
Plovárna stále 
modernizuje, 
nyní upravuje 
ceny vstupného 

Po několika letech stá-
lých cen dojde od 1. září 
ke změně vstupného do 
hranického krytého bazé-
nu. Tento krok společnost 
Ekoltes Hranice, která Plo-
várnu provozuje, odráží 
větší kvalitu poskytovaných  
služeb.

Jen za poslední čtyři roky 
se do větších oprav a náku-
pu nových zařízení investo-
valo přibližně 2,5  milionu 
korun bez DPH, a další velká 
investice se připravuje na 
příští rok. K úpravě vstup-
ného dochází po 5  letech, 
od září se pro dospělé zvýší 
vstupné o 10 korun, u mlá-
deže, studentů a  seniorů 
o 5 Kč. Vstupné pro děti do 
6 let zůstává stejné, tedy 
25 korun.

A na co se mohou ná-
vštěvníci tento rok těšit? 
Dojde k  výměně plasto-
vého whirlpoolu za nere-
zový, čímž se o  dvě místa 
zvýší jeho kapacita. Nový 
Whirlpool bude 40 cm nad 
úrovní podlahy a budou při-
staveny dva schůdky. Celá 
akce vyjde na 1,2 milionu 
korun bez DPH.  

Pokračování na straně 16
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Poznej baroko

Barokní kostýmy, barokní hudbu a tance nabídne interaktivní představení Poznej baroko, které se uskuteční v rámci 
Dnů evropského dědictví v hranické galerii Synagoga, a to v sobotu 16. září od 14 hodin. Návštěvníci se seznámí 
s obdobím baroka zcela netradičně, v podání žáků Jany Labašové. Více na straně 10 a 11.  Foto: Martin Foltýnek

Desítky let čekají obyvatelé 
Hranic na vybudování silnice 
Palačovská spojka. Ta má měs-
tu ulevit od zatěžující tranzitní 
dopravy na Slovensko. Termín 
výstavby byl však již několikrát 
posunut.

Zástupci Hranic v čele s mís-
tostarostou Ivo Lesákem se proto 
rozhodli jednat a společně s dal-
šími obcemi se zapojí aktivně do 
výkupu soukromých pozemků. 
Chtějí tak urychlit přípravu par-
cel pro výstavbu silnice.

Podle posledních plánů se 
má Palačovská spojka začít sta-

vět v roce 2019, hotová by měla 
být za tři roky. Projekt nicméně 
stále zůstává ve stínu jiných 
dopravních staveb. „Přestože 
jsme opakovaně ubezpečová-
ni, že příprava výstavby probíhá 
podle nového harmonogramu 
bez komplikací, rozhodli jsme 
se chopit vlastní iniciativy. Ta-
kové harmonogramy jsme totiž 
viděli už minimálně čtyři,“ vy-
světluje místostarosta Hranic 
Ivo Lesák.

Čas zahájení stavby je přitom 
klíčový. Palačovská spojka má 
být realizována z dotací Evrop-

ské unie, finanční prostředky 
na dopravní stavby budou mít 
šanci čerpat kompletně připra-
vené projekty jen do roku 2020. 
„Podobných plánů dostavby díl-
čích krátkých úseků je v repub-
lice mnoho, šanci má však jen 
pár z nich. Proto je třeba konat,“ 
dodává vedoucí odboru rozvoje 
města Marek Kuchta.

Na Palačovskou spojku čekají 
kromě lidí z Hranicka také oby-
vatelé dalších obcí ve Zlínském 
a  v  Moravskoslezském kraji. 
Nejvyšší přínos má ale projekt 
právě pro Hranice. Město proto 

iniciovalo schůzku s představi-
teli Valašského Meziříčí, aby se 
společně dohodli na urychlení 
výstavby. Následovat budou 
jednání rozšířená o  předsta-
vitele Nového Jičína a  Husto-
pečí nad Bečvou. „Prostor pro 
činnost města je u dopravních 
projektů omezený, hlavní kro-
ky jsou v rukou ŘSD a také pro-
jekční firmy. Naše síla je však 
v  komunikaci, proto dávám 
dohromady starosty, abychom 
projektu pomohli a  společně 
dotáhli do konce“, říká Ivo Lesák.

 Pokračování na straně 2

Hranický zpravodaj
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Městu došla trpělivost  
se zpožděním Palačovské spojky

Chystá se seminář 
ke kotlíkovým dotacím

Dokončení ze strany 1
Zmíněné obce se dohodly, že 

napomůžou vypořádání připo-
mínek občanů ke stavbě a bu-
dou je pravidelně informovat 
o průběhu. Dále chtějí sehrát roli 
prostředníka při výkupech po-
zemků, protože právě to mnoh-
dy bývá zdrojem problémů, 
které stavbu oddalují. „My zná-
me své občany nejlépe. Chceme 
s nimi najít způsob odkupu par-
cel, který bude vyhovovat všem. 
Ti lidé mají nárok na informace 
a mělo by se s nimi jednat s res-
pektem,“ dodává Ivo Lesák. 

I pro Ředitelství silnic a dálnic 
je spolupráce s  obcemi výho-
dou. „Sešel jsem se také s  ře-
ditelem zlínské pobočky ŘSD 
panem Chudárkem, který naši 
iniciativu vítá. Domluvili jsme 
se na pravidelných dvouměsíč-
ních schůzkách, kde budeme 

řešit pokračující přípravu akce 
a konkrétní problémy s pozem-
ky,“ uzavírá Ivo Lesák.

Palačovská spojka je pro Hra-
nice mimořádně důležitá, proto-
že napojí Valašsko na dálniční síť. 
Ulehčí tak obcím od Slavíče po 
Hustopeče nad Bečvou od tisíců 
aut a kamiónů, které tudy dnes 
projíždějí na Valašské Meziříčí 
a Slovensko. 

Projekt počítá s  výstavbou 
nové komunikace Lešná – Pala-
čov v délce pět kilometrů a úpra-
vou čtyřkilometrového úseku 
silnice D48 mezi Dubem a Pa-
lačovem, do něhož bude nová 
silnice zaústěna. Součástí stavby 
jsou mosty, protihlukové stěny, 
úpravy okolních komunikací, 
přeložky a úpravy inženýrských 
sítí a jedna mimoúrovňová křižo-
vatka. Předpokládaná cena stav-
by je 2,3 miliardy korun.  (red)

Olomoucký kraj se chystá 
v  září vyhlásit v  pořadí druhý 
dotační program tzv. kotlíko-
vých dotací v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí 
2014 – 2020.

Kraj proto připravuje v Hrani-
cích seminář, který bude o kot-
líkových dotacích informovat 
obyvatele města. Seminář se 
uskuteční ve spolupráci s měs-
tem Hranice v pondělí 25. září 
v době od 13 do 15 hodin v Zá-
meckém klubu.

Na semináři bude představen 
dotační program, bude prezen-
tována žádost, způsob jejího vy-
plnění a způsob jejího podání, 
přílohy žádosti a další potřebné 
informace. 

Účastníci budou mít také mož-
nost vznést své dotazy na toto 
téma a individuálně konzultovat 
své záměry nebo případné  ne-
jasnosti ke kotlíkovým dotacím.

K programu se chce připojit  
i  město Hranice. To poskytne 
finanční podporu lidem, kteří si 
zažádají o podporu z „kotlíkové 
dotace“ z  Olomouckého kraje 
a zároveň zřídí informační místo 
ke krajským kotlíkovým dotacím. 
Rozhodli o tom v červnu hraničtí 
zastupitelé.

Finanční podpora dotační-
ho programu Kotlíkové dotace 
v  Olomouckém kraji II. bude 
zaměřena na výměnu kotlů 
1. a 2. emisní třídy na pevná pa-
liva s ručním přikládáním v rodin-
ných domech na území celého 
Olomouckého kraje.

Peníze bude možné poskyt-
nout na pořízení tepelného 
čerpadla, plynového konden-
začního kotle i  kotle na pevná 
paliva. Podporu však již není 
možné poskytnout na kotel na 
uhlí a kombinovaný kotel s ruč-
ním přikládáním.  (bak)

Palačovská spojka má odlehčit Hranicím od tranzitní dopravy přes město na Slo-
vensko. Foto: Petr Bakovský

Kompletní přechod městské 
hromadné dopravy v Hranicích 
na elektrobusy se blíží. Nejpoz-
ději od 1. listopadu 2017 bu-
dou elektrobusy nasazeny na 
všechny městské linky.  

V říjnu proběhne jejich slav-
nostní křest na Masarykově ná-
městí. Město Hranice se tak stane 
prvním městem v  zemi, které 
kompletně převede městskou 
hromadnou dopravu na tento 
ekologický způsob přepravy.

Elektrobusy, které vystřídají 
stávající běžné autobusy, jsou 
šetrné k  životnímu prostředí 

a  mají mimořádně tichý chod. 
Tak tichý, že budou muset vy-
dávat uměle nějaký zvuk, aby je 
včas registrovali chodci. Dojezd 
mají přibližně 250 kilometrů, což 
je pro hranické potřeby zcela do-
statečné.

Hranické elektrobusy budou 
mít, kromě tichého ekologické-
ho pohonu i další výhody. Všech 
šest autobusů bude nízkopod-
lažních, což výrazně usnadní 
nastupování starším cestujícím, 
rodičům s kočárky i zdravotně 
postiženým. Autobusy budou 
také vybaveny Wi-Fi.  (bak)

Elektrobusy pro Hranice 
se už vyrábějí

Stručně
Stále lze platit za odpad

Stále lze zaplatit místní poplatek za komunální odpad ve výši 
600 korun na osobu za rok. Tento poplatek lze zaplatit buď na 
pokladně Městského úřadu Hranice, a to denně podle úředních 
hodin, nebo poštovní složenkou či převodem z účtu. Při převodu 
je důležité znát přidělený variabilní symbol.

Také občané, kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně, musí pla-
tit tento poplatek. Složenku si lze vyzvednout v kanceláři č. 453 
ve 3. patře. Poplatky za komunální odpad měly být již zaplaceny 
do 30. dubna.  (bak)

Zveme na zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvr-

tek 7. září od 16 hodin na zámku v zasedací síni Městského 
úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání je na 
webových stránkách www.mesto-hranice.cz, na úřední desce 
ve dvoraně zámku a na obvyklých místech. Materiály k jednání 
jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání 
zastupitelstva je veřejné a obyvatelé Hranic jsou na něj srdečně 
zváni.  (bak)

Náhradní svoz odpadu
Akciová společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany, že 

v době státního svátku ve čtvrtek 28. září, bude náhradní svoz 
komunálního odpadu proveden předchozí den, tedy ve stře-
du 27. září. Rovněž v době svátku bude uzavřený sběrný dvůr 
i skládka.  (red)

Za bydlení dluží lidé městu 
přes 8 milionů korun 

Využít amnestie a zaplatit 
dlužné nájemné bez poplat-
ků z prodlení a úroků mohou 
až do konce září 2017 dluž-
níci nájemného v Hranicích.

Prominutí poplatků z pro-
dlení a úroků z prodlení schvá-
lilo březnové zastupitelstvo 
města Hranic. Dlužníci tak 
nyní mohou uhradit dlužné 
nájemné, bezdůvodné oboha-
cení, služby spojené s užíváním 
bytu, náklady soudního řízení 
i náklady na vyklizení. Vyčísle-

ní dluhů provede zájemcům 
o  zaplacení správce nemo-
vitostí – společnost Ekoltes  
Hranice.

Amnestie na poplatky 
z prodlení a poplatky z úroků 
používalo město Hranice již 
v minulosti. Město Hranice je 
vlastníkem 391 bytů, jejichž 
správu vykonává Ekoltes. Výše 
dlužného nájemného a služeb 
spojených s užíváním bytů vy-
stoupala k 31. 12. 2016 na více 
než 8 milionů korun.   (bak)
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Startuje Recyklojízda,  
Hranice budou osmnáctou zastávkou

Město Hranice se stane 
osmnáctou zastávkou týmu 
Recyklojízda 2017, který se 
v září chystá projet Českou re-
publiku od západu na východ, 
aby podpořil třídění a recyklaci 
baterií.

Tým na elektrokolech dorazí 
do Hranic ve středu 13. září. 
Na Pernštejnském náměstí 
bude mít od 8 hodin info stá-
nek, kde se návštěvníci dozvědí 
více o recyklaci baterií a domů 
si mohou odnést krabičku 
Ecocheese pro třídění baterií 
v  domácnosti. Po setkání se 
zástupci města Hranice tým 
vyrazí směrem na Nový Jičín. 
Projekt organizuje nezisková 
společnost Ecobat a  informa-
ce o  něm jsou k  dispozici na  
www.ecobat.cz nebo na face-
booku Recyklojízda 2017.

Tříčlenný tým míní na elekt-
rokolech zdolat přes 700 kilome-

trů. Vyjíždí v úterý 5. září z Aše 
a končí 14. září v nejvýchodněj-
ší obci republiky Bukovec. Na 
cestě má 23 zastávek v českých 
a  moravských městech. Kde-
koliv po trase se mohou lidé 
připojovat a kus cesty s týmem 
Recyklojízdy zdolat. Vítáni jsou 
lidé nejen na elektrokolech, ale 
i  na běžných kolech, koloběž-
kách nebo zdatní běžci.

„Celou akci děláme přede-
vším proto, že chceme jít mezi 
lidi, mluvit s nimi o tom, že i když 
se někomu mohou zdát baterky 
malé, do koše rozhodně nepa-
tří. Je potřeba je odnášet na 
sběrná místa, odkud putují na 
recyklaci. Chráníme tím životní 
prostředí,“ říká Eva Gallatová, 
která je členkou týmu Recyk-
lojízdy a zároveň zastupuje ne-
ziskovou společnost Ecobat. 
Zajišťující recyklaci přenosných 
baterií. Recyklojízda také pod-
poruje Evropský den recyklace 
baterií, který připadá na 9. září.

Zapojit do projektu Recyklo-
jízda se mohou i lidé v Hranicích 
a okolí. Jednak tím, že na sběrná 
místa přinesou použité baterie. 
„A pak je tu druhá možnost. Jed-
noduše vezmou kolo, elektroko-
lo nebo koloběžku a zdolají pár 
kilometrů s námi,“ dodává Eva 
Gallatová.  (red)

Další výraznou změnou po-
doby prochází budova Základní 
umělecké školy Hranice. Od roku 
1789, kdy vyrostla na Školním ná-
městí, již prošla řadou přestaveb.  

Přinášíme vám několik  ukázek, 
jak se škola od dob Rakousko-
-Uherska měnila. Nyní dostává 
škola novou historizující fasádu, 
upravuje se i vstup, který bude 

vypadat podobně jako původní. 
Dochází také k zateplení budo-
vy, výměně oken a dveří. Snížení 
spotřeby energie budovy pod-
poří i zateplení stropů. Práce by 

měly skočit v polovině září. Tento 
projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti 
v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí. (bak)

Na akvarelu hranického malíře Jana Pinkavy je zachycená budova Základní umě-
lecké školy na počátku minulého století. Reprofoto obrazu ze sbírek Městského 
muzea a galerie v Hranicích

Budova umělecké školy na fotografii z roku 2010. Foto: Petr Bakovský

Školní náměstí na fotografii z roku 1920. Foto: sbírky Městského muzea a galerie 
v Hranicích

Na aktuální fotografii dostává budova ZUŠ Hranice nový kabát, který respektuje 
původní historický stav domu a přitom je kultivovaný a souzní s náplní umělecké 
školy. Foto: Petr Bakovský

Knížka o kyselce
O publikaci Příběh zá-

zračné teplické kyselky, 
která mapuje historii i sou-
časnost produktů teplické 
kyselky – tedy propasti, lázní 
a jeskyní, je mezi obyvateli 
města i turisty velký zájem. 
Pochvalují si její ucelenost, 
velké množství fotografií, 
zajímavých informací i při-
jatelnou cenu 35 korun. 
Publikace je ještě v prodeji 
v Turistickém informačním 
centru na zámku.  (red)

Cena města
Ještě 1. září do 12 hodin 

mohou jednotlivci i organi-
zace nominovat osobnosti 
na Cenu města. Nominace se 
podávají na podatelnu měst-
ského úřadu písemně, volnou 
formou, adresovány odboru 
školství, kultury a tělovýcho-
vy. Nominováni mohou být 
jednotlivci, kolektivy, práv-
nické i fyzické osoby.  (red)
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Dva nové prohlídkové okru-
hy – židovský a vojenský, které 
pro letošní sezonu připravilo 
Turistické informační centrum 
Hranice, využívali od června 
turisté i obyvatelé Hranic. Na 
své si přišli hlavně milovníci 
regionální historie.

Prvním okruhem a  zároveň 
lákavou novinkou letošní turis-
tické sezóny bylo zpřístupnění 
areálu bývalých vojenských 
ústavů. Zrcadlový a Jiříkův sál, 
chodbu, ve které trénoval Emil 
Zátopek, památník akademiků 
nebo kapli svaté Barbory zatím 
vidělo zhruba sedmdesát ná-
vštěvníků. Prohlídky se konaly 
dvakrát měsíčně. 

Druhou novinkou letní sezó-
ny byl komentovaný okruh Po 
stopách hranických židů. Trasa 
začínala na židovském hřbitově, 
vedla přes Muzeum na zámku 
s modelem historického centra 

města z 18. století, pokračovala 
někdejší židovskou ulicí a kon-
čila v hranické galerii Synagoga. 
Zájemci měli možnost vyrobit si 
v Synagoze kameny zmizelých. 
Tuto prohlídku si zatím nenecha-
lo ujít zhruba sto třicet výletníků. 

Turistické informační cent-
rum Hranice také nabízelo již tra-
diční komentované procházky 
po historickém centru města. 

Zámek, náměstí s  renesanční-
mi domy, obydlí kata, bývalou 
mýdlárnu a mnoho dalších za-
jímavostí mohli zájemci projít 
spolu s průvodcem a prožít tak 
atmosféru historických Hranic. 
Této možnosti využilo přes sto 
padesát zájemců. 

Prohlídkové trasy budou 
v nabídce Turistického informač-
ního centra i v měsíci září.  (ld)

Z Indie do Evropy je název 
přednášky a  besedy cestova-
tele Pavla Dobrovského, kte-
rou pořádá městská knihovna 
ve středu 27. září od 18 hodin 
v Zámeckém klubu. 

Co se stane, když roztrhá-
te zpáteční letenku z  Indie do 
České republiky? Pak nezbývá 

nic jiného, než nabrat západní 
směr a pokusit se dostat domů 
po poušti. Autobusy, vlaky, sto-
pem anebo prostě a jednoduše 
pěšky. Když to zvládl Alexandr 
Veliký, i když opačným směrem, 
tak to musí jít. Dobrodružnou 
cestu z  Indie přes Pákistán, Af-
ghánistán, Irán a Turecko, která 

trvala několik měsíců, popíše na 
své přednášce cestovatel Pavel 
Dobrovský. Ukáže také mediálně 
nechvalně známé země v pozi-
tivním světle. Jako bonus večera 
Pavel Dobrovský nabízí i povídá-
ní o tažení Alexandra Velikého, 
takže si mohou přijít na své nejen 
milovníci cestování, ale i historie.

Pavel Dobrovský se narodil 
v  roce 1979 v Praze. Tento ne-
závislý publicista, cestovatel 
a  fotograf přednáší pro školy, 
festivalové publikum, v  kavár-
nách. Občas píše scénáře pro 
televizi, moderuje, zaměřuje se 
na technologie budoucnosti, 
videohry a cestování.  (red)

TIC / KNIHOVNA

O vojenskou i židovskou prohlídkovou 
trasu je velký zájem

Beseda: Jak se dostat z Indie do Evropy bez letenky?

Od června probíhaly prohlídky po areálu vojenských ústavů. Foto: archiv TIC

Na besedě s cestovatelem budou k vidění i atraktivní fotografie. Foto: Pavel Dobrovský

INZERCE

Týden knihoven přichází také s akcí  
pro děti i dospělé „Podej ruku své knihovně“
Týden knihoven odstartuje 

v Hranicích v pondělí 2. října. 
Knihovna opět připravuje pes-
trý program.

Uskuteční se například před-
náška hranického historika Vác-
lava Bednáře na téma „Kasárna 
generála Zahálky a jejich lite-
rární tradice“. Zájemci se mohou 
těšit na autorské čtení s mladým 
olomouckým autorem Jarosla-
vem Irovským, který je tvůrcem 

humoristických knih. Po celý tý-
den bude ve spolupráci se ško-
lami probíhat společné čtení, 
v knihovně se uskuteční výstava 
starých tisků. Nebude chybět tra-
diční, oblíbená burza a bazar knih.

Knihovna také připravila ha-
ppeningovou akci pro dospělé 
i  děti, která bude probíhat po 
celý týden pod názvem „Podej 
ruku své knihovně“. „Čtenáři 
budou moci na papír obkreslit 

svoji dlaň a vepsat do ní nějaký 
vzkaz nebo přání pro knihovnu. 
Výsledek této tvořivé práce bu-
dou moci čtenáři zhlédnout na 
vývěsce,“ sdělila vedoucí knihov-
ny Marie Jemelková.

Další programy a přesné ter-
míny akcí, které se uskuteční 
v průběhu Týdne knihoven od 
pondělí 2. do soboty 7. října, při-
neseme v dalším čísle Hranické-
ho zpravodaje.  (red)

V sobotu 
do knihovny 

Připomínáme, že městská 
knihovna je otevřená také kaž- 
dou sobotu od 9 do 12 hodin. 
Pokud čtenáři nestihnou vrá-
tit knihy nebo si přijít vypůjčit 
nové knihy v průběhu týdne, 
mohou využít i sobotní dopo-
ledne.   (red)

Předpremiéra 
filmu o Brdečkovi

V neděli 10. prosince se 
uskuteční v  Hranicích slav-
nostní předpremiéra doku-
mentu o  Jiřím Brdečkovi. 
Dokument natáčeli filmaři 
v dubnu v Hranicích, kde se fil-
mový režisér, výtvarník, spiso-
vatel a scénárista před sto lety, 
24. prosince, narodil. Záběry 
do filmu vznikaly v muzeu, na 
Staré střelnici, u mlýna Kačena 
a na dalších místech. (nad)
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Barevný den a Den bez aut – je na co se těšit
Již tradiční Barevný den 

a Den bez aut se uskuteční na 
Masarykově náměstí a na Dět-
ském dopravním hřišti v pátek 
22. září od 8:30 do 15:30.

Akci pořádá Odbor životního 
prostředí města Hranic ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže. 
Jde již o 16. ročník ekologické 
akce v rámci Evropského týdne 
mobility.

Na Masarykově náměstí bu-
dou od 8:30 do 12:30 probíhat 
dovednostní hry a  vzdělávací 
soutěže. Letos se můžete těšit na 

edukativní show „Smokeman za-
sahuje“ z VŠB – TU Ostrava nebo 
opět na netradiční kola. Nalez-
nete zde i  nafukovací atrakce 
a možnost občerstvení.

Od 13:00 do 15:30 můžete 
navštívit i Dětské dopravní hřiš-
tě naproti Bille, kde budou jízdy 
na koloběžkách i kolech a sou-
těže o drobné ceny. Každé dítě 
musí mít na jízdu vlastní přilbu. 
Souběžně bude na Masaryko-
vě náměstí probíhat akce Ba-
revný den zaměřená na třídění  
odpadů.  (bak)

Od poloviny září se mohou 
diváci těšit na pravidelné kon-
certy interpretů různých žánrů 
v Zámeckém klubu. Sezónu za-
čne ve čtvrtek 21. září koncert 
předního česko-slovenského 
zpěváka Petera Lipy, který před 
čtyřmi lety oslavil sedmdesátiny, 
avšak na jeho koncertech má člo-

věk pocit, že snad nestárne. Lipa 
odehraje koncert společně se 
špičkovými hudebníky, například 
saxofonistou Michalem Žáčkem, 
který se objevuje po boku tako-
vých jmen jako je Richard Müller, 
či Vojta Dyk. 

V pátek 29. září potěší rockové 
publikum vystoupení seskupe-

ní Legendy se vrací, které před 
dvěma lety nadchlo publikum na 
Hranickém kulturním létě. Tento 
projekt, který je složen z výraz-
ných muzikantů české rockové 
scény, představí v  jedinečném 
podání hity skupin, jako jsou 
Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, 
ABBA, či AC/DC. 

V říjnu se chystá koncert le-
gendárního Vladimíra Mišíka 
& ETC, mladých hranických kapel, 
či kultovních The Plastic People of 
the Universe. 

Více informací najdete na  
www.mkz-hranice.cz, na face-
booku Zámeckého klubu, na pla-
kátech a na stranách 12 a 13.  (mš)

KULTURA / AKTUÁLNĚ

Zámecký klub otvírá novou sezónu zvučnými jmény

I letos se na Dni bez aut představí netradiční bicykly. Foto: Petr Bakovský

Vladimír Mišík, Peter Lipa, Legendy se vrací a další zvučná jména se objeví v Zámeckém klubu. Foto: MKZ Hranice

Špičkové koncerty opět na-
bízí nová sezona Kruhu přátel 
hudby. V  Hranicích vystoupí 
nejznámější česká harfistka Ka-
teřina Englichová nebo cenami 
ověnčený hobojista Vilém Va-
verka a další výrazné postavy 
domácí i zahraniční scény vážné 
hudby.

Unikátním zážitkem bude na-
příklad netradiční spojení Panovy 
flétny a cimbálu. Městská kulturní 
zařízení Hranice jako každoročně 
nabízí předplatné na koncerty, 
které je výrazně nižší, než bude 
stát vstupné na jednotlivé kon-
certy. 

Cena předplatného je 700 ko-
run na všechny koncerty, pro 
seniory 600 korun. Děti mají na 
koncerty vstup zdarma. Perma-
nentky se prodávají v kanceláři 
Městských kulturních zařízení 
v  Zámecké ulici 118 v  přízemí, 

a to až do pondělí 4. září včetně, 
vždy od 9 hodin do 12 hodin 
a od 13 hodin do 16 hodin. Bliž-

ší informace na telefonním čísle 
731  910  267, nebo na e-mailu 
mkz@hranet.cz.   (mš)

Kruh přátel hudby 
má ještě volné permanentky 

Koncerty Kruhu přátel  hudby v sezony 2017/2018 
Kdy Kde Interpret Nástrojové obsazení
Pondělí 
4. 9.

Koncertní 
sál Roman Patočka housle

Pátek  
13. 10.

Beskydské 
divadlo

Janáčková filharmonie 
Ostrava symfonický orchestr

Středa 
15. 11.

Koncertní 
sál

Liselotte a Jan 
Rokytovi Panova flétna, cimbál

Úterý 
9. 1.

Koncertní 
sál

Kateřina Englichová 
a Vilém Veverka harfa, hoboj

Pondělí 
5. 2.

Koncertní 
sál Sedláčkovo kvarteto smyčcové kvarteto

Pondělí 
12. 3.

Koncertní 
sál Cantarina Clarinete klarinetové kvarteto

Čtvrtek 
12. 4.

Koncertní 
sál

Dominika a Jiří 
Hoškovi violoncello (duo)

květen/
červen

Koncertní 
sál

Festival Americké jaro 
(USA)

bude upřesněno 
na jaře

Do kina i v září
Letošní sezóna Letního 

kina Hranice bude prodlouže-
na až do poloviny září. Diváci 
se opět mohou těšit na horké 
filmové novinky. Promítat se 
bude vždy v pátek a v sobotu, 
a to od 20:30 hodin. 

Největším zářijovým tahá-
kem bude remake slavného 
kultovního hororu To podle 
knihy Stevena Kinga. Na své 
si však jistě přijdou i  jiní než 
hororoví fanoušci.  (mš)

Letní kino v září
Pátek  
1. září

Hurvínek a kou-
zelné muzeum

Sobota
2. září

Loganovi 
parťáci

Pátek 8. září Barry Seal
Sobota 9. září To
Pátek
15. září

Americký 
zabiják

Sobota  
16. září

Tulipánová 
horečka
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MUZEUM

Výstava Rozkaz zněl jasně baví i děti

V muzeu bude přednáška o osobnostech z vojenské 
akademie a beseda o životě vojenského kaplana

O prázdninách se uskutečnilo několik výtvarných dílen za-
měřených na výrobu medailí. Dvě výtvarné dílny proběhnou 
ještě ve čtvrtek 21. září.  Foto: Ivana Žáková

Tři autoři soutěže o „nej“ medaile získají balíčky výtvarných 
potřeb, které do soutěže věnovala firma Astra Office. 
Foto: Lenka Dočkálková

Největším lákadlem cen pro vítěze sou-
těže Vyrob si svoji medaili jsou razítka 
na textil, kterými si lze potisknout třeba 
trička. Foto: Lenka Dočkálková

Přednášku kaplana doplní i promítání 
fotografií. Na snímku je interiér kaple sva-
té Barbory v areálu vojenských ústavů.  
Fotografie od Karla Junga je z roku 1893.

Přednáška o osobnostech vojenských 
ústavů zahrnuje i  osobnost hraběte 
Johanna Herberta. Foto: 2x sbírka hra-
nického muzea

Snad každý dětský návštěvník odchází 
z výstavy Rozkaz zněl jasně s fotografií 
v raketě. Tu pro muzeum vyrobila hra-
nická firma Cidemat. 
Foto: Dagmar Holcová

Spousta netradičních i klasických medailí a metálů je k vidění na výstavě Rozkaz zněl jasně, která probíhá až do 8. října na 
Staré radnici. Medaile vytvářejí návštěvníci na výtvarných dílnách a při návštěvách výstavy. Ve hře jsou totiž atraktivní ceny, 
které věnoval velkoobchod s kancelářským zbožím Astra Office. Výhry jsou k vidění u průvodce na Staré radnici. Přijďte si 
vyrobit svoji medaili i Vy, kdykoli v otevírací době muzea, vždy od úterý do soboty od 9 do 16 hodin a v neděli až do 17 hodin. 
Foto: Dagmar Holcová

Dvě zajímavé přednášky 
k výstavě Rozkaz zněl jasně se 
uskuteční v září ve výstavní síni 
na Staré radnici.

O významných osobnostech, 
které prošly hranickými vojen-
skými ústavy, pohovoří historik 
Václav Bednář ve čtvrtek 7. září 
v  17 hodin. Jeho přednášku 
obohatí promítání historických 
dokumentů a  fotografií. Ná-
vštěvníci si poslechnou zajíma-
vosti a životní osudy osobností,  
jako byl například architekt Carl 
Ritter von Dodeder, slavný letec 
Godwin von Brumowski, olym-
pijský šermíř František Dvořák, 

básník Rainer Maria Rilke, ra-
kouský prezident Theodor Kör-
ner, či lékařka a filozofka Edith 
Steinová a další.

Druhá přednáška bude o du-
chovní službě v Armádě České 
republiky. Uskuteční se v úterý 
26. září od 17 hodin opět na 
Staré radnici. Před posluchače 
předstoupí kaplan hranické po-
sádky kapitán Daniel Waclawek. 
Vyprávět bude o životě kaplana 
v armádě, o náplni práce a o roli 
náboženství v  armádě. Nebu-
dou chybět neobyčejné vzpo-
mínky a zážitky a také promítání 
fotografií.  (red)
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Název zájmového útvaru pro děti a mládež Věková 
kategorie Roční zápisné Den Čas Místo konání Vedoucí

Aerobic ZŠ 700,- Kč úterý 14:30 - 15:30 tělocvična DDM Galašova B. Šturalová

Agility ZŠ, SŠ, VOŠ 1.400,- Kč úterý, neděle út 16:00-19:30; 
ne 14:00-18:30 Kynologický klub J. Koutníková

Agility - přípravka ZŠ 1.000,- Kč pondělí 15:30 - 17:00 Kynologický klub J. Koutníková

Aikido 6.-9.tř. ZŠ + SŠ 1.000,- Kč 
(+licence)* úterý, pátek 17:00 - 19:00 malá tělocvična ZŠ Nová/zrcadlový 

sál DDM Nová J. Doskočil

Aikido - přípravka 1 1.-5.tř. ZŠ 700,- Kč pondělí 15:00  -16:00 tělocvična DDM Galašova M. Melichařík
Aikido - přípravka 2 5.-9.tř. ZŠ 700,- Kč pondělí 16:00 - 17:00 tělocvična DDM Galašova M. Melichařík
Country tance (Drahotuše) 2.-5.tř. ZŠ 400,- Kč úterý 12:30 - 13:30 ZŠ Drahotuše M. Foltýnková
Cvičení na závěsných sítích pro zač.+ mírně 
pokr. 6.-9.tř. ZŠ 1.200,- Kč středa 15:00 - 16:00 studio Phoenix (nad pizzerií 

Agostini) V. Válková

Flétna 1 (Drahotuše) 1.tř. ZŠ 500,- Kč pátek 11:30 - 12:30 ZŠ Drahotuše M. Foltýnková
Flétna 2 (Drahotuše) 2.-3.tř. ZŠ 500,- Kč čtvrtek 12:30 - 13:30 ZŠ Drahotuše M. Foltýnková
Flétna - pokročilí (Drahotuše) 1.-5.tř. ZŠ 500,- Kč středa 12:45 - 13:45 ZŠ Drahotuše M. Foltýnková
Flétna ZŠ, SŠ 1.000,- Kč pondělí, středa individuálně DDM Galašova S. Borek
Florbal - začátečníci 1.-4.tř. ZŠ 700,- Kč pondělí 15:00 - 16:00 velká tělocvična ZŠ Nová B. Kristek
Florbal - pokročilí 5.-9.tř. ZŠ 700,- Kč pondělí 16:00 - 17:00 velká tělocvična ZŠ Nová B. Kristek
Folklórní kroužek Rozmarýnek - začátečníci MŠ (4 - 6 let) 800,- Kč středa 15:00 - 16:00 tělocvična DDM Galašova K. Hegarová

Folklórní kroužek Rozmarýnek - pokročilí od 6 let
700,- Kč  

(děti MŠ 800,-
Kč)

středa 16:00 - 18:00 tělocvična DDM Galašova K. Hegarová

Hranický dětský pěvecký sbor 6.-9.tř. ZŠ + SŠ 700,- Kč pondělí 17:00 - 18:30 hudebna DDM Galašova P. Šeinerová, M. Hradilová
Hranický dětský pěvecký sbor - přípravný 2.-5.tř. ZŠ 700,- Kč pondělí 16:00 - 17:00 hudebna DDM Galašova M. Hradilová, P. Šeinerová
Hudební klub - flétna (Všechovice) 2.-9.tř. ZŠ 500,- Kč úterý individuálně ZŠ Všechovice M. Hujová
Hudební klub - klavír (Všechovice) 2.-9.tř. ZŠ 500,- Kč úterý individuálně ZŠ Všechovice M. Hujová
Informatika (Drahotuše) 3.-4.tř. ZŠ 600,- Kč čtvrtek 13:45 - 14:45 ZŠ Drahotuše V. Holas
Karate ZŠ od 5. tř + SŠ 1.000,- Kč úterý, čtvrtek 17:00 - 19:00 velká tělocvična ZŠ Nová J. Vašek
Keramika 2.-9.tř. ZŠ 1.000,- Kč pondělí 15:00 - 16:00 učebna keramiky DDM Galašova L. Fedorová
Keramika (Drahotuše) 1.-2.tř. ZŠ 700,- Kč čtvrtek 11:30 - 12:30 ZŠ Drahotuše E. Šetinová
Klavír 1 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 1.300,- Kč dle domluvy individuálně DDM Galašova M. Dokoupilová
Klavír 2 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 1.300,- Kč dle domluvy individuálně DDM Galašova D. Jarolimová
Klavír 3 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 1.300,- Kč dle domluvy individuálně DDM Galašova S. Král
Kreativní divadlo 2.-9.tř. ZŠ 700,- Kč středa 15:00 - 16:30 spontánka DDM Galašova L. Kučmerčíková
Kreslení tužkou pravou mozkovou hemisfé-
rou-zač. 3.-9.tř. ZŠ 800,- Kč úterý 14:00 - 15:30 učebna výtvarné výchovy DDM 

Galašova L. Fedorová

Kytara - začátečníci 2.-9.tř. ZŠ 800,- Kč čtvrtek 13:15 - 14:15 spontánka DDM Galašova D. Jarolimová
Kytara - mírně pokročilí 2.-9.tř. ZŠ 800,- Kč čtvrtek 14:15 - 15:15 spontánka DDM Galašova D. Jarolimová
Kytara - středně pokročilí ZŠ 800,- Kč středa 13:30 - 14:30 spontánka DDM Galašova D. Jarolimová
Kytara - pokročilí 1 ZŠ 800,- Kč čtvrtek 15:15 - 16:15 spontánka DDM Galašova D. Jarolimová
Kytara - pokročilí 2 ZŠ 800,- Kč středa 16:45 - 18:45 video DDM Galašova D. Kristek
Le Parkour ZŠ + SŠ 700,- Kč čtvrtek 17:00 - 19:00 malá tělocvična ZŠ Nová T. Hubáček

Letecký modelář 3.-9.tř. ZŠ + SŠ 800,- Kč úterý 14:30 - 17:30 učebna leteckého modeláře DDM 
Galašova V. Boráň

Mažoretky Panenky od 11 let 800,- Kč středa,  
pátek, sobota

st 17-19;  
pá 17-19; so 
9-12

velká tělocvična ZŠ Nová Z. Urbancová, J.Sámelová,  
J. Koutníková

Mažoretky Minipanenky 8 - 10 let 800,- Kč pondělí,  
středa, pátek

po 17-19; st 
17-19; pá 16-18 velká těl. ZŠ Nová, malá těl. ZŠ Nová K. Sámelová, J. Koutníková

Mažoretky Babypanenky 6 - 7 let 800,- Kč (děti 
MŠ 900,-Kč) pondělí, středa 17:00 - 19:00 malá těl. ZŠ Nová, zrcadlový sál 

DDM Nová Z. Urbancová, J. Sámelová

Minimažoretky Babypanenky - přípravka 3 – 5 let 900,- Kč pondělí, středa 16:00 - 17:00 zrcadlový sál DDM Nová K. Sámelová
Moderní gymnastika 2.-6.tř. ZŠ 800,- Kč pondělí 13:30 - 15:00 tělocvična DDM Galašova D. Jarolimová

Myslivecký kroužek 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 700,- Kč sobota 
 (od 16. 9.) 9:00 - 13:00 DDM Galašova, Valšovice, Paseky B. Dvořák, M. Maléřová

Orientální tance - začátečníci ZŠ 800,- Kč pátek 16:30 - 17:30 tělocvična DDM Galašova Z. Velická
Orientální tance - pokročilí ZŠ 800,- Kč pátek 17:30 - 18:30 tělocvična DDM Galašova Z. Velická
Pohybové aktivity (Všechovice) 1.-3.tř. ZŠ 500,- Kč středa 13:00 - 14:00 ZŠ Všechovice P. Pumprla

Pole dance SŠ 1.200,- Kč středa 16:00 - 17:00 studio Phoenix (nad pizzerií 
Agostini) V. Válková

Posilování 1 SŠ 1.000,- Kč pondělí, čtvrtek po 16:00-17:30; 
čt 17:30-19:00 posilovna SPŠ

Posilování 2 SŠ 1.000,- Kč pondělí, čtvrtek po 17:30-19:00; 
čt 16:00-17:30 posilovna SPŠ

Posilování 3 - dívky SŠ 500,- Kč úterý 16:00-17:30; 
17:30-19:00 posilovna SPŠ

Rukodělný kroužek (tvoření, vyrábění, ple-
tení...) 2.-5.tř. ZŠ 1.000,- Kč čtvrtek 14:30 - 15:30 učebna výtvarné výchovy DDM 

Galašova L. Fedorová

Sportovní plavání - začátečníci ZŠ 2.500,- Kč pondělí, čtvrtek 15:30 - 16:30 Plovárna Hranice M. Kasparová
Sportovní plavání - pokročilí mladší ZŠ 2.500,- Kč pondělí, čtvrtek 15:30 - 16:30 Plovárna Hranice M. Beránková
Sportovní plavání - pokročilí starší ZŠ 2.500,- Kč pondělí, čtvrtek 16:30 - 17:30 Plovárna Hranice M. Beránková, M. Kasparová
Sportovní plavání - přípravka 1 3.-5.tř. ZŠ 2.000,- Kč středa 15:00 - 16:00 Plovárna Hranice T. Nádvorník
Sportovní plavání - přípravka 2 3.-5.tř. ZŠ 2.000,- Kč středa 16:00 - 17:00 Plovárna Hranice T. Nádvorník
Stolní tenis, šipky ZŠ 500,- Kč úterý 14:00 - 16:00 vestibul DDM Nová B. Kristek

Šperkování - hrátky s korálky a drátky 4.-9.tř. ZŠ 1.100,- Kč středa 15:00 - 17:00 učebna výtvarné výchovy DDM 
Galašova L. Fedorová

Výtvarný kroužek (malba, kresba, grafika) ZŠ 800,- Kč úterý 15:30 - 17:00 učebna výtvarné výchovy DDM 
Galašova L. Fedorová

POZNÁMKA: (+ licence/XXX,-Kč)     * = info o licenci/poplatku podá vedoucí kroužku     ** 1. kurz - říjen, listopad, 2. kurz - únor, březen

Přehled kroužků a kurzů pro dospělé najdete na webových stránkách Domu dětí a mládeže v Hranicích www.ddm.hranet.cz.

Dům dětí a mládeže nabízí spoustu kroužků a kurzů
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Nábor do mažoretek

S hranickým Domem dětí 
a mládeže trávilo prázdniny té-
měř 430 dětí. „Uspořádali jsme 
čtyři pobytové tábory, z  toho 
jeden byl v Chorvatsku a  také 
jsme měli soustředění mažore-
tek. Těchto táborů se účastnilo 
celkem 154 dětí. Kromě toho 
jsme měli devět příměstských 
táborů. Ty byly plně obsaze-
né a bohužel jsme museli od-
mítat zájemce. Již tradičně je 
o příměstské tábory obrovský 
zájem,“ sdělila ředitelka Domu 
dětí a  mládeže v  Hranicích 
Blanka Šturalová. Jak dodala, 
na příměstských táborech bylo 
celkem 273 dětí.  (red)

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Na tradičním táboře Mraveniště se z táborníků stali pravěcí lidé. Děti se v rámci lesní výuky dostaly i do vojenského prostoru.

Na příměstských táborech se děti věnovaly také kreativnímu tvoření.
Zážitkem na táboře zaměřeném na 
myslivost bylo pro děti opékání vuřtů.

Na příměstských táborech panovala dobrá nálada při sportovních kláních.

Na táborech nechyběly ani výlety. Foto: 7x DDM Hranice

Mažoretky Panenky a Dům dětí a mládeže v Hranicích pořádají nábor 
nových mažoretek ve věku od 5 let. Nábor bude probíhat po celé 
září a říjen v hranickém Domě dětí a mládeže na Nové ulici. Bližší 
informace na www.mazoretkypanenky.estranky.cz.   
Foto: archiv mažoretek Panenky

Prázdninové soustředění mažoretek hranického Domu dětí a mládeže probíhalo na 
Valašsku. Minipanenky a Babypanenky procvičovaly nové prvky s hůlkou i pompony 
a Panenky trénovaly na Mistrovství Evropy 2017, které se koná v říjnu v Holandsku. 

Na tábory s Domem dětí a mládeže vyrazilo 430 dětí
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Život pod lupou, Šílení vědá-
toři, Strojem času, Ponorkou ka-
pitána Nema, Cesta kolem světa 
a Týden s  angličtinou. To jsou 
lákavé názvy týdenních progra-
mů, které připravili na prázdniny 
pro děti v hranické Prima školce 
v Komenského ulici. 

Děti čekal zajímavý program, 
plný zážitků, dobrodružství, ex-

perimentů a zábavy. V průběhu 
tematicky zaměřených dnů se 
prostřednictvím stroje času pře-
nesly do několika období naší 
historie, strávily den v kůži pra-
věkého člověka, ocitly se v zemi 
faraonů, v pestrých kostýmech 
si zatančily středověký tanec 
nebo poznaly těžkost doby bez 
elektřiny, když navštívily Svět 

techniky v  Ostravě. Při tvoření 
sopky v písku se staly badateli, 
kteří přišli na kloub každé záha-
dě. Každý týden také vyrážely 
vlakem za zajímavostmi naší 
republiky a poznávaly svět říše 
živočichů suchozemských i pod 
vodou. Poslední srpnový týden 
završil letní školku ještě hravý 
týden s angličtinou, kde se děti 

spolu s rodilým mluvčím bavily 
a dováděly při písničkách, říka-
dlech a pohybových hrách.   (mš)

Orchestrion, mázhaus, ve-
řejná snídaně i klavíristé na ná-
městí, komentovaná prohlídka 
Staré střelnice – to jsou největší 
taháky letošních Dnů evropské-
ho dědictví v Hranicích, které 
se ve městě uskuteční v sobotu 
16. září.

Letošní ročník se ponese 
v  duchu baroka. Městská kul-
turní zařízení Hranice připravila 
komentovanou prohlídku po ba-
rokních památkách ve městě, ve 
spolupráci s hranickým Domem 
dětí a mládeže barokní tvoření 
na náměstí, ve spolupráci se ZUŠ 
Hranice se v Synagoze uskuteční 
představení Poznej baroko. Do-

konce i  stepařská skupina při-
pravila vystoupení inspirované 
barokem.

Lidem se letos otevře v Hra-
nicích zdarma 15 památek, nově 
Muzeum minerálů ve Stříteži nad 
Ludinou. Uskuteční se komento-
vané prohlídky v arboretu, u mo-
delu historického jádra Hranic na 
zámku, ale také prohlídka areálu 
Staré střelnice.

Připravený je i bohatý hudeb-
ní program. Na náměstí budou 
hrát po celý den zkušení klaví-
risté, hudba bude znít i ze Syna-
gogy a na Staré radnici.

Zatímco atmosféru výstavy 
o vojenských ústavech bude na 

Staré radnici dokreslovat koncert 
v podání skupiny Olomoucký Di-
xieland Jazz Band, v Synagoze se 
uskuteční interaktivní přestavení 
v kostýmech inspirovaných ba-
rokem. Bude znít barokní hud-
ba a  bude se promítat. Diváci 
uvidí ukázky barokních tanců 
a seznámí se s obdobím baro-
ka prostřednictvím představení 
v  podání učitelky hudby Jany 
Labašové a jejích žáků.

Chybět nebude ani loňská 
novinka – permanent breakfast 
tedy veřejná snídaně na Masa-
rykově náměstí u  kašny, která 
v 9 hodin ráno odstartuje Dny 
evropského dědictví ve městě.

Opět se otevře mázhaus měš-
ťanského domu v Radniční ulici 
č. 29. V budově Základní umě-
lecké školy na Školním náměstí 
si budou moci lidé poslechnout 
jeden z  posledních hrajících 
orchestrionů v České republice 
a  dozvědí se také zajímavosti 
o tomto stroji.

A bude se také tvořit, a  to 
hned na dvou místech. Na Staré 
radnici si budou moci lidé vyrá-
bět metály, na náměstí bude ba-
rokní tvoření, kde bude možnost 
vyrobit si šperky, vějíře či masky.

Všechny programy budou 
zdarma. Podrobný program při-
nášíme na straně 11.  (nad)

Celodenní výlet do Světa techniky v Ostravě. Foto: 3x archiv 
Prima školky

Souboj středověkých rytířů. Samozřejmě ve vlastnoručně vy-
robené zbroji.

Velkému zájmu se letos těšily koncerty Hranického kulturního léta. Návštěvníky 
Zámecké zahrady neodradila ani občasná nepřízeň počasí. Většinou však Svatý 
Petr držel nad muzikanty ochrannou ruku. Takže zatímco loni si například skupina 
Fiha místo koncertu kvůli průtrži mračen „zaplavala“, letos se již mohla o své umění 
podělit s posluchači. Také další představení, ať již to byli Distant bells, Portless, Táta/
Roman Pomajbo, (Ne)jen operní koncert a Ivan Hlas Trio si našlo své příznivce. 
Foto: Petr Bakovský

Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 17. srpna odpoledne zahájena výstava grafik 
Bereniky Ovčáčkové, která patří k oceňovaným umělcům v oblasti současné české 
grafiky. Autorka již v Hranicích vystavovala, a to před dvaceti lety v Gotickém sále na 
Staré radnici. Výstava je k vidění až do 1. října. Foto: Jiří Necid

Pohled na svět z výšky zažily děti na výle-
tě na zámek v Náměšti na Hané.

Letní školka byla plná zážitků

Dny evropského dědictví letos v barokním duchu

Hranické kulturní léto 
lákalo do zámecké zahrady

V Synagoze vystavuje 
Berenika Ovčáčková

AKTUÁLNĚ



PROGRAM NA STARÉ RADNICI

• Rozkaz zněl jasně – výstava 
o historii a osobnostech hra-
nických vojenských ústavů 
(9:00 – 16:00)

• Komentovaná prohlídka 
výstavy Rozkaz zněl jasně 
– 11:00, 15:00

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

• Vyrob si svůj metál – vý-
tvarný ateliér pro děti i do-
spělé – (10:00 – 16:00) 

• Olomoucký Dixieland Jazz 
Band – koncert (14:30 – 
16:00)

Hranice 
sobota 
16. září
2017

Národní téma: 
Památky a příroda

Více na  
www.mkz-hranice.cz

Vstupy do památek i na programy zdarma

STARÁ STŘELNICE

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

SYNAGOGA

• Berenika Ovčáčková: Mini- 
legendy – výstava grafik a ob-
razů (Synagoga, 9:00 – 16:00)

• Ženský pěvecký sbor Hrani-
ce pod vedením Marie Hujo-
vé (10:00)

• Improvizace na barokní 
téma - taneční vystoupení 
stepařů pod vedením Šárky 
Hlavinkové (od 13.30)

• Poznej baroko – interaktivní 
představení v kostýmech in-
spirovaných barokem. Bude 
znít barokní hudba a bude se 
promítat. Diváci uvidí ukázky 
barokních tanců a seznámí se 
s obdobím baroka prostřed-
nictvím představení v podání 
učitelky hudby Jany Labašové 
a jejích žáků (od 14:00)

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• Permanent breakfast – ve-
řejná snídaně pro kolemjdou-
cí na Masarykově náměstí 
u kašny. Tabule bude připra-
vena, káva a  čaj uvařené, 
chléb s  máslem namazaný. 
Přijďte s námi posnídat a ně-
jaké dobrůtky vezměte s se-
bou (9:00 – 10:00)

• Veřejné piano u  kašny na 
Masarykově náměstí – kon-
cert klavíristů – učitelů a žáků 
ZUŠ Hranice pro příjemnou 
pohodu kolemjdoucích (9:00 
– 16:00).

• Barokní tvoření u kašny na 
Masarykově náměstí – ve spo-
lupráci s Domem dětí a mlá-
deže Hranice (10:00 – 16:00) 

PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

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

PROGRAM V GALERII M+M

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

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

PROGRAM NA ZÁMKU

• Jana Hostašová: Žádám 
absolutno – výstava obrazů 
v Galerii severní křídlo zámku 
(9:00 – 16:00) 

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

• Komentovaná prohlídka 
modelu historického jádra 
Hranic – autor modelu Stani-
slav Miloš přiblíží zájemcům 
historické souvislosti i  zají-
mavosti při tvorbě modelu 
- Muzeum na zámku (14:00 
– 16:00)

ORCHESTRION

Když máš v chalupě orchestri-
on. Jeden z posledních hrajících 
orchestrionů v Česku si můžete 
přijít poslechnout a  prohléd-
nout do ZUŠ Hranice. Dozvíte 
se více o uměleckém, hudebním 
a technickém umu a zručnosti 
našich předků v oblasti automa-
tických hudebních strojů – or-
chestrionů (14.00 – 16:00, ZUŠ 
Hranice, Školní nám. 35)

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY

• Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s vý-
kladem  - 9:00, 10:00, 14:00 a v 15:00

• Den na Včelařské stezce - posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým 
454. Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka výroby 
svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských 
produktů (9:00 – 15:00).

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

Zpřístupněné památky
od 9:00 do 16:00
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz. Otevřeno:  
st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění 
nebo po předchozí domluvě).
7. 9.–29. 9. 2017 – Barvy života. Tradiční 
výstava prací seniorů. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 7. září v 15 hodin.

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

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz
Otevřeno: září út–ne 9:00–16:00.
Do 31. 10. 2017 - Zrcadlová jeskyně. Výsta-
va sklářských výtvarníků. 

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,  
www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: st a ne 14:00 - 17:00 nebo po předchozí 
domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava 
zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci 
mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se zápalnými mecha-
nismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené  šavle, které nosívali 

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

Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077,  
www.muzeum-hranice.cz. Otevřeno:  út–so 9:00–12:30 
a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 1. 10. 2017 - Berenika Ovčáčková: Miniatury. Vý-
stava významné české grafičky, která vystavuje v Hrani-
cích po dvaceti letech. 

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, 
www.muzeum-hranice.cz. 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, 
ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. C. K. vojenské ústavy a vojenská 
akademie. Výstava představuje nejen historii hranických vojenských 
ústavů a akademie, ale také osobnosti, které v Hranicích studovaly, 
například Slovince Hermana Potočnika, průkopníka raketové techniky 
a astronautiky.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá  8:00–14:00,  

so–ne zavřeno.
Do 5. 9. 2017 - Pavel Dačic-
ký: Kyrgyzstán – země jezer, 
hor a divokých koní. Výstava 
cestovatelských fotografií.

13. 9. – 27. 10. 2017 – Jana Hostašová: Žádám 
absolutno. Výstava obrazů. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 13. září v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE
Pondělí 4. 9.

18:00 - Kruh přátel hudby: Ro-
man Patočka – housle. Koná se 
v koncertním sále MKZ, Zámec-
ká 118, Hranice, vstupné mimo 
předplatné 150 Kč. Předprodej v 
Turistickém informačním centru 
na zámku, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 7. 9.

15:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Barvy života – koná se v Gale-
rii M+M, Jurikova 16, Hranice, 
vstup zdarma.

17:00 - Osobnosti vojenských 
ústavů – přednáška Václava 
Bednáře o  osobnostech, které 
prošly hranickými vojenskými 
školami. Koná se ve výstavním 
sále na Staré radnici, Radniční 1, 
Hranice, vstupné 20 Kč.

Pátek 8. 9.

20:00 - Total Harmony – akus-
tický koncert olomoucké kape-
ly v  duchu rocku a  rockových 
balad. Koná se v Buddha Café, 
Masarykovo náměstí 93, Hrani-
ce, vstupné 160 Kč. Kapacita je 
35  míst, je třeba si rezervovat 
místo na tel. 739 018 866.

20:30 - Letní kino: Barry Seal 
(krimi/ thriller). Koná se v letním 
kině Hranice, vstupné 110  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pátek 1. 9.

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

20:30 - Letní kino: Hurvínek 
a kouzelné muzeum (rodinný). 
Koná se v  letním kině Hranice, 
vstupné 120 Kč. Pokladna ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 2. 9.

14:00 - Stormy fest Kunčice 
Open Air  2017 – metalový fes-
tival. Koná se v areálu fotbalové-
ho hřiště v Kunčicích u Bělotína, 
vstupné 100 Kč.

20:30 - Letní kino: Logano-
vi parťáci (komedie). Koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
110 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před začátkem představení.

PROGRAM KULTURNÍCH,     SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V HRANICÍCH

22:00 - Beach party – skutečný 
písek, bazén, plážová výzdoba 
a letní drinky. Koná se v City Clu-
bu, Masarykovo náměstí 121, 
Hranice. Vstupné a informace na 
tel. 777 120 276.

Sobota 3. 9.

9:30 - Promenádní koncerty 
2017: Kdyby ty muziky nebyly 
– koncert Záhorské kapely. Koná 
se na kolonádě před lázeňským 
domem Bečva, Teplice nad Beč-
vou, vstup zdarma.

Sobota 9. 9.

10:30 - Dožínky ve Vysoké – 
pestrý program po celý den, 
akce začíná mší svatou v místní 
kapli. Koná se v areálu Eko farmy 
Kozí hrádek, Vysoká u Hustopeč 
nad Bečvou, občerstvení zajiště-
no, vstup zdarma.
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13:00 - Loučení s létem – kon-
cert brněnské kapely Poutníci. 
Koná se v  areálu lázní Teplice 
nad Bečvou, vstup zdarma.

16:00 - Fotbalové utkání Dukla 
Hranice vs. Soběchleby – koná 
se na hřišti u splavu, Karla Čapka 
167, Hranice, vstupné 15 Kč, děti 
a ženy zdarma.

20:30 - Letní kino: To (horor/
drama/thriller). Mládeži nepří-
stupný, koná se v  letním kině 
Hranice, vstupné 110  Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

show „Smokeman zasahuje“. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích. Od 13:00–15:30 ho-
din bude program pokračovat 
na dopravním hřišti, Studentská 
ulice v Hranicích, vstup zdarma.

20:00 - Backlight – akustický 
koncert hranické pop-rockové 
kapely. Koná se v Buddha Café, 
Masarykovo náměstí 93, Hrani-
ce, vstupné 160 Kč. Kapacita je 
35  míst, je třeba si rezervovat 
místo na tel. 739 018 866.

Sobota 23. 9.

15:30 - Fotbalové utkání Dukla 
Hranice vs. Drahotuše – koná 
se na hřišti u splavu, Karla Čapka 
167, Hranice, vstupné 15 Kč, děti 
a ženy zdarma.

Pondělí 25. 9.

12:30–15:30 - Seminář ke kot-
líkovým dotacím. Koná se v Zá-
meckém klubu (pod hradbami 
zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstup zdarma.

Úterý 26. 9.

17:00 - Duchovní služba v ar-
mádě – přednáška o kaplanství 
a náboženství v armádě. Předná-
ší kaplan Daniel Waclawek. Koná 
se ve Staré radnici. Radniční 1, 
Hranice, vstupné 20 Kč.

Pátek 29. 9.

19:00 - Legendy se vrací – kon-
cert partičky známých, skvěle 
sehraných muzikantů. Koná se 
v Zámeckém klubu (pod hrad-
bami zámku), Pernštejnské nám. 
1, Hranice, vstupné v předpro-
deji 250  Kč, na místě 300  Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  

Připravujeme na říjen

Středa 4. 10.

19:00 - Vladimír Mišík & ETC, 
J. Marshal & AABand – koncert. 
Koná se v Zámeckém klubu (pod 
hradbami zámku), Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstupné v před-
prodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.  

Čtvrtek 5. 10.

17:00 – Jiří Voves - vernisáž 
k výstavě obrazů. Koná se v Ga-
lerii Synagoga, Janáčkova 728, 
Hranice. Vstup zdarma.

Pátek 6. 10.

19:00 - So What, Hra´n´ice 
– dvojkoncert. Koná se v  Zá-
meckém klubu (pod hradbami 
zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstupné v předprodeji 
40 Kč, na místě 60 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku, tel. 581 607 479.

mátek. Více informací v progra-
mu na straně 11.

15:00 - Fest Guláš - soutěž ve 
vaření guláše. Koná se ve Vče-
lím království, Pod Křivým 454, 
Hranice, přihlášky do soutěže 
posílejte na vcelikralovstvi@ 
seznam.cz.

20:30 - Letní kino: Tulipánová 
horečka (drama/romantický). 
Koná se v  letním kině Hranice, 
vstupné 110 Kč. Pokladna ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v pondělí 11. září 2017. 

Kompletní přehled akcí  
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz. 
Pořadatelé akcí  

mohou pozvánky na své  
akce zasílat na e-mail  

hranickyzpravodaj@hranet.cz 
nebo na mic@meu.hranet.cz. 
Změna programu vyhrazena. 

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

Úterý 12. 9.

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

Středa 13. 9.

8:00 - Recyklojízda 2017 – 
město Hranice se stane osm-
náctou zastávkou týmu, který 
se v září chystá projet Českou 
republiku od západu na východ, 
aby podpořil třídění a recyklaci 
baterií. Na stánku se návštěvníci 
budou moci dovědět o  recyk-
laci baterií a odnést si krabičku 
Ecocheese pro třídění baterií 
v domácnosti. Koná se na Pern-
štejnském náměstí, Hranice, 
vstup zdarma. Více informací 
o akci na www.ecobat.cz. 

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Jana Hostašová: Žádám abso-
lutno. Koná se v Galerii Severní 
křídlo zámku, Pernštejnské nám. 
1, Hranice, vstup zdarma.

Pátek 15. 9.

20:30 - Letní kino: Americký 
zabiják (akční/ thriller). Koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
110 Kč. Pokladna otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Sobota 16. 9.

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

Úterý 19. 9.

17:00 - Nábor nových členů 
Karate do Shotokan - Koná se 
v tělocvičně na Nové ulici, Hra-
nice, vstup zdarma.

19:00 - Psi páně – dokumen-
tární film o každodenním živo-
tě, práci a  poslání současných 
českých dominikánů. Koná se 
v Zámeckém klubu (pod hrad-
bami zámku), Pernštejnské nám. 
1, Hranice, vstupné dobrovolné. 
Akce je pořádána Charitou Hra-
nice.

Čtvrtek 21. 9.

10:00–12:00 - Vyrob si svou 
vlastní medaili – kreativní ateli-
ér pro děti. Koná se ve výstavních 
sálech na Staré radnici. Radniční 
1, Hranice, vstup zdarma.

14:00–16:00 - Vyrob si svou 
vlastní medaili – kreativní ateli-
ér pro děti. Koná se ve výstavních 
sálech na Staré radnici. Radniční 
1, Hranice, vstup zdarma.

19:00 - Peter Lipa & Band – 
koncert oblíbeného slovenského 
jazzmana. Koná se v Zámeckém 
klubu (pod hradbami zámku), 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstupné v předprodeji 250 Kč, na 
místě 300 Kč. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479.

Pátek 22. 9.

8:30–12:30 - Barevný den 
a Den bez aut – ekologická akce 
v rámci Evropského týdne mobi-
lity. Součástí bude i edukativní 

Středa 27. 9.

18:00 - Z Indie do Evropy – co 
se stane, když roztrháte zpáteční 
letenku z Indie do České repub-
liky? Na to najdete odpověď při 
besedě s cestovatelem Pavlem 
Dobrovským. Koná se v  Zá-
meckém klubu (pod hradbami 
zámku), Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstupné 50 Kč.
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Pečovatelská 
služba nabízí 
služby seniorům 
i nemocným 

Pečovatelská služba zři-
zovaná městem Hranice 
zajišťuje pomoc a  podporu 
seniorům, tělesně postiže-
ným a chronicky nemocným 
občanům od 27 let, aby moh-
li co nejdéle setrvat ve svém 
domácím přirozeném pro-
středí. 

Pečovatelská služba rov-
něž poskytuje službu rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžadu-
je pomoc jiné fyzické osoby - 
například při narození tří a více 
dětí najednou.

Pečovatelská služba nabí-
zí pomoc při zajištění těchto 
služeb:
• Pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o  svou 
osobu jako podávání jídla 
a pití, pomoc při oblékání, 
pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík, pomoc v pro-
storové orientaci.

• Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu.

• Poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, 
a  to dovoz nebo donášku 
oběda, pomoc při přípravě 
a podání stravy.

• Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti jako úklid, do-
nášku vody, topení v kam-
nech, nákup, praní a žehlení 
prádla, pochůzky na poštu, 
k  lékaři, do lékárny a  po-
dobně.

• Zprostředkování kontaktu 
se společenským prostře-
dím – například doprovod 
k  lékaři, do institucí a po-
dobně.

• Fakultativní služby – napří-
klad dohled nad požitím lé-
ků, dohled nad uživatelem 
v domácnosti, odvoz autem 
na území města.

Tato registrovaná služba 
je poskytována týmem pro-
školených a  kvalifikovaných 
zaměstnanců. Je prováděna 
v pracovní dny od 7 do 18 ho-
din v domácnosti klienta.

V případě zájmu kontak-
tujte vedoucí pečovatelské 
služby Bc. Jaroslavu Míkovou, 
Tovačovského 2000, 753 01 
Hranice, telefon 581 602 230, 
605 468 096, e-mail: pecova-
telskaslužba@domovsenio-
ruhranice.cz. Více na www.
domovsenioruhranice.cz.

Hraničtí dragoni se koncem července účastnili 
17. mistrovství Evropy klubových týmů dračích 
lodí pořádané Evropskou federací dračích lodí. 

Mistrovství se konalo ve francouzském městě 
Divonne les Bains. Toto malebné lázeňské městeč-
ko přivítalo kolem dvou tisíc závodníků. Sportovní 
areál s jezerem, které vzniklo vytěžením písků pro 
budování nedaleké švýcarské Ženevy, byl výji-
mečný i tím, že kromě bojů na dračích lodích bylo 
možné prostým okem pozorovat zasněžený vrchol 
Mont Blancu.

Klub vodních sportů Hranice měl zde své za-
stoupení. Dagmar Dohnalová, Šárka Bláhová, Věra 
Mrázová a Petr Sehnoutka přijali hostování v ko-
jetínském týmu a závodili v kategoriích smíšených 
posádek na standardních dvacetimístných a ma-
lých desetimístných dračích lodích. 

Ženy pak ještě podpořily čistě ženskou posádku 
na malé dračí lodi. Soutěžilo se na tratích 2000 me-
trů, 200 metrů a na středně dlouhé trati 500 metrů. 
Z těchto soutěží si hraničtí dragoni dovezli tři bron-
zové medaile. Jejich radost byla znásobena výsled-
ky mužské posádky, která získala dva mistrovské 
tituly a další pěkná umístění. Hraničtí závodníci 
tak navázali na desetiletou tradici dračího sportu 
v Hranicích a jeho úspěchy. 

Věra Mrázová, KVS Hranice

SPORT / AKTUÁLNĚ

Dagmar Dohnalová, Šárka Bláhová, Věra Mrázová a  Petr  
Sehnoutka přijali hostování v kojetínském týmu. 
Foto: archiv KVS Hranice

S velkým ohlasem se v Hranicích setkala autogramiáda olympijského vítěze a mistra světa, dvojnásobného mistra Evropy a spor-
tovce roku 2016 Lukáše Krpálka, která se uskutečnila ve dvoraně zámku ve středu 16. srpna. Lukáš Krpálek si do Hranic přijel 
zatrénovat na soustředění judistické reprezentace. Autogramiády se také účastnil jeho reprezentační kolega David Klammert 
a šéftrenér reprezentace Petr Lacina. Foto: Jiří Leisser

Lukáš Krpálek se zapisuje do Zlaté knihy města.

Judista Lukáš Krpálek (26), olympijský šampion z Ria v polo-
těžké váze, se v rámci soustředění v Hranicích setkal s vedením 
města.

Hraničtí draci přivezli medaile

Olympijský vítěz Lukáš Krpálek v Hranicích
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Letos si připomínáme 130 let 
od založení hranického Sokola. 
Ten vznikl v roce 1887. Na usta-
vující schůzi 21. srpna 1887 byl 
prvním starostou zvolen Anto-
nín Kunz. Jednota tehdy měla 
62 členů - mužů.

Z počátku neměli nic. Ani ná-
řadí, ani prostory. Brzy Antonín 
Kunz z vlastních peněz nakou-
pil hrazdu, bradla, koně, kruhy, 
šplhadla, kužely, činky a  tyče. 
S prostory ale jednota bojovala 
dlouhé roky.

Cvičili, kde se dalo
Cvičilo se v soukromých pro-

storách, v  tělocvičnách všech 
hranických škol, na dvorcích, cvi-
čilo se na louce v lázních v Tep-
licích nad Bečvou, na cvičišti na 
Střelnici. Potíže s  cvičebními 
prostory vyvolaly snahu vybu-
dovat vlastní tělocvičnu, a proto 
založili v roce 1901 Družstvo ke 
zřízení tělocvičny Sokola.

Kromě prostných cvičení 
a cviků na nářadí pěstovali So-
koli také některé disciplíny leh-
ké atletiky a jízdu na kole. V roce 
1896 na krátkou dobu zkoušeli 
i  střelbu na terč. Neujal se ani 
šerm, ani jezdecký sport. V roce 
1898 zavedli veslování na Bečvě, 
od roku 1913 provozovali řecko-
-římský zápas.

Pozvedli i kulturní život  
ve městě

Velké zásluhy měli také hra-
ničtí Sokoli na pořádání kultur-
ních akcí ve městě. Věnovali se 
hlavně ochotnickému divadlu, 
zásluhy měli také na zřízení 
veřejné čítárny v  Hranicích. 
Značnou pozornost věnovali 
i  vzdělávací činnosti. Pořádali 
večírky s přednáškami z oblasti 
literatury, historie, zdravotnictví, 
z cest po cizině. Pro dívky orga-

nizovali kurzy českého jazyka, 
hospodářství, vychovatelství 
a zdravovědy.

V roce 1892 uspořádal Sokol 
první sokolské šibřinky.  Kromě 
toho pořádali také věnečky, 
lidové merendy, posvícenské 
zábavy, mikulášské zábavy, zá-
bavy na rozloučenou s branci, 
silvestrovské zábavy. Tyto akce 
byly velmi oblíbené a navíc byly 
zdrojem příjmů pro Družstvo na 
postavení sokolovny.

Slet přilákal tisíce lidí
První župní slet byl v Hrani-

cích uspořádán na louce u Teplic 

nad Bečvou v roce 1893, což bylo 
vzpruhou pro jednotu.

Rok 1903 byl zásadní. Hranice 
byly vráceny českému lidu, a tak 
se slet středomoravské sokolské 
župy na louce v údolí Teplic nad 
Bečvou stal velkolepou manifes-
tací sokolských jednot. Téměř 
všechna města východní Mo-
ravy poslala své zástupce a so-
kolského průvodu se účastnilo 
6 tisíc lidí a na sletišti přihlíželo 
přehlídce 10 až 15 tisíc diváků. 
Při cvičení vystupovaly poprvé 
ženy a po sletě byl založen žen-
ský odbor Sokola, který měl 50 
členek a 6 dorostenek.

Období od roku 1903 do roku 
1919 se neslo v duchu nezištné 
práce a nadšení pro sokolskou 
věc. Členská základna se rych-
le rozrůstala, v roce 1912 měla 
jednota už 206 členů. V tomto 
roce povolily školské úřady cvi-
čení mládeže, a tak od roku 1913 
chodilo do Sokola 70 chlapců 
a 50 dívek.

Nutno podotknout, že dlou-
ho byl Sokol jedinou českou 
tělovýchovnou organizací v Hra-

nicích.  Potom byl ale v roce 1909 
založen Orel a v roce 1912 Děl-
nická tělocvičná jednota Lasalle.

V roce 1911 se začíná kon-
krétněji hovořit o  stavbě So-
kolovny, zvláště když František 
Šromota ve své závěti přislíbil 
Sokolu velkou zahradu.

V roce 1912 se ženy stáva-
jí podle změněných stanov 
rovnoprávnými členy jednoty 
a dostávají zastoupení ve výbo-
ru jednoty.

Vojákům dávali dárky
Aktivní činnost před válkou 

byla úplně zastavena mobilizací.  
Většina členů Sokola nastoupila 
vojenskou službu, tělocvična 
byla zabrána pro vojenské úče-
ly. Přesto dělali Sokoli, co mohli. 
Vojákům rozdávali na nádraží 
dárky, posílali balíčky na frontu.

V roce 1915 byla rozpuštěna 
Česká obec sokolská. Nastala 
přísná perzekuce Sokolů. První 
světová válka utlumila tělový-
chovné a sportovní dění v Hra-
nicích.  (nad)

Pokračování příště

130 let
Sokola Hranice

1. díl: léta 1887 až 1917

Teprve v roce 1903 vznikl ženský odbor Sokola, který měl 50 členek a 6 dorostenek.
Kromě tělovýchovy se věnoval hranický Sokol také kulturní činnosti, hlavně ochot-
nickému divadlu.

První sokolské šibřinky se konaly v roce 1892. Pro ilustraci jsou na snímku šibřinky z roku 1934 na téma V tajemných hlubinách 
oceánu. Sokolky v převleku za rybky mají odvážné kostýmy. Foto: sbírky hranického muzea

Sokoli rozhýbali život ve městě

HISTORIE SOKOLA
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Dokončení ze strany 1
V plánu je také výměna všech 

14 sprchových baterií a hlavic za 
150 tisíc korun, nákup dalšího 
parního generátoru tentokrát 

do parní kabiny v  sauně. Stát 
bude 75 tisíc korun.

Kromě těchto plánovaných 
investic a  oprav je zapotřebí 
provést spoustu dalších drob-

ných i větších oprav v techno-
logické části zařízení například 
výměna 4 vlasových předfiltrů 
za 115 tisíc korun, výměna zko-
rodovaných klapek odpadního 
vzduchu u  obou Menerg za 
100  tisíc nebo výměna těsně-
ní dnových kanálů nerezových 
bazénů za 30 tisíc.

V minulých letech došlo ke 
spoustě oprav a investic. V roce 
2013 to byla oprava sprch u ša-
ten pro muže, výměna roštnic 
kolem všech bazénů, nákup 
nového vodního vysavače Dol-
phin a nových židlí ve vstupní 
hale. V roce 2014 se uskutečnila 
výměna 10 oběhových čerpadel 
chlorace a měření vody a pře-
broušení a  nátěr venkovních 
dřevěných nosníků střechy 
Plovárny. V roce 2015 následo-
vala oprava finské sauny a také 
výměna osvětlení v prostorách 
sprch, šaten a chodby u mužů 
i  žen. Loni došlo k  upgrade 
vstupního systému, výměně 
zámků šatních skříněk za elek-

tronické zámky na čip, bylo vy-
měněno osvětlení v bazénové 
i  vstupní hale, na chodbách, 
v kanceláři a kotelně. V tobogá-
nové věži byly nově obloženy 
stěny schodiště a přebroušeno 
a natřeno zábradlí. U parní ka-
biny v bazénové hale byl vymě-
něn parní generátor u vyvíječe 
páry.

Počet návštěvníků byl v roce 
2016 druhý nejvyšší za 10 let 
provozu, a to 180 tisíc osob. To 
svědčí o tom, že Plovárna Hrani-
ce je oblíbená nejen hranickými 
obyvateli, ale i  lidmi z širokého 
okolí. Přibývá návštěvníků, kte-
ří chodí pravidelně, a Plovárna 
také zaznamenává neustálý ná-
růst nákupu permanentek.

Od 1. září zaplatí dospělí za 
hodinové plavání 80 korun, děti 
do 6 let mají vstup zdarma. Slevu 
mají senioři, studenti a mládež 
od 6 do 15 let, hodina na bazé-
ně je přijde na 60 korun. Nový 
ceník platný od 1. září najdete na  
www.aquaparkplovarnahranice.cz.

Přinášíme rozhovor s  čers-
tvým mistrem Evropy v  rych-
lostní kanoistice na 500 metrů 
z  bulharského Plovdivu, hra-
nickým kajakářem Jakubem 
Zavřelem.  

Jakub Zavřel se v dramatic-
kém finále od začátku držel na 
čelních pozicích a v těsném finiši 
se dokázal dostat před Bělorusa 
Mikitu Borikaua a úřadujícího mi-
stra světa na této trati Dána René 
Poulsena a získal tak svoji první, 
a hned nejcennější medaili mezi 
dospělými.

Toto mistrovství se vám po-
vedlo nad očekávání.  

Povedlo se skvěle. Povedlo 
se mi vyhrát! Jel jsem tam tedy 
dvě disciplíny, pět kilometrů 
a  pětistovku. Pětikilák, ten se 
mi úplně nepovedl, ten se jel na 
závěr závodů, ale pětistovku, tu 
jsem vyhrál. Bylo to překvapivé, 
ještě překvapivější, že to bylo ve 
světovém rekordu.

Jel jsem tam s  tím, že jde 
o přípravný závod před mistrov-
stvím světa do 23 let. S tím, že 
samozřejmě zkusím jet co nejlíp. 
Časový rozpis byl takový, že pě-

tistovka byla méně obsaze-
ná, nebylo tam tolik favoritů, 
ale i tak tam byli rychlí borci. 
Třeba ve finále jel vedle mě 
v dráze aktuální mistr světa 
na 500 metrů Dán Poulsen, 
takže jsem si říkal, že kdyby 
mi to hodně sedlo, že bych 
mohl jet o  3. místo, ale že 
bych mohl vyhrát, to vůbec 
ne.

Co rodina, co na to říkali 
doma?

Já jsem se s nimi ještě po-
řádně neviděl, protože vče-
ra jsem přiletěl z mistrovství 
světa do 23 let a přijel jsem 
až večer, takže jsme se tak 
akorát pozdravili.

A tam se vám dařilo jak?
Na mistrovství světa jsem 

byl dvakrát šestý a  jednou 
jedenáctý. Forma vyšla kupodi-
vu trochu dřív, než jsem čekal, 
ale naštěstí právě na mistrovství 
Evropy, což je důležitější závod, 
protože to bylo mistrovství v do-
spělé kategorii, druhé nejvyšší 
soutěži po mistrovství světa 
a  tohle bylo v uvozovkách jen 
mistrovství do 23 let.

Co vás ještě letos čeká za 
závody?

Letos mě ještě čekají dvě mist-
rovství světa -  jedno u nás v Rači-
cích, ale tam bohužel pojedu jen 
5 kilometrů, protože žádná krát-
ká trať na mě nezbyla a 14 dní 
na to pojedu ještě mistrovství 
světa v maratonu v Jihoafrické 
republice.

Příští rok ale budete mít 
větší šanci být nominován na 
více tratí?  

To rozhodně. Nominace se 
dělají z výsledků nominačních 
závodů z daného roku plus se 
zohledňují výsledky z předcho-
zích let. Takže já myslím, že titul 
mistra Evropy a k tomu světový 
rekord je docela dobrý výsledek 
pro další nominace.

V kolika letech jste vlastně 
s kanoistikou začínal?

Začínal jsem tady v hranické 
loděnici v  šesti letech, tehdy 
pod vedením dnes už zesnulé-
ho Milana Bartoše, který byl můj 
první trenér. A dal mi toho hroz-
ně moc. Hlavně to nejdůležitější, 
a to je láska k tomu sportu, bez 
něj už bych to třeba dávno ne-
dělal, protože by mě to nebavilo.

Když jsem potom v 18 přešel 
do dospělé kategorie, tak jsem 
musel odejít do Prahy za lepšími 
podmínkami a střediskem, pro-
tože moji přípravu v Hranicích 
by nikdo nefinancoval. A  také 
tam studuji, což je takové pří-
hodné.

Petr Bakovský
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Více než krytý bazén, je v létě samozřejmě využíváno venkovní koupaliště. 
Foto: Jiří Necid

Jakub Zavřel. Foto: archiv Jakuba Zavřela

Plovárna stále modernizuje, nyní upravuje ceny




