
bude vysazeno 30 stromů, pře-
vážně javory babyka, ale i jilmy či  
duby.

Stavba byla zahájena 11. čer-
vence a ukončena má být 7. října. 

Kromě této stavby město 
chystá i další akce, které podpoří 
cyklisty. Připravuje se cyklostez-
ka z Hranic do Teplic nad Bečvou. 
Jde o pravobřežní trasu podél 
silnice I/35 na Valašské Meziří-
čí. Také tento úsek je dosud pro 
cyklisty rizikový a v současnosti 
nemají cyklisté žádnou snadnou 
a bezpečnou cestu, která by je 

dovedla do teplických lázní, 
jakožto oblíbené výletní des-
tinace, na tenis, minigolf nebo 
k opětovnému napojení na cy-
klostezku Bečva, vedoucí proti 
proudu řeky. Současná cyklo-
stezka totiž vede přes Zbrašov, 
což je zejména pro rodiny s dět-
mi poměrně náročné stoupání.          

Petr Bakovský

Město Hranice se chystá roz-
šířit třídění odpadu. 

Připravuje žádost o  dotaci 
v  rámci „Operačního programu 
Životní prostředí“, který je spo-
lufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti. Obsahem 
projektu je rozšířit síť na sběr třídě-
ného odpadu, pořízení komposté-
rů do zahrádek a nákup popelnic 
na biologicky rozložitelný odpad 
o objemu 240 litrů. Chce tak snížit 
množství netříděného komunál-
ního odpadu. Realizace projektu 
se předpokládá v  příštím roce. 

Zájemci o kompostéry se ale 
mohou již nyní hlásit na Měst-
ském úřadu Hranice, Pernštejn-
ské nám. 1, a  to osobně, nebo 
formou písemné žádosti, pří-
padně i  e-mailem s  uvedením 
jména, adresy a  kontaktního 
telefonu. Kontaktní osobou je 
Mgr.  Kateřina Cyžová, referent-
ka odboru správy majetku MěÚ 
Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 
Hranice, tel. 581 828 239, e-mail:  
katerina.cyzova@mesto-hranice.cz, 
dveře č. 316.   

(bak)

Předání cen vítězům v hranickém parku. Foto: Michaela Škrobánková 

INZERCE

Hranická televize 
bude mít přestávku 

Čtrnáctidenní technic-
kou přestávku bude mít vysí-
lání Hranické televize, a to od 
15. do 28. srpna, kdy bude 
probíhat nezbytná revize 
a údržba techniky. Vysílání 
Hranické televize můžete 
sledovat v  plném rozlišení 
na webu, satelitu i na kabe-
lu. Premiéra je vždy v pátek 
v 18.40 hodin a vysílání se 
opakuje každé 4 hodiny až 
do soboty do 14.40 hodin. 
Místní televizi lze sledovat 
i v rámci vysílání Regionální 
televize nebo na webových 
stránkách města.  (bak)
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Připravujeme výstavu 
o hranickém boxu

Příprava výstavy o hranickém 
boxu, která bude mít slavnostní ver-
nisáž v září, je již v plném proudu. 
Nicméně stále uvítáme, když se nám 
ozvou lidé, kteří mají jakékoliv foto-
grafie, plakáty, dokumenty, trofeje či 
jiné předměty vztahující se k hranic-
kému boxu nebo ze zápasů v hranické 
sokolovně, kam chodily i dva tisíce 
lidí, případně z mistrovství Moravy, 
které se konalo v Hranicích, ze zápasů 
hranických boxerů v pražské Lucerně.

Uvítáme také historické fotografie 
lokality Obecního dvora, dnešní okolí 

Jaselské ulice, kde vyrůstaly postavy hranického boxu.
Budeme rádi, když se za námi zastavíte na Staré radnici 

nebo zavoláte kurátorovi výstavy Vítu Kunovskému na číslo 
775 854 522. 

Za případnou spolupráci děkujeme.
Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice

EKoltEs

SBĚRNý DVůR. CO SI NALOžÍTE, TO SI I VYLOžÍTE!

Společnost Ekoltes Hrani-
ce, a.s. provozuje sběrný dvůr 
v Hranicích. Bezplatně mohou 
vybrané odpady odkládat na 
sběrném dvoře pouze občané 
Hranic a  okolních obcí, které 
mají se společností Ekoltes 
Hranice, a.s. smlouvu. Ostatním 
fyzickým osobám a firmám je 
určen platný ceník, který je vy-
věšen na stránkách společnosti 
(www.ekoltes.cz).

Léto je v plném proudu, a tím 
i  období vyklízení půd, sklepů 
a garáží. Sběrný dvůr je v tom-
to období maximálně vytížený. 
Proto chceme touto cestou dát 
občanům pár tipů, jak mohou 
odbavení na sběrném dvoře 
urychlit. 

Než si občan odpad naloží, 
měl by si ověřit, že má sběrný 
dvůr otevřeno. Dále je dobré se 
informovat o tom, jaké odpady je 
možné na sběrném dvoře uložit. 

Zaměstnanci sběrného dvora 
jsou velmi ochotní a často pomo-
hou s vyložením odpadu i přesto, 

že to není v popisu jejich práce. 
Občané by se měli držet pravidla, 
že co si naloží, to si i vyloží. Pokud 
tedy odpad nakládali tři lidé, měli 
by s nákladem oni tři lidé přijet. 
Snadno se může stát, zvlášť teď 
v období dovolených, že nebu-
dou na sběrném dvoře dva silní 
chlapi, jak je tomu zvykem, ale 
pouze jedna brigádnice.

Sběrný dvůr má svou provoz-
ní dobu. Ačkoli už je roky každé 
pondělí zavřeno, stále jsou lidé, 
ke kterým se to nedoneslo, ane-
bo prostě zapomněli. V úterý pak 
před branou dvora čeká naše za-
městnance pár televizorů, mat-
rací a jiného odpadu. Zanechání 
odpadu před branou dvora se 
neklasifikuje jako předání do ru-
kou osoby oprávněné. Jde o pře-
stupek založení černé skládky 
pod pokutou až 50 000 Kč. Pro-
síme, dodržujte provozní dobu 
sběrného dvora.

Občan může zkrátit svůj po-
byt na sběrném dvoře, pokud 
už doma svůj odpad dostateč-

ně vytřídí. Jedná se především 
o železo a jiné kovy a polystyren, 
obě tyto komodity se obtížně vy-
bírají z velké hromady. Polysty-
ren se drolí a kovy propadávají 
na dno. Zdržením jsou i výrobky 
vyžadující demontáž, například 
čalounění na dřevěných židlích, 
plastové sedáky z kovových židlí, 

dřevěná a plastová okna a dveře 
se skleněnými tabulemi, nábytek 
s masivním železným kováním 
nebo zrcadly, železné zárubně se 
zbytky suti a podobně.

Děkujeme, že nám pomáháte 
udržet Hranice krásné a čisté. 

Bc. Alžběta Krajčovičová,  
Ekoltes Hranice, a.s.

Provozní doba sběrného dvora:  
Pondělí  ZAVŘENO
Úterý  9.00–12.00  12.30–17.00
Středa 9.00–12.00 12.30–17.00
Čtvrtek  7.00–12.00  12.30–14.30 
Pátek  7.00–12.00 12.30–14.30 
Sobota 8.00–12.00 
Neděle ZAVŘENO

Důsledné vytřídění dřeva z objemného odpadu. Foto: EkoltesČerná skádka před areálem sběrného dvora. Foto: Ekoltes 

INZERCE



4 Prázdniny

PRÁZDNINOVÁNÍ V PARKU.  
I SE SABINOU KřOVÁKOVOU

PRÁZDNIN SI UžÍVAjÍ I DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA

jAKÉ PRÁZDNINY A KDY BUDOU V PřÍšTÍM šKOLNÍM ROCE 

Konec srpna znamená závěr 
léta a školních prázdnin, z če-
hož má radost jen málokdo. Co 
ale může s přicházejícím babím 
létem zvednout náladu, je hra-
nické Prázdninování v  parku. 
Zábavné odpoledne pro malé 
i  velké zaplní Sady Českoslo-
venských legií poslední prázd-
ninovou neděli, tedy 28. srpna.

Program o půl druhé uvedou 
hranické mažoretky. Poté se na 
pódiu objeví známá herečka Mi-
chaela Dolinová, která ve svém 
pořadu naučí děti poznat, vidět, 
slyšet i  cítit počasí. Okolo pat-
nácté hodiny se parkem ozvou 
jazzové melodie talentované 
mladistvé hranické formace Jazz 
it?, o  hodinu později mikrofon 
převezme vítězka soutěže Su-
perstar 2013 Sabina Křováková. 
Poté modernu vystřídá osvěd-
čená klasika a scénu zaplní or-

chestr Tomáše Kočka. Ten se 
svým hudebním tělesem vyhrál 
už dvě ceny Anděl a originálním 
projevem dokáže oslovit publi-
kum všech generací. V průběhu 
celého odpoledne budou pro 
děti připravené hry a soutěže pod 
taktovkou pracovníků hranické-
ho Domu dětí a mládeže, ale také 
dětské dílničky Studia bez kliky.

„Prázdninování je akce pro 
celu rodinu. Společně, kulturně 
a zábavně se rozloučíme s prázd-
ninami programem nabitým 
kvalitní hudbou, sportovními 
aktivitami, dětskými hrami a díl-
ničkami. Chybět nebude dobré 
občerstvení, prodej regionálních 
produktů a půjčovna koloběžek. 
Zájemci se mohou v průběhu od-
poledne svést na lodičkách po 
řece Bečvě,“ lákal na událost Mar-
tin Kapek, dramaturg Městských 
kulturních zařízení Hranice, které 

akci pořádají. Vstup je zdarma, 
v  případě velmi nepříznivého 
počasí se akce přesune do soko-
lovny.  (vh)

Na ukončení školního roku 
připravili zaměstnanci Billy Hra-
nice pro děti Dětského domo-
va v Hranicích den plný soutěží 
a překvapení. V sobotu 9. červen-
ce si mohly děti na dopravním 
hřišti zařádit na skákacím hradu, 
zahrát přehazovanou a  fotbal 
se zaměstnanci Billy, zasoutěžit 
si nebo se naučit techniku pís-
kování. Paní Adélka je celý den 
zkrášlovala barvami na obličej. 
Za každou splněnou hru dosta-
ly děti odměnu a čekalo je také 
malé občerstvení. 

Po celou dobu hrál DJ pro děti 
písničky na přání. Den plný her 
zakončil táborák na zahradě dět-

ského domova. Jako třešničku na 
dortu si pro nás nechali na závěr 
letadlo, které proletělo dvakrát 
nad dětským domovem. 

Děti byly nadšené a měly vel-
kou radost. Děkujeme všem za-
městnancům Billy, kteří pro děti 
připravili rozloučení se školním 
rokem. Obdivuhodné je také to, 
že sladkosti, odměny a veškeré 
zajištění hradili ze svého. Tety 
i děti jim moc děkují, a že radost 
ze setkání a společně stráveného 
času byla oboustranná, dokazuje 
další plánované setkání, tento-
krát na rozloučení s prázdninami. 

Martina Halfarová,  
Dětský domov Hranice

Prázdniny jsou v  půlce 
a příští školní rok se neúpros-
ně blíží. Ve všech základních 
a středních školách, základních 
uměleckých školách a konzer-
vatořích začne ruch ve čtvrtek  
1. září. 

Naštěstí pro školáky přijdou 
po dvou měsících podzimní 

prázdniny. Připadnou na stře-
du 26. října a čtvrtek 27. října 
(28. října je státní svátek). Násle-
dovat budou Vánoční prázdni-
ny, které pro následující školní 
rok začínají v pátek 23. prosince 
2016 a skončí v pondělí 2. ledna. 
Vyučování začne v úterý 3. led-
na 2017. 

První pololetí končí v úterý 
31. ledna a  na pátek 3. úno-
ra jsou vyhlášeny jednodenní 
pololetní prázdniny. Termíny 
jarních prázdnin se liší podle 
okresů. Na přerovský okres při-
padl hned ten první termín od 
6. do 12. února. Zato žáci, či stu-
denti dojíždějící do Olomouce si 

na jarní prázdniny musí počkat 
do 27. února a potrvají jim do 
5. března. 

Velikonoční prázdniny při-
padnou příští rok na čtvrtek 
13.  dubna a  pátek 14. dubna. 
Školní rok končí v pátek 30. červ-
na a další školní rok začne v pon-
dělí 4. září 2017.    (bak)

Nechybělo ani malování na obličej. Foto: Táňa Dvořáčková 

Vystoupí i vítězka soutěže Superstar 
2016 Sabina Křováková. Ilustrační 
foto: www.sabinakrovakova.cz

Ani o prázdninách 
nejsou školy pusté

Prázdniny jsou doba, kdy 
ve většině škol nastane na 
nějaký čas klid. Prostory, ob-
vykle plné života, nezvykle 
utichnou. Na ZŠ a  MŠ Šro-
motovo to však neplatí ani 
o letošních prázdninách.  

Po loňské první etapě se 
letos město pustilo do druhé 
etapy celkové rekonstrukce 
rozvodů vody a  kanalizace 
za přibližně 2,5 milionu ko-
run, která se týká zejména 
stravovacího pavilonu, včet-
ně kuchyňského provozu. 
Akce by měla být do konce 
prázdnin hotová, aby probí-
hající práce nenarušily výuku. 
První část této rekonstrukce 
proběhla na škole již loni. Mě-
nily se letité stupačky, stará 
umyvadla, baterie ve třídách 
i kabinetech. Výměny se do-
čkala i část staré problémové 
kanalizace. Loňská akce vyšla 
na 2,8 milionu korun.  (bak)

Nepřišel Vám 
do schránky 

Hranický zpravodaj?

Volejte 581 607 479.

Tak tady se v nejbližší době oběd 
neuvaří. Foto: Petr Bakovský

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

Pátek 8–11.30 a 12–16 h
Sobota ZAVŘENO

Oddělení pro děti:
Úterý 8–11.00 a 12–16 h
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SLOVENSKE KONjICE 
- PARTNERSKÉ MĚSTO HRANIC SLAVILO

HRANICKÁ PRůMYSLOVKA SLAVÍ SEDMDESÁTKU

Za účasti slovinského pre-
zidenta Boruta Pachora pro-
bíhaly oslavy 870. výročí od 
první písemné zmínky o městě 
Slovenske Konjice, kterých se 
účastnila i delegace z Hranic. 

Slovenske Konjice totiž patří 
mezi naše partnerská města (dal-
ší jsou Leidschendam-Voorburg, 
Hlohovec, Konstancin-Jeziorna). 

Zástupci města se v čele se 
starostou Jiřím Kudláčkem ve 

Slovinsku zúčastnili předávání 
Cen města v  Kulturním domě. 
Následně probíhala jednání 
s představiteli Slovenskych Kon-
jic, zejména županem Miranem 
Gorinšekem a  podžupanem 
Peterem Korenem a představi-
teli dalších partnerských měst 
Slovenskych Konjic, včetně pri-
mátora Hlohovce Miroslava Ko-
llára. Na setkání se projednávaly 
možnosti další spolupráce part-

nerských měst, zejména účast 
Slovenskych Konjic a  Hlohov-
ce na Dnech kultury na zámku 
v Hranicích na podzim 2016.

Na programu návštěvy byla 
také exkurze do Evropského 
kulturního centra pro vesmírné 
technologie, jehož tvar vychází 
z návrhu první geostacionární 
vesmírné stanice popsané v kni-
ze Hermana Potočnika z  roku 
1929 s  názvem „Problém ves-

mírného cestování – raketový 
motor“. Herman Potočnik, který 
před 1. světovou válkou studo-
val Vyšší vojenskou reálku v Hra-
nicích, byl průkopník raketové 
techniky a astronautiky. Je řazen 
k zakladatelským osobnostem 
výzkumu kosmického prostoru. 
Jako první teoreticky rozpraco-
val možnosti dlouhodobého po-
bytu lidských posádek v kosmu.
 (bak)

Psal se rok 1946, když začala 
vznikat instituce s perspektivní 
budoucností, Střední průmys-
lová škola Hranice. V průběhu 
let škola rostla a  rozvíjela se, 
až se z ní stala jedna z největ-
ších středních škol v kraji. Dnes 
připravuje budoucí odborníky 
v osmi oborech, vzdělává více 
než pět set studentů ročně 
a slaví sedmdesáté výročí své-
ho vzniku.

„Průmyslovka“, jak ji dnes zná-
me, vznikala postupným spojo-
váním jednotlivých, původně 
samostatných odborných škol 
a oborů. Nejprve se zrodila po-
bočka místní Střední lesnické 
školy, která připravovala absol-
venty na práci v dřevozpracují-
cím průmyslu, jež má ve zdejším 
regionu staletou tradici. Druhý 
obor Stavební materiály začínal 
pod hlavičkou hranického gym-
názia. Tehdy ještě nesl název 
Výroba cementu a vápna a pro-
dukoval budoucí zaměstnance 
nově budované cementárny. 
Tento obor je v současnosti je-
diným středoškolským obo-
rem v republice zabývajícím se 
stavebními materiály a  jejich 
zkoušením. Později se ke dvojici 
přistěhoval ještě přerovský obor 
Aplikovaná chemie, na přelomu 

tisíciletí škola spojila své síly se 
Středním odborným učilištěm 
strojírenským Hranice.

V současnosti škola nabízí 
odborné vzdělání v pěti matu-
ritních oborech, a to Aplikovaná 
chemie, Mechanik strojů a zaří-
zení, Nábytkářská a  dřevařská 
výroba, Stavební materiály a Po-
žární ochrana. Studenti mohou 
absolvovat tříleté učební obory 
Strojní mechanik – zámečník, 
Obráběč kovů a Instalatér. Škola 
umožňuje také nástavbové stu-
dium a další rozšíření kvalifikace.

Střední průmyslová škola 
Hranice svou sedmdesátiletou 
dobu existence oslaví v  pátek 
a sobotu 9. a 10. září při dnech 
otevřených dveří. „Rádi bychom 
pozvali bývalé absolventy, aby 
se přišli podívat, jakými změna-
mi prošla škola a  její vybavení. 
Mohou se setkat se svými pro-
fesory a nad starými fotkami za-
vzpomínat na studentská léta. 
Sobotní dopoledne se ponese 
v  duchu slavnostního vzpomí-
nání, zvána je i široká veřejnost 
a zájemci o studium,“ upřesnila 
Andrea Silná z ředitelství školy. 
Oslavy výročí proběhnou v pátek 
od 14 do 18 hodin a v sobotu od 
8 do 18 hodin v areálu školy na 
Studentské i Teplické ulici. (vh)

Evropské kulturní centrum pro vesmírné technologie napodobuje tvar orbitální 
stanice. Foto: Petr Bakovský

Starosta Hranic Jiří Kudláček v debatě s primátorem Hlohovce.  
Foto: Petr Bakovský

Na Střední průmyslové škole v Hranicích se bude 9. a 10. září vzpomínat. 
Foto: archiv školy

DNY OTEVřENýCH DVEřÍ
Pátek 9. září od 14 do 18 hodin pro absolventy a veřejnost.

Sobota 10. září od 8 do 18 hodin pro absolventy a veřejnost, 
od 10:30 hodin slavnostní vzpomínání v tělocvičně.

Dny otevřených dveří budou probíhat na pracovištích  
Studentská 1384 (škola) i Teplická 48 (dílny).
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Velké show patřilo hranické 
Masarykovo náměstí. Na zábav-
ně vzdělávací akci Find Your Way 
přišli žáci z místních škol, akci při-
hlížela i veřejnost, vidělo ji nej-
méně šest stovek návštěvníků.

Jedno dopoledne se tak život 
hranického náměstí nesl v duchu 
borců na kolech a koloběžkách 
skákajících na velké U-rampě, 
pole dancových tanečnic, ma-
žoretek, vědomostních soutěží 
a sportovních disciplín. To vše 
a  mnoho dalšího mohly vidět 
a  následně si vyzkoušet děti 

z hranických základních škol 
v pondělí 27. června. 

Akci uspořádalo Městské 
evropské informační středisko 
Hranice ve spolupráci s volno-
časovými organizacemi, které 
v Hranicích fungují.  „Program byl 
zaměřený na boj proti netolismu, 
tedy virtuálním drogám,“ řekla 
Lenka Dočkálková z Městských 
kulturních zařízení, která celou 
akci organizovala. Video z akce 
najdete na facebookových strán-
kách Turistického informačního 
centra Hranice.  (ld)

Akce byla uspořádána za finanční podpory:

Náměstí žije akcí

FIND YOUR WAY - NAjDI SI SVOU CESTU

Společná fotka u U-rampy Pohled na náměstí a část stanovišť 

Kolo štěstí s vědomostními otázkami o ceny Exhibiční vystoupení na BMX kolech Děti mohly vyzkoušet tanec na pole dancové tyči

Zájem o zdravotní síť Stanoviště mažoretek. Foto: 8x JF Show Agency
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Zámecký klub láká k příjemnému letnímu posezení na terase s výhledem 
na zámeckou zahradu. Setkání s přáteli u piva či kávy, ale také program 
plný zábavy či kultury nabízí prostory zámeckého klubu, které provozuje od 
června do 11. září Vinotéka Zuzany Šenkové. V červenci proběhlo několik 
večerů s hudbou, den pro děti a maminky, letní módní přehlídka nebo také 
vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Ovčačíka, která je k vidění do 18. srpna. 
Program je připraven také na srpen, a tak se hosté zámeckého klubu mohou 
těšit na páteční grilování, hudební vystoupení či další výstavu, tentokrát 
obrazů Petry Švarcové. Podrobnosti o akcích najdete na facebookových 
stránkách Letního zámeckého klubu. Foto: Jiří Necid

KulturA

HRANICKOU SCÉNU ZPESTřÍ ANNA K.

NA HRY BEZ HRANIC ZAMÍřILY TISÍCE DĚTÍ

Stejně jako každý rok, ani 
letos nebude chybět oblíbený 
letní open-air festival Hranická 
scéna, který pravidelně před-
stavuje místní umělce a  dává 
jim tak možnost ukázat se na 
domácí půdě. Letošní osmý roč-
ník připadá na sobotu 3. září. 
V letním kině postupně vystou-
pí pět rockových a metalových 
kapel, jejichž show zakončí 
česká pop-rocková zpěvačka 
a skladatelka Anna K.

„Hlavní myšlenkou Hranické 
scény je setkání umělců pochá-
zejících z Hranic. Někteří zde mají 
pevnou fanouškovskou základ-
nu, u jiných se o jejich hudební 
dráze v rodném městě příliš neví. 
A proto vznikla Hranická scéna, 
která takové talenty spojuje,“ vy-

světlil záměr festivalu dramaturg 
Městských kulturních zařízení 
Hranice Martin Kapek.

Úvodní tóny se letním kinem 
rozezní o půl čtvrté odpoledne. 
Jako první se na pódiu objeví ka-
pela Království, kterou o hodinu 
později vystřídá rocková skupi-
na Oranice. V 18 hodin se mik-
rofonu zhostí undergroundoví 
umělci Blaho 19, kteří se věnují 
alternativnímu art rocku. Pokra-
čovat bude moravská skupina 
Silent stream of godless elegy, 
jež se za dvacet let své existence 
vypracovala mezi českou meta-
lovou elitu. Chybět nebude ani 
seskupení Hysteria, které nabíd-
ne metalovou všehochuť. 

Vrcholem večera bude tuzem-
ská ikona, pop-rocková umělky-

ně Anna K. Ta si za svou více než 
dvacetiletou tvorbu zasloužila 
už pět ocenění Anděl. Poté, co 
porazila zákeřnou rakovinu 
prsu, reflektuje v hudbě své ži-
votní zkušenosti a rockové kon-
certy střídá s akustickým turné. 
Anna K. se do Hranic pravidelně 
vrací nahrávat svá alba, u čehož ji 
doprovází místní rodák, kytarista 
Roman Helcl.

K festivalu samozřejmě patří 
občerstvení, které bude v areálu 
letního kina zajištěné. Vstupenky 
jsou k zakoupení v Turistickém 
informačním centru v  přízemí 
zámku. V předprodeji stojí dvě 
stě korun, na místě dvě stě pa-
desát. Za velmi nepříznivého 
počasí se událost přesouvá do 
sokolovny.  (vh)

Již 17. ročník akce pro děti 
i širokou veřejnost s názvem 
„Hranické hry bez hranic – 
bezpečné město“ připravili 
vojáci 71. mechanizovaného 
praporu ve spolupráci s další-
mi útvary 7. mechanizované 
brigády, Vojenskou policií, 
Městskou policií Hranice, Poli-
cií ČR, Hasičským záchranným 
sborem a Zdravotnickou zá-
chrannou službou Olomouc-
kého kraje. 

Do hranických kasáren tak 
na sklonku června zavítalo 3300 
dětí i dospělých návštěvníků. 
Vojáci jim předvedli ukázky čin-
nosti při napadení patroly, mino-
metný přepad a bojové umění 
musado, ale i zbraně a techniku, 
kterými 7. mechanizovaná bri-
gáda disponuje.

Policisté, městští strážníci, 
profesionální i dobrovolní hasiči 
a zdravotníci předvedli doved-

nosti služebních psů, zadržovali 
ozbrojené pachatele, hasili po-
žár osobního auta i zachraňovali 

osoby uvízlé ve výšce. Všechny 
složky integrovaného záchran-
ného systému potom spojily 
své síly při zásahu u dopravní 
nehody. 

Nedílnou součástí tohoto dne 
je tradiční soutěž mezi základní-
mi školami v disciplínách s vo-
jenskou tématikou, do které se 
letos zapojilo 12 družstev. Této 
soutěže se zúčastnily školy z Hra-
nic a okolí, i děti ze slovenského  
Hlohovce.

Největší úspěch však tradičně 
sklidili piloti bitevního vrtulníku, 
kteří přistáli přímo mezi diváky 
a  také dobrovolní hasiči, kteří 
na závěr po děti vytvořili nejvíce 
očekávanou atrakci – množství 
pěny, ve které se desítky dětí 
úplně ztrácely.  

(jur, bak)

Anna K. vystoupí v září na Hranické 
scéně. Foto: oficiální stránky zpěvačky

Ukázky vojenské techniky. Foto: Radek Hampl

V letním zámeckém klubu to žijeHRANICKÉ LÉTO 
PATřÍ KULTUřE

Hranické kulturní léto je již 
tradiční událostí, která i  letos 
nabídne pestrou dávku koncer-
tů zpříjemňujících teplé letní 
odpoledne. V  Hranicích pro-
běhne šest vystoupení, která 
každou středu a neděli od šest-
nácti hodin rozezní zámeckou 
zahradu. Příznivci české hudby 
si tak mohou zdarma poslech-
nout nové i  osvědčené inter-
prety přímo v centru města.

Akci tentokrát úspěšně od-
startoval country zpěvák Jakub 
Smolík, na kterého se svým fol-
kem zkušeně navázal František 
Nedvěd. Poslední červencový 
den vystoupila ostravská pop-

-rocková kapela Fiha. Ve středu 
3. srpna převezme pomyslnou 
štafetu zpěvák populární hud-
by Luboš Pospíšil s obnovenou 
kapelou 5P. Mladší generaci 
možná spíše osloví skupina 
Zrní, která si v posledních le-
tech získává svou originální 
tvorbou stále širší publikum. 
„Šňůru“ koncertů uzavře přední 
český kytarista známé skupiny 
Kryštof Evžen Hoffman, který 
se svou kapelou Made in 60´s 
předvede energickou rockovou 
show. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná v Zámec-
kém klubu. 

(vh)
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MUZEUM LÁKÁ DĚTI NA BUBLIŇÁčKA Výtvarné 
ateliéry v muzeu

Už dva měsíce probíhá v mu-
zeu na Staré radnici výstava 
s názvem Příběh zázračné tep-
lické kyselky. Během prázdnin 
připravili pracovníci muzea pro 
děti hru s Bubliňáčkem.

„Každé dítě, které si bude 
chtít hru zahrát, dostane pracov-
ní sešit a tužku a spolu s Bubli-
ňáčkem se vydává hledat úkoly, 
které se nacházejí ve všech třech 
sálech muzea. Úkoly vycházejí 
tematicky z  informací, které je 
možné se na výstavě dočíst, tak-
že hra je pro malé návštěvníky 
nejen zábavná, ale také pouč-
ná,“ uvedl kurátor muzea Vít  
Kunovský. 

Bubliňáček vypadá trochu 
jako bubliny teplické kyselky, 
jejíž důležitost je na výstavě 
vysvětlena. Bez ní by nevznikly 
lázně, propast ani jeskyně. Cílem 
hry je odpovědět na všechny 
otázky, což dětem pomůže vy-
luštit tajenku, která odkryje, kde 
se nachází teplický poklad. Pak 
už jen stačí místo najít a získat 
tak zaslouženou odměnu. 

Možnosti zahrát si hru využí-
vali v červenci nejen jednotlivci, 
ale také skupinky, například pří-
městské tábory. Prázdninového 
zpestření pro děti je možné vyu-
žít až do konce výstavy, tedy do 
neděle 4. září.  

(rk)

Fotografie a informace o akcích najdete na facebookových stránkách  
Městského muzea a galerie v Hranicích. 

Výstavu Příběh zázračné tep-
lické kyselky zhlédlo už 1300 ná-
vštěvníků, a to v době od 9. června, 
kdy se výstava otevřela slavnostní 
vernisáží, do 24. července – do do-
by uzávěrky Hranického zpravo-
daje. Pracovníci muzea připravili 
mimo jiné pro děti a jejich rodiče 
čtyři výtvarné ateliéry.

Ve středu 17. srpna proběh-
ne na Staré radnici ve výstavních 
sálech výtvarný ateliér Z kufrů lá-
zeňských hostů. Malovat se bude 
na látku, barvy budou k dispozi-
ci, v omezeném množství i látky 
k tvoření. Poplatek za materiál je 
dvacet korun, doporučujeme vzít 
si s sebou tričko, které si můžete 
vyzdobit pomocí šablon a dal-
ších technik, nebo kus látky na 
polštář.

Ve středu 24. srpna se usku-
teční Netopýří výtvarné dílny. 
Jedna proběhne od 10 do 12 ho-
din, druhá od 14 do 16 hodin. 
Děti se tak dozvědí víc o tom, že 
v Hranické propasti žijí netopýři, 
které také výstava Příběh zázrač-
né teplické kyselky mapuje. S se-
bou si stačí vzít jen chuť tvořit 
a dvacet korun na materiál. Děti si 
budou moci vytvořit netopýří zá-
pichy či závěsy a další s tématem 
netopýrů. Výtvarné dílničky jsou 
určené pro děti všech věkových 
kategorií.  (red) 

Na cestě za pokladem doprovází děti Bubliňáček. Foto: Dagmar Holcová

Jedna z otázek je pro děti připravena také u jeskyně, kterou hlídá velký netopýr. 
Foto: Dagmar Holcová

Vůně čerstvě pražené kávy linoucí se z „lázeňské kavárny“, která se bude 
v sobotu 6. srpna a v pátek 12. srpna nacházet na nádvoří Staré radnice, 
zpříjemní prohlídky výstavy Příběh zázračné teplické kyselky. Kávu jako za 
císaře pána praženou na historické pražičce z roku 1906 mohou návštěvníci 
ochutnat v obou dnech od 9 do 16 hodin. Příjemné prostředí nádvoří, stylová 
hudba a k tomu se v obou dnech, vždy od 15 hodin, uskuteční přednáška 
baristy o kávě. Vstup je zdarma. Foto: Jiří Necid

Komentovaná prohlídka výstavy Příběh zázračné teplické kyselky poodhalí přede-
vším rozmary „Tajemné dámy“, tedy Hranické propasti. Do současného potápěč-
ského průzkumu Propasti, jeho technických úskalí, nebezpečí i budoucích plánů 
zasvětí návštěvníky jeskynní potápěč Lukáš Brychlec. Komentovaná prohlídka se 
v muzeu na Staré radnici uskuteční ve středu 3. srpna od 16 hodin a vstup na ni je 
zdarma. Foto: Helena Vysoká 

V MUZEU BUDE 
LÁZEŇSKÁ KAVÁRNA

VýSTAVOU PROVEDE 
POTÁPĚč



9

Hranice 
sobota 
10. září
2016

Národní téma: 
Památky 

a komunity

Vstupy do památek i na programy zdarma

PROGRAM V SYNAGOZE

• Marian Meško: Vrstvenia – 
výstava obrazů  
(Synagoga, 9:00–16:00)

• Koncert HDPS  
(9:30 a 10:30)

• Taneční vystoupení  
stepařů pod vedením  
Šárky Hlavinkové (15:00)

• Duo Kieslowski (16:00) – 
dva lidé, dva hlasy a intimita, 
která rezonuje mezi dvěma 
lidmi

PROGRAM NA ZÁMKU

• Rudolf Štěpančík: Kvetoucí 
hory – výstava fotografií 
(Galerie severní křídlo 
zámku, 9:00–16:00) 

• Josef Heřman Agapit 
Gallaš vlastními slovy, 
Model historického jádra 
Hranic v Muzeu na zámku 
(9:00–16:00)

• Komentovaná prohlídka 
Modelu historického 
jádra Hranic – autor 
modelu Stanislav Miloš 
přiblíží zájemcům historické 
souvislosti i zajímavosti při 
tvorbě modelu - Muzeum 
na zámku (14:00)

STARÁ STŘELNICE

•  Komentovaná prohlídka 
areálu Staré Střelnice – se 
zajímavou historií. Provází 
Karla Vlasáková (14:00)

• Franz Josef a Hranice 
- povídání spojené 
s promítáním o návštěvách 
císaře Františka Josefa 
I. v Hranicích. Koná se 
v divadle Stará střelnice, 
přednáší Jiří Nebeský (15:00)

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Permanent breakfast – veřej-
ná snídaně pro kolemjdoucí na 
Masarykově náměstí u kašny. 
Tabule bude připravena, káva 
a  čaj uvařené, chléb s  más-
lem namazaný. Přijďte s námi 
posnídat a  nějaké dobrůtky 
vezměte s sebou (9:00–10:00)

Veřejné piano u kašny na Ma-
sarykově náměstí – koncert kla-
víristů pro příjemnou pohodu 
kolemjdoucích (9:00–16:00)

Skleněné tvoření u kašny na 
Masarykově náměstí – výroba 
skleněné bižuterie, malování 
na vlastní donesenou skleničku 
(10:00–16:00)

KOSTÝMOVANÉ 
PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

Za krásami městské památko-
vé zóny v Hranicích - prohlídky 
s  průvodcem starými hranic-
kými uličkami. Sraz zájemců 
v 10:00 a ve 12:00 na Staré rad-
nici (vchod z Radniční ulice).

PROGRAM NA STARÉ RADNICI

• Výstava uměleckého skla 
 a obrazů Evy Vlasákové 
(9:00–16:00)

• Výstupy na věž Staré rad-
nice. Přihlášky u průvodce 
v muzeu na Staré radnici, 
poslední výstup v 15:30 
(9:00–16:00)

• Sklářský ateliér Nádvoří 
Staré radnice nabídne 
ukázky práce se sklem a pod 
vedením sklářského mistra 
Tomáše Janíka si návštěvníci 
budou moci vyzkoušet např. 
broušení sklenic. Přineste si 
láhev od vína či zavařovací 
sklenici a můžete si vybrousit 
originální vázu (9:00–18:00)

• Koncert hranické skupiny 
Vokalamita (11:30)

• Semaforské evergreeny 
zahraje Melody Tandem: 
Bronislav Ludmila a Martin 
Foltýnek (14:00) 

PROGRAM V GALERII M+M

Barvy života (9:00–16:00) 
XIV.  ročník výstavy prací seni-
orů - pořádá hranický Domov 
seniorů.

Zahradní ateliér M+M - výstava 
dřevěných plastik (9:00–16:00)

ORCHESTRION

Když máš v  chalupě orche-
strion – jeden z  posledních 
hrajících orchestrionů v Čes-
ké republice si můžete přijít 
poslechnout a  prohlédnout 
do ZUŠ Hranice. Dozvíte se 
více o uměleckém, hudebním 
a technickém umu a zručnosti 
našich předků v oblasti auto-
matických hudebních strojů 
– orchestrionů (14:00–16:00, 
ZUŠ Hranice, Školní  nám. 35)

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY

• Odpoledne s cimbálovkou v Lázních Teplice nad Bečvou (Areál 
lázní, 13:00–18:00) - košt moravských vín, prodejní a osvětové stánky

• Procházka s výkladem (Arboretum SLŠ, 9:00, 10:00, 14:00 a v 15:00)

• Den na Včelařské stezce (Posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým 
454, 9:00–15:00). Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka 
výroby svíček, zdobení perníčků, ochutnávka a prodej včelařských 
produktů.

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

Zpřístupněné památky
od 9:00 do 16:00

dny EvroPsKéHo dědictví
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Každoročně v červnu pořádá hranická farnost akci s názvem Den 
kostelů nejen pro školy. Letos probíhaly komentované prohlídky 
ve spolupráci s pracovníky hranického muzea v lázeňské kapli 
sv. Peregrina v Teplicích nad Bečvou. Foto: Vít Kunovský

Zaplněné ochozy zámku tvořily kolorit vernisáže výstavy hra-
nického malíře Jaroslava Jakubce „Krajina v obrazech II“, která 
proběhla v Galerii severní křídlo zámku ve středu 13. července.  
Až do konce srpna tak mohou návštěvníci obdivovat díla výtvar-
níka, který touto výstavou oslavil 70 let. Foto: Jiří Necid 

V pátek 24. června se v galerii Synagoga uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy Ivan Ouhel - 
Barevné prostory. Výstava probíhá do 7. srpna. Foto: Jiří Necid

V úterý 28. června se v Mramorové síni ve Zbrašovských aragonitových jeskyních uskutečnila 
vernisáž výstavy Pozor, sklo! K vidění bude do 30. října. Výstavu zahájil kurátor výstavy - sklářský 
výtvarník a pedagog Josef Divín. Foto: Slavomír Černý

Grilfest, na který zavítalo zhruba 1 100 diváků, vyvrcholil strhujícím vystoupením zpěvačky Barbory Polákové, držitelky několika Andělů. Diváci zaplnili celý prostor 
před pódiem. Foto: 6x Jiří Necid

Příjemné počasí, dobré jídlo a pití a především nezapomenutelný hudební zážitek. V tomto duchu se 
nesla neděle 17. července. V letním kině totiž probíhal druhý ročník Grilfestu, který připravili pracovníci 
Městských kulturních zařízení Hranice. Jedním z lákadel bylo vystoupení Ivana Mládka & Banjo Bandu.

Koncert výborného houslisty a showmana s kapelou 
Jiřího Erlebacha sklidil obrovský aplaus. Divákům se líbilo 
také to, že umělec hrál i v publiku.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V HRANICÍCH A OKOLÍ

GRILFEST PřILÁKAL STOVKY LIDÍ
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Sněhurka, vodník, drak, král s královnou, princezny a další postavy z tradičních českých pohádek zaplnily v neděli 26. června hranický park, kde se konal první ročník 
akce nazvané Pohádkové Hranice. Pracovníci Městských kulturních zařízení tam ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice a Městskou policií Hranice připravili 
pro děti bohatý program.

Akce se zúčastnily stovky dětí, které si užily pohádkové odpoledne. Děti si také mohly 
vyzkoušet různé pohádkové kostýmy – rytířů, Červené karkulky, čarodějnice, Šípkové 
Růženky a další a rodiče přitom mohli své ratolesti vyfotit. 
Foto: 9x Jiří Necid

Kdo si chtěl vysloužit nějakou sladkost, musel splnit úkoly na pohádkových stanovištích. V duchu tradičních pohádek se nesl 
i program na pódiu. Děti mohly například zhlédnout loutkové představení pohádky O Šípkové Růžence v podání herců Evy 
Hruškové a Jana Přeučila. 

Pohádkových postav byla v hranickém parku opravdu spousta. Například 
s čerty byly jen žerty. I když se u jejich stanoviště povaloval pytel, ze kterého 
čouhala dětská nožička, dětem to strach nenahnalo, dobrovolně lezly do 
připravených pytlů a pod dozorem čertů si odskákaly pro sladkosti.

U perníkové chaloupky si mohly 
děti vysloužit sladkosti, když po-
mohly ježibabě zametat perníček.

Chybět samozřejmě nemohl ani vodník. Ten nechal ve svém rybníku děti 
lovit rybičky. 

Další z vystoupení, která byla pro návštěvníky pohádkové akce připravena, patřila 
folklórním kroužkům Inovček z Hlohovce a hranickému Rozmarýnku. 

POHÁDKOVÉ HRANICE: PARKEM SE PROHÁNĚL 
DRAK, VODNÍK, čARODĚjNICE I čERTI
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PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEčENSKýCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

IC Moravská brána
Pernštejnské nám. 1, Hranice tel. 581 607 479, www.mic.hranet.cz 
Otevřeno: po–pá 7:00–18:00, so 8:00–12:00.

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

Letní zámecký klub 
Pernštejnské nám. 1 (pod hradbami zámku), Hranice, Otevřeno: po–ne 10:00–22:00. 
Do 18. 8. 2016 - Zdeněk Ovčačík: Fotografie. Výstava fotografa z hranického regionu. 

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 31. 8. 2016 - Krajina v obrazech II. Výstava obrazů hranického 
výtvarníka a rodáka Jaroslava Jakubce. 

7. 9.–14. 10. 2016 - Rudolf Štěpančík: Kvetoucí hory. Výstava fotografií. Vernisáž 
proběhne ve středu 7. září v 17 hodin.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).

5. 8.–26. 8. 2016 - Salon výtvarníků. Tradiční výstava před-
staví tentokrát tvorbu 26 výtvarníků z Hranic i okolí. Vernisáž 
proběhne v pátek 5. srpna v 17 hodin.

8. 9. – 2. 10. 2016 - Barvy života. Tradiční výstava tvorby seniorů. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 8. září v 15 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: st–pá 14:00–16:00, so 10:00–12:00. Mimo tuto dobu a dny na objednání na tel. 581 607 479.

Do 30. 10. 2016 - Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy. 
Výstava k 260. výročí narození významné a všestranné hranické 
osobnosti.

Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. 
Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, 
jehož autorem je Stanislav Miloš.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 7. 8. 2016 - Ivan Ouhel: Barevné prostory. Díla významného českého 
malíře, grafika a kreslíře.

11. 8.–25. 9. 2016 - Marian Meško: Vrstvenia. Výstava obrazů známého slovenského 
umělce. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. srpna v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz  
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 4. 9. 2016 - Příběh zázračné teplické kyselky. Výstava o lázních Teplice 
nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyních a Hranické propasti ve všech sálech na Staré radnici.
9. 9.–13. 11. 2016 - SKLO / HRA & POTĚŠENÍ – výstava uměleckého skla a obrazů Evy Vlasákové. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 9. září v 17 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz 
Otevřeno: srpen út–ne 9:00–17:00, září út–ne 9:00–16:00.

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

MUZEA A GALERIE
Středa 3. 8.

16:00 - Hranické kulturní léto 
2016: Luboš Pospíšil & 5P – kon-
cert se koná v zámecké zahradě, 
vstup zdarma.

16:00 - Komentovaná prohlíd-
ka speleopotápěče Lukáše 
Brychlece – akce k výstavě Pří-
běh zázračné teplické kyselky 
v muzeu Stará radnice, Radnič-
ní 1, Hranice, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Jak básníci 
čekají na zázrak (ČR, komedie) 
– koná se v letním kině Hranice, 
vstupné 110 Kč. Pokladna otevře-
na hodinu před představením. Po 
13 letech se na plátna kin vracejí 
legendární Básníci, komu bude 
Štěpán skládat básničky tento-
krát? Přijďte se podívat.

Čtvrtek 4. 8.

21:00 - Letní kino: Seznamka 
(ČR, komedie) – koná se v letním 
kině Hranice, vstupné 110  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
představením.  „Léta randění, blb-
nutí na seznamkách a je to po-
řád stejný. Kretén střídá kreténa,“ 
povzdychne si hrdinka filmu… 
Česká komedie s hvězdným ob-
sazením.

Pátek 5. 8.

17:00 - Vernisáž k výstavě Sa-
lon výtvarníků – koná se v Ga-
lerii M+M, Jurikova 16, Hranice. 
Vernisáž hudebně doprovodí vy-
stavující výtvarníci, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Sebevra-
žedný oddíl (USA, akční/ dob-
rodružný) – koná se v  letním 
kině Hranice, vstupné 110  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
představením.  „Je to dobrý pocit, 
být ten zlý.“ Superhrdinský film, 
který je natočen podle úspěšné-
ho komiksu.
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Pondělí 8. 8.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Gangster Ka – koná se 
v areálu Pohostinství Na Střelni-
ci, Pod Křivým, Hranice. Vstupné 
dobrovolné, deky s sebou.

Úterý 9. 8.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Gangster Ka: Afričan 
– koná se v areálu Pohostinství 
Na Střelnici, Pod Křivým, Hrani-
ce. Vstupné dobrovolné, deky 
s sebou.

Středa 10. 8.

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

21:00 - Kinematograf bratří Ča-
díků: Sedmero krkavců – koná 
se v areálu Pohostinství Na Střel-
nici, Pod Křivým, Hranice.  Před 
pohádkou bude táborák -  špe-
káčky a deky s sebou, vstupné 
dobrovolné.

21:00 - Letní kino: Matky na 
tahu (USA, komedie) – koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
110 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před představením. Film vy-
práví příběh úspěšné matky, která 
zdánlivě žije dokonalým životem. 
Ve skutečnosti je díky neustálému 
stresu na pokraji zhroucení. Ame-
rická komedie, ve které se poznají 
nejen úspěšné ženy a matky.

Čtvrtek 11. 8.

17:00 - Vernisáž k výstavě ob-
razů Mariana Meška: Vrstvenia 
– slavnostní zahájení výstavy za 
účasti významného slovenského 
umělce. Koná se ve výstavní síni 
Synagoga, Janáčkova ul. 728, 
Hranice, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Tajný život 
mazlíčků (USA, animovaná ko-
medie) – koná se v  letním kině 
Hranice, vstupné 120  Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před 
představením. Každý z  nás by 
chtěl vidět, co dělá náš domácí 
mazlíček, když nejsme doma. 
Další animovaný trhák od tvůrců 
filmu Mimoni.

ProGrAM AKcí

PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEčENSKýCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Sobota 6. 8.

9:00–16:00 - C. a K. Lázeňská 
kafírna – Roman Prokeš a Studio 
bez kliky praží kávu jak za císaře 
pána na historické pražičce z roku 
1906. Vychutnat si můžete v pří-
jemném prostředí na nádvoří mu-
zea na Staré radnici v Hranicích 
výbornou kávu, prohlédnout si 
můžete výstavu Příběh zázračné 
teplické kyselky, pro děti je připra-
vena prázdninová hra s Bubliňáč-
kem. Vstup zdarma.  

12:00 - In Collapse fest-open 
air 2016 – vystoupí Iron Maiden 
revival, In Collapse a další. Koná 
se v  areálu fotbalového hřiště 
v  Kunčicích. Vstupné 90  Kč, na 
místě 120 Kč. Předprodej v bufe-
tu na vlakovém nádraží Hranice 
na Moravě.

15:00 - Vše o kávě a její přípra-
vě se dozvíte na záživné přednáš-
ce baristy, která se uskuteční na 
nádvoří muzea na Staré radnici 
v  Hranicích, vchod z  Radniční 
ulice, vstup zdarma. 

18:00 - Altánek Hranice 2016 
– vystoupení talentovaných 
muzikantů z Hranicka a okolí. Tři 
koncerty vlastní tvorby i známé 
hity. Vystoupí Veronika Vališová 
& Magda Macháčková, Víťa Vrb-
ka a Království. Koná se v Sadech 
Čs. legií (městský park), Hranice, 
vstupné 40 Kč.

Neděle 7. 8.

9:00 - Promenádní koncerty 
2016: Freďáci – koncert blue-
grassové kapely z Přerova. Koná 
se na kolonádě před lázeňským 
domem Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

10:00 a 14:00 – Komentované 
prohlídky města s průvodcem 
v dobovém kostýmu. Vydejte se 
za krásami městské památkové 
zóny. Vychází se z Turistického 
informačního centra, které je 
v přízemí hranického zámku na 
Pernštejnském náměstí. Děti do 
10 let mají vstup zdarma, cena 
pro dospělého je od 20 do 50 ko-
run podle velikosti skupiny.

16:00 - Hranické kulturní léto 
2016: Zrní – koncert se koná v zá-
mecké zahradě, vstup zdarma.

Pátek 12. 8.

9:00–16:00 - C. a K. Lázeňská 
kafírna – Roman Prokeš a Studio 
bez kliky praží kávu jak za císaře 
pána na historické pražičce z roku 
1906. Vychutnat si můžete v pří-
jemném prostředí na nádvoří mu-
zea na Staré radnici v Hranicích 
výbornou kávu, prohlédnout si 
můžete výstavu Příběh zázračné 
teplické kyselky, pro děti je připra-
vena prázdninová hra s Bubliňáč-
kem. Vstup zdarma.  

15:00 - Vše o kávě a její přípra-
vě se dozvíte na záživné přednáš-
ce baristy, která se uskuteční na 
nádvoří muzea na Staré radnici 
v  Hranicích, vchod z  Radniční 
ulice, vstup zdarma. 

21:00 - Letní kino: Mělčiny  
(USA, drama, thriller, horor) – koná 
se v letním kině Hranice, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před představením. Dokážete 
si představit, že jste uvězněni na 
útesu a okolo vás krouží bílý žra-
lok? Tento thriller slibuje Čelisti 
pro novou generaci diváků.

21:00 - Finlandia Mácháč Club 
Tour 2016 – poslední Mácháč 
Club Tour před hudebním festi-
valem Mácháč. Koná se na letišti 
v Drahotuších, vstupné 99 Kč, na 
místě 150 Kč. Předprodej je ve 
Sportovním centru Naparia, Sme-
tanovo nábřeží, Hranice, tel. 
777  510 164 nebo v  City Baru, 
Masarykovo nám., Hranice, tel. 
606 621 278. Za nepříznivého 
počasí bude akce přesunuta do 
Sportovního centra Naparia.

Sobota 13. 8.

15:00 - Letiště 2016 – multižán-
rový hate free festival alternativ-
ní, jazzové a elektronické scény. 
Koná se na letišti v Drahotuších, 
vstupné od 200 Kč, předprodej 
www. googout.cz.

Neděle 14. 8.

9:00 - Promenádní koncerty 
2016: Trio Vladimíra Jakuba 
Knápka – písně od romantiky 
a šansonu k  lidovkám. Koná se 
na kolonádě před lázeňským 
domem Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

Středa 17. 8.

10:00–12:00 - Z  kufrů lázeň-
ských hostů. Výtvarný ateliér 
pro děti i dospělé na Staré radni-
ci v Hranicích jako doprovodný 
program výstavy Příběh zázrač-
né teplické kyselky. Přijďte si 
vyzdobit třeba lázeňský polštář. 
Barvy na textil budou k dispozici, 
s sebou si můžete na tvoření vzít 
jednobarevnou světlou látku na 
polštář nebo tričko. Poplatek za 
materiál 20 Kč.

14:00–16:00 - Z  kufrů lázeň-
ských hostů. Výtvarný ateliér 
pro děti i dospělé na Staré radni-
ci v Hranicích jako doprovodný 
program výstavy Příběh zázračné 
teplické kyselky. Poplatek za ma-
teriál 20 Kč.

21:00 - Letní kino: Komorná  
(J. Korea, drama, historický, thri-
ller) - koná se v letním kině Hra-
nice, vstupné 80 Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před představe-
ním. Vysoce hodnocený dyna-
mický thriller plný zvratů 
prodchnutý podmanivou erotic-
kou atmosférou.

Čtvrtek 18. 8.

18:00 - Dětský koncert – akce 
v rámci Bělotínského týdne zpě-
vu. Koná se v koncertním sále 
Městských kulturních zařízení, 
Zámecká ul., Hranice. Vstupné 
50 Kč.

21:00 - Letní kino: Star Trek – 
Do neznáma (USA, sci-fi, dobro-
družný) – koná se v letním kině 
Hranice, vstupné 120 Kč. Poklad-
na otevřena hodinu před před-
stavením. Další díl kultovní série 
Star Trek míří i na naše plátno. 
Nenechte si ujít mezigalaktické 
souboje v těch nejvzdálenějších 
koutech vesmíru.

LETIŠTĚ festival 
(viz https://www.facebook.com/letistefest/)

21:00 - Kinematograf bratří Ča-
díků: Život je život – koná se 
v areálu Pohostinství Na Střelnici, 
Pod Křivým, Hranice. Vstupné 
dobrovolné, deky s sebou.
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Pátek 19. 8.

19:00 - I. Závěrečný koncert – 
akce v rámci Bělotínského týdne 
zpěvu. Koná se v kapli sv. Barbory 
(kasárna Gen. Zahálky), Hranice. 
Vstupné 50 Kč.

20:00 - Čtyři dohody – divadel-
ní představení Jaroslava Duška 
na motivy stejnojmenné knihy 
Dona Miguela Ruize doplněné 
rodinnými filmovými archivy. 
Koná se v  areálu Divadla Stará 
střelnice, vstupné 350 Kč, před-
prodej Restaurace Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.  
581 602 187.

21:00 - Letní kino: Strašidla 
(ČR, rodinný/ komedie) – koná 
se v letním kině Hranice, vstup-
né 120  Kč. Pokladna otevřena 
hodinu před představením. Co 
kdyby si strašidla zkusila žít život 
obyčejných smrtelníků? Jak se 
s tím vypořádají, uvidíte v nové 
rodinné komedii Zdeňka Trošky.

Sobota 20. 8.

14:30 - Bělotín fest 2016 – 
4.  ročník hard&heavy festu, na 
kterém vystoupí například Sala-
mandra, Rimortis, The Pant a dal-
ší. Koná se v areálu fotbalového 
hřiště v Bělotíně, vstupné 150 Kč, 
na místě 230 Kč. Předprodej je 
v restauraci U Žida Bělotín nebo 
v Turistickém informačním cent-
ru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479. 

20:00 - Pátá dohoda – divadel-
ní představení Jaroslava Duška 
na motivy stejnojmenné knihy 
Dona Miguela Ruize. Pátá do-
hoda nás zavádí do hlubin nás 
samých, k našemu pravému já. 
Koná se v areálu Divadla Stará 
střelnice, vstupné 350 Kč, před-
prodej Restaurace Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187.

Neděle 21. 8.

9:00 - Promenádní koncerty 
2016: Swing Dixie Olomouc – 
koncert v rytmu swingu a dixie-
landu. Koná se na kolonádě před 
lázeňským domem Bečva v Tepli-
cích nad Bečvou, vstup zdarma.

9:00 - O pohár Sboru dobrovol-
ných hasičů Vysoká – 9. ročník 
pohárové soutěže dobrovolných 
hasičů. Koná se ve Vysoké u Hus-
topečí nad Bečvou, vstup zdarma.

10:00 a 14:00 - Komentované 
prohlídky města s průvodcem 
v dobovém kostýmu. Vydejte se 
za krásami městské památkové 
zóny. Vychází se z Turistického 
informačního centra, které je 
v přízemí hranického zámku na 
Pernštejnském náměstí. Děti do 
10 let mají vstup zdarma, cena 
pro dospělého je od 20 do 50 ko-
run podle velikosti skupiny.

Středa 24. 8.

10:00–12:00 - Netopýří dílna. 
Navštivte výtvarný ateliér pro 
děti s rodiči, který se koná na Sta-
ré radnici, a ponořte se do světa 
netopýrů, kteří žijí v  Hranické 
propasti. Poplatek za materiál na 
výtvarné tvoření 20 Kč. S sebou si 
vezměte jen chuť tvořit, odnést si 
můžete to, co vyrobíte.

14:00–16:00 - Netopýří dílna. 
Výtvarný ateliér na Staré radnici 
pro děti, poplatek na výtvarné 
tvoření 20 Kč.

19:30 - Koncert v letním zámec-
kém klubu – v pestrém progra-
mu vystoupí Pavla Baráková – zpěv, 
František Panáček – klavír, cajon, 
Michal Beseda – kytara, cajon 
a Alena Jestřebská – hoboj. Koná 
se v Zámeckém klubu (pod hrad-
bami), Hranice, vstupné 90 Kč.

21:00 - Letní kino: Týpci a zbra-
ně (USA, komedie) – koná se v let-
ním kině Hranice, vstupné 110 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
představením. Film podle skuteč-
ného příběhu dvou přátel, kteří 
se vlastní hloupostí zapletou do 
obchodu se zbraněmi.

ProGrAM AKcí

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.

UZÁVĚRKA PřÍšTÍHO 
čÍSLA ZPRAVODAjE 

je v pondělí 
15. srpna 2016.

Čtvrtek 25. 8.

14:00–18:00 - Prázdninové 
setkání v  zámecké zahradě 

– pro lidi dobré vůle je určeno 
odpolední setkání s  bohatým 
programem pro celou rodinu. 
Připraveno je představení Stu-
dio Bez Kliky, zdravotní klauni, 
možnost měření tlaku a glyké-
mie, koncert Gentlemen´s clubu 
a  mnoho dalšího. Akci pořádá 
Charita Hranice, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Můj kama-
rád drak (USA, rodinný/ dobro-
družný) – koná se v letním kině 
Hranice, vstupné 120 Kč. Poklad-
na otevřena hodinu před před-
stavením. Když se dlouho vypra-
vova n á  l e g e n d a  s t a n e 
skutečností. Rodinný film plný 
dobrodružství s vynikajícím Ro-
bertem Redfordem v  jedné 
z hlavních rolí.

festivalu, na kterém vystoupí na-
příklad Nightwish, Slayer, Metalli-
ca, Nirvana, Led Zeppelin a další. 
Koná se v  areálu letního kina, 
vstupné 250 Kč, na místě 300 Kč. 
Předprodej je v Cestovní kance-
láři BonTon, Masarykovo nám. 17, 
Hranice, tel. 581 605 080.

18:00 - Hoofbeats Open Air fes-
tival 2016 – vystoupí Ed Rush, 
Danny Byrd, Brookes Brothers 
a mnoho dalších. Koná se na le-
tišti v  Drahotuších, dvoudenní 
vstupné 300 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479 
nebo na www.hbopenair.cz. 

Neděle 28. 8.

9:00 - Promenádní koncerty 
2016: RK Band – zazní písně 
od muzikálu k  nestárnoucím 
duetům českých hvězd. Koná 
se na kolonádě před lázeňským 
domem Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

11:00 - Hustopečské dny 2016 
– 14. ročník tradiční oslavy Měs-
tyse Hustopeče nad Bečvou. 
Na celodenní akci s  bohatým 
programem vystoupí Dechová 
hudba Hustopeče nad Bečvou 
s  mažoretkami, Dechový or-
chestr Štramberk, Michal Tučný 
revival band a  Dalibor Janda 
s  kapelou Prototyp. Koná se 
v zámku v Hustopečích nad Beč-
vou, celodenní vstupné 200 Kč, 
na místě 250  Kč, předprodej 
Městys Hustopeče nad Bečvou, 
tel. 581 626 111.

13:30 - Prázdninování v parku 
– zábavné odpoledne pro malé 
i velké. Bližší informace na stra-
ně 15.

Pátek 26. 8.

16:00 - Hustopečské dny 2016 
– 14. ročník tradiční oslavy Měs-
tyse Hustopeče nad Bečvou. Vy-
stoupí Argema a The Backwards 
– Beatles revival. Koná se v zám-
ku v  Hustopečích nad Bečvou, 
vstupné 100 Kč, na místě 150 Kč, 
předprodej Městys Hustopeče 
nad Bečvou, tel. 581 626 111.

18:00 - Hoofbeats Open Air fes-
tival 2016 – vystoupí Ed Rush, 
Danny Byrd, Brookes Brothers 
a mnoho dalších. Koná se na le-
tišti v  Drahotuších, dvoudenní 
vstupné 300 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479 
nebo na www.hbopenair.cz. 

Sobota 27. 8.

12:00 - Hustopečské dny 2016 
– 14. ročník tradiční oslavy Měs-
tyse Hustopeče nad Bečvou. Na 
celodenní akci s bohatým pro-
gramem vystoupí Heidi Janků 
s  pořadem pro děti, fotbalová 
show s klubem Amfora, večerní 
oldies diskotéka s Petrem Slavou 
a jeho hosty, poté taneční zábava 
se skupinou Sága. Koná se v zám-
ku v  Hustopečích nad Bečvou, 
celodenní vstupné 200  Kč, na 
místě 250 Kč, předprodej Měs-
tys Hustopeče nad Bečvou, tel. 
581 626 111.

14:00 - Rock Drey Fest – 15. roč-
ník tradičního revivalového 

15:00 - Potštátská 50. – soutěž 
pro milovníky motocyklů nebo 
skútrů do 50 ccm. Koná se v Pot-
štátě, startovné 250 Kč. 

Připravujeme na září
Pátek 3. 9.

15:00 - Hranická scéna – ob-
líbený open-air festival s  vy-
stoupením hranických kapel 
a speciálním hostem Annou K. 
Koná se v  letním kině, vstupné 
200 Kč, na místě 250 Kč. Před-
prodej v Turistickém informač-
ním centru, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice tel. 581 607 479.
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I v srpnu mohou turisté i obyvatelé Hranic využít průvodcovské 
služby. Průvodci provádějí denně vždy v 10 a ve 14 hodin zájemce 
po městské památkové zóně. Průvodcovské služby jsou o letošních 
prázdninách ozvláštněné. Hranickými uličkami, náměstím i pod-
loubím měšťanských domů provede zájemce průvodce v dobovém 
kostýmu v měsíci srpnu dvakrát, a to 7. a 21. srpna. Vychází se z Tu-
ristického informačního centra v přízemí hranického zámku. Děti do 
10 let mají vstup zdarma, cena pro dospělého je od 20 do 50 korun 
podle velikosti skupiny.  (ld)

Oblíbený projekt nazvaný Seniorské 
cestování v Olomouckém kraji spusti-
lo hejtmanství poprvé před osmi lety. 
Letos se zapojí také Turistické infor-
mační centrum v Hranicích, které tak 
nabídne lidem starším 60 let možnost 
poznat turisticky lákavá místa regionu 
Střední Morava a  Jeseníky. Hranické 
informační centrum v přízemí zámku 
na Pernštejnském náměstí je jedním 
z prodejních míst, kde si zájemci o tuto 
službu mohou výlet zakoupit, a to za 
200 korun. První výlet je plánován na 
čtvrtek 18. srpna a možnost cestovat 
mohou senioři využít až do 5. října to-
hoto roku.  (bn)

Provětrejte svůj šatník a přineste do 
jednoho ze tří sběrných míst v Hrani-
cích kabelku, kterou už nebudete po-
třebovat. Když do ní ještě navíc vložíte 
psaníčko s příběhem, budete zařazeni 
do soutěže o ceny. Příjem kabelek je do 
6. října 2016. Letos poprvé se kabelko-
vý veletrh uskuteční na dvou místech 
současně, v termínu 12. října 2016 od 
10 do 17 hodin. Jedno místo bude 
v  Městském domě v  Přerově, druhé 
pak v Moravském divadle v Olomouci.

Nový kousek pořídíte už od 10 Kč 
a můžete se těšit i na kabelky od VIP 
osobností. Výtěžek bude rozdělen 
hendikepovaným, dětem z dětských 
domovů nebo seniorům, prostřednic-
tvím sdružení Dobré místo pro život. 
Máte tak možnost udělat radost nejen 
sobě, ale i druhým.

Sběrná místa v Hranicích jsou v Tu-
ristickém informačním centru Hranice 
na Pernštejnském náměstí 1, v Hotelu 
Centrum v  Komenského ulici č.  384 
a v Jesličkách Pianko ve Hřbitovní ulici 
č. 483.  (ld)

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

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HRANIC LEVNÉ 
CESTOVÁNÍ 
PRO SENIORY

MÁTE 
ZBYTEčNOU 
KABELKU?

HRANICKÉ 
KOUPALIšTĚ

Akci pořádají

Změna programu vyhrazena,
občerstvení zajištěno,

vstup zdarma.

Za velmi nepříznivého počasí
se akce bude konat v sokolovně.

Během programu je možno povozit se na lodičkách na řece Bečvě.
Nebude chybět ani prodej regionálních produktů a půjčovna koloběžek.
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Moderuje Petr Novák

Prázdninování
v parku

Zábavné odpoledne pro malé i velké

Neděle 28. srpna
od 13:30 hodin

Sady Čs. legií

Po celou dobu konání akce jsou připraveny soutěže a sportovní aktivity
Domu dětí a mládeže v Hranicích, ale také tiskařská dílna, hrnčířská dílna, 
výroba ručního papíru, kroketové hřiště a další aktivity nejen pro děti 
ze Studia bez kliky. Dospělí se mohou těšit například na kafírnu.

Slavnostní zahájení akceSlavnostní zahájení akce13:3013:30

Mažoretky DDM HraniceMažoretky DDM Hranice13:3513:35

Sněhánky Míši Dolinové
Známá moderátorka a herečka ve svém pořadu "SněhánkySněhánkySněhánk " představí dětem,
jak se dá poznat počasí, naučí děti počasí vidět, slyšet i cítit.

Sněhánky Míši Dolinové
Známá moderátorka a herečka ve svém pořadu "Sněhánky" představí dětem,
jak se dá poznat počasí, naučí děti počasí vidět, slyšet i cítit.

13:4513:45

Sabina KřovákováSabina Křováková s kapelous kapelou
Koncert mladé zpěvačky, vítězky soutěže Superstar 2013.Koncert mladé zpěvačky, vítězky soutěže Superstar 2013.
Sabina Křováková s kapelou
Koncert mladé zpěvačky, vítězky soutěže Superstar 2013.

16:0016:00

Tomáš Kočko & OrchestrTomáš Kočko & Orchestr
Hranice opět přivítají moravského písničkáře, zpěvákaHranice opět přivítají moravského písničkáře, zpěváka
a skladatele. Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděla skladatele. Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděl
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Tomáš Kočko & Orchestr
Hranice opět přivítají moravského písničkáře, zpěváka
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za album roku. Jejich hudba zní přímočaře, má výrazné
melodické linky a rytmické figury.
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Koncert výborné jazzové hranické formace, jejíž věkový průměr je 16 let!

Koncert skupiny Jazz it?
& taneční vystoupení swingařů z Hranic
Koncert výborné jazzové hranické formace, jejíž věkový průměr je 16 let!
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SIGMUNDOVÁ UKOřISTILA BRONZ 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY MASTERS

Klub Judo Železo Hranice 
reprezentovala čtveřice judistů 
na Mistrovství Evropy Masters 
v chorvatské Poreči. Turnaje se 
zúčastnilo přes 700 závodníků 
z 37 zemí. Nejúspěšnější člen-
kou výpravy se stala Veronika 
Sigmundová, která vybojovala 
bronzovou medaili. 

Veronika Sigmundová v prv-
ním kole předvedla svůj životní 
výkon, když porazila úřadující 
mistryni světa a tím ji vyřadila 
z dalších bojů. Za špičkový vý-
kon jí netradičně ihned po zá-
pase blahopřály soupeřky, ačkoli 
jejich vzájemný tvrdý zápas je 
ještě čekal. V dalších utkáních ji 
už přemohla jen soupeřka z Itá-
lie, která ji technikou v boji na 
zemi odsunula k  boji o  bronz. 
V  tom však závodnici z  Ruska 
nedala šanci a souboj ukončila 
před časovým limitem. Ziskem 

bronzové medaile se Veronika 
Sigmundová nominovala na 
podzimní Mistrovství světa na 
Floridě. Opomenout nejde sil-
nou podporu fanoušků v hledi-

šti, kteří ji po celou dobu hnali za 
skvostným výkonem.  

Do bojů se zapojili i „Železní 
muži“. Nejvíce se dařilo Lukáši 
Kyrychovi ve váze do 90 kg. I přes 

těžký los se propral až k pěkné-
mu 7. místu. Karel Kovář (81 kg) 
a Tomáš Ličman (73 kg) dosáhli 
na 9. místa. Železáři pak doplni-
li český tým v soutěži družstev 
mužů, který podlehl v  bojích 
o bronz Italům a skončil pátý. 

„Jsem strašně rád za výsled-
ky, které naše výprava Železářů 
předvedla. Svým srdceryvným 
výkonem mi dech vyrazila hlavně 
bronzová Veronika Sigmundová, 
která v rámci několikaměsíční pří-
pravy zhubla osm kilo, přičemž 
zároveň nabírala svalovou hmo-
tu. Tyto výkony jsou pro mě 
důkazem, že hranické judo jde 
správným směrem, obsazuje již 
všechny věkové kategorie a do-
sahuje v nich k příčkám nejvyš-
ším. Hraničtí fanoušci tak mohou 
být opět na co pyšní!“ zhodno-
til mistrovství trenér Marek  
Nádvorník. (lipu)

Veronika Sigmundová se svými fanoušky. Foto: European judo union 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

NABÍDKA, CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

skodafresh.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.

PP AUTOCENTRUM s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01  Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111, www.ppautocentrum.cz
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INZERCE

Léto přeje 
volejbalu

Léto patří na Hranicku 
amatérským volejbalistům. 
K tradičním turnajům smí-
šených družstev se totiž při-
dávají i turnaje v plážovém 
volejbale. Ty mají na rozdíl 
od klasického „šestkového“ 
volejbalu tu výhodu, že tým 
tvoří jen dva, výjimečně tři 
sportovci. Každý víkend se 
v Hranicích a okolí koná přes 
léto minimálně jeden, čas-
to ale více turnajů. Jen na-
mátkou, mezi tradiční akce 
patří například Drahotušská 
smeč, která bude letos v so-
botu 13. srpna. O týden poz-
ději si volejbalisté „střihnou“ 
turnaj Lážo-plážo cup a na 
závěr prázdnin například 
turnaj smíšených družstev 
ve Velké.  (bak)

Drahotušská smeč má tradičně 
vysokou úroveň. Foto: Jiří Necid 




