
Česká rocková legenda Olympic vy-
stoupí v Hranicích v neděli 15. července 
v letním kině na akci HraniceFest. Program 
pro celou rodinu bude probíhat od půl třetí 
odpoledne, připravena je zábava pro děti 
i dospělé. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 
jsou již v předprodeji.          Více na straně 7
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Jeden z  nejlepších českých zpěváků, Dan Bárta, bude mít koncert v  rámci 
Jazzových dnů v Hranicích v divadelním sále na Staré Střelnici ve středu 6.  června 
v 19 hodin. Dvanáctinásobný zpěvák roku Dan Bárta vystoupí na hranickém 
pódiu se špičkovým jazzovým uskupením Robert Balzar Trio, které vystupuje od 
roku 1996 s autorskou tvorbou i s úpravami nejen jazzových standardů.   (vk) 
Foto: Ondřej Pýcha 

Špičkový hudebník Dan 
Bárta vystoupí v Hranicích

Do Hranic míří Olympic

Letní kino zahajuje sezónu

Tři jedinečné výstavy v červnu

Světově proslulý astrofotograf

Doprava v Hranicích houstne 
a ve špičkách se ucpává město. 
Proudy aut zatěžují obyvatele 
města zplodinami, prachem 
a hlukem.

Řidiči pak ztrácejí trpělivost 
v uzlových bodech – na výjezdu 
z  Nádražní ulice na křižovatce 
u Slávie, nebo v ulici Přísady na 
výjezdu do Teplic, kde se pravi-
delně tvoří kolona hluboko do 
Komenského ulice. Pro usměrně-
ní neustále houstnoucí dopravy 
však už nevystačíme s jednodu-
chými dopravními úpravami.

Kde jsou příčiny současného 
stavu?
- nedostatečná a neřešená do-

pravní infrastruktura

- stále stoupající počet automo-
bilů na jednu domácnost

- koncentrace průmyslových 
podniků do průmyslových are-
álů

- málo využívaná MHD
- špatné návyky většiny z nás – 

autem kamkoliv a kdykoliv
Řešení přesto existují. Jak díl-

čí, tak ta zásadní, celková.
Mezi ta dílčí, rychlá patří na-

příklad úprava obou zmíněných 
křižovatek přidáním pruhu pro 
pravé odbočení, který průjezd-
nost křižovatek výrazně zvýší. 
Pro Přísady je již hotová studie, 
návrh křižovatky u Slávie se při-
pravuje.  

Pokračování na straně 2

Hranické letní kino zahajuje v červ-
nu sezonu. Diváci se opět můžou těšit 
na ty nejočekávanější filmové trháky 
v jednom z nejnavštěvovanějších letních 
kin v České republice. Promítat se bude 
v červnu každý pátek a sobotu, vždy ve 
21 hodin.  Více na straně 7

Ještě do neděle 17. června můžete zhlédnout v Synagoze 
výstavu uznávaného umělce Otise Lauberta – Kaleidoskop. Od 
čtvrtka 22. června pak bude Synagoga patřit obrazům Jana 
Knapa, nejvýznamnějšího autora moderního sakrálního umění. 
A určitě si nenechte ujít výstavu na Staré radnici, která se jmenuje 
Řemeslo má zlaté dno a zahájí ji vernisáž ve čtvrtek 14. června. 
 Více na straně 6

Úspěšný astrofotograf Petr Horálek, jehož fotografi e ocenila 
i NASA, přijal pozvání na besedu do Hranic. Přednáška Petra 
Horálka Klenoty USA, krajinné i hvězdné se bude konat v úterý 
5. června od 18 hodin v Zámeckém klubu.  Více na straně 6

Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení

Největší technický problém na trase obchvatu, železniční trať, bude nutné pře-
mostit. Reprofoto

Hranický zpravodaj



2

Dokončení ze strany 1 
Celková řešení zahrnují pře-

devším tzv. Palačovskou spojku 
a Severovýchodní obchvat Hra-
nic. Palačovskou spojku připra-
vuje Ředitelství silnic a  dálnic, 
její zahájení se předpokládá 
v roce 2021 (podrobnosti přine-
seme příště).

Severní obchvat, nahrazující 
silnici I/47 a část Třídy 1. máje, 
vyvede podstatnou část do-
pravy mimo obytné čtvrti měs-

ta. V  současnosti se řeší jeho 
1.  etapa, severovýchodní část 
propojující Potštátskou a Bělo-
tínskou ulici. Ta je řešením pro 
severovýchodní část města, kde 
je potřeba odklonit zejména 
dojíždějící zaměstnance a  zá-
sobování průmyslových areálů 
„Sigmy II“ a  nově vznikajícího 
průmyslového areálu v bývalých 
kasárnách Jaslo. Vybudováním 
Severovýchodního obchvatu se 
zklidní Třída 1. máje, umožní se 

snadnější přístup k  nádražím, 
vlakovému i  autobusovému 
(v  budoucnu ke společnému 
Dopravnímu terminálu, sdružují-
címu vlaky a autobusy) a rovněž 
se zlepší dopravní situace v okolí 
Nové ulice. Příprava takovýchto 
konstrukčně a majetkově nároč-
ných dopravních staveb ale trvá 
řádově roky.

Na dopravu ve městě je třeba 
dívat se komplexně. Doprava je 
jako nafouknutý balónek. Když 

ho zmáčknete v jedné části, roz-
šíří se jinam. Auta nezmizí, jen 
začnou komplikovat život v jiné 
části města. Proto je třeba vytěs-
nit maximum dopravního zatí-
žení, zejména tranzitní, mimo 
město. Pokud nechceme řešit za 
několik  let dopravní problémy, 
které dnes trápí například Pře-
rov, je potřeba pokračovat s ma-
ximálním úsilím a odborností.

Mgr. Ivo Lesák,
místostarosta města Hranic

Výstavbu a  rekonstrukci 
chodníků a zastávek MHD po-
dél silnice I. třídy a  místních 
komunikací III. třídy, včetně 
přechodů pro chodce a  míst 
pro přecházení, připravuje 
město Hranice.

Akce se bude týkat ulic Třída 
Československé armády, Hřbi-
tovní a  Sklený kopec. Projekt 
„Rekonstrukce chodníků a pře-
chodů pro chodce v Hranicích“ 
bude stát 6,6 milionů korun a je 
spolufinancován Evropskou unií.

Akce byla zahájena začátkem 
května a měla by skončit 31. srp-
na 2018. Na Skleném kopci se 
bude jednat o chodník směrem 
od restaurace dolů k ulici Skalní. 
Na Třídě Čs. armády půjde o úsek 
od skicentra až po křižovatku 
Motošín a na druhé straně sil-
nice od křižovatky po most přes 
Ludinu (pod ZUŠ).

Třetí částí akce je ulice Hřbi-
tovní. Zde budou opravovány 
chodníky po obou stranách ulice 
od křižovatky s ulicí Komenské-

ho, na jedné straně až ke vstupu 
na hřbitov, na druhé straně až 
po odbočku k malému nádraží. 
Na tuto část naváže ještě úsek 
na protější straně, který povede 
až za trať (ulice Jungmannova 
a Dobrovského), kde bude zbu-
dováno přechodové místo.

Práce budou probíhat postup-
ně, jedna ulice po druhé. Nejprve 

přijde na řadu Sklený kopec, poté 
ulice Hřbitovní a akci završí chod-
ník na Třídě čs. armády. Hlavním 
cílem projektu je zvýšit bezpeč-
nost dopravy, především té pěší, 
v trase dopravně zatížené komu-
nikace. Nově upravené chodníky 
budou přizpůsobeny i osobám 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace.   (bak)

Nově opravený chodník 
je v Kropáčově ulici. Jde o in-
vestici v rámci dokončení vý-
stavby splaškové a  dešťové 
kanalizace v  této ulici. Záro-
veň má dojít na konci květ-
na k úpravě vozovky. Ta však 
nebude zatím úplně defini- 
tivní.

Povodí Moravy zde totiž 
bude provádět protipovodňo-
vá opatření, při kterých bude 
do komunikace ještě zasahovat. 
Proto vozovka ještě nebude mít 
konečný stav, byly by to zby-
tečně vynaložené prostředky. 
Město proto raději důkladně 
zrekonstruovalo chodník.

Stavba kanalizace v  Kropá-
čově ulici je součástí rozsáhlé 
investiční akce „Zlepšení eko-
logického stavu řeky Bečvy 
v Hranicích“, kterou provádí spo-
lečnost Vodovody a kanalizace 
Přerov společně s městem Hra-
nice. Podíl VaK Přerov zahrnuje 
výstavbu tří retenčních nádrží 

a splaškové kanalizace v ulicích 
Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčko-
va a Pod Křivým.  Město využívá 
výstavby splaškové kanalizace, 
aby bylo možnné do jednoho 
výkopu zároveň položit i kanali-
zaci dešťovou. Celková hodnota 
této investiční akce je 133,6 mili-
onu korun bez DPH.  (bak)

Další rozšíření možností 
parkování u vlakového nádraží 
v  Hranicích připravuje město 
Hranice. Již v minulosti učinilo 
město řadu kroků ke zlepšení 
neúnosné situace s parkováním 
v přednádražním prostoru. Jako 
první krok zřídilo odstavné par-
koviště pro 45 aut na autobuso-
vém nádraží.

Dále město Hranice po do-
hodě se Správou železniční 
dopravní cesty získalo další 
parkovací místa přímo u  ná-
draží, kdy se upravil systém 
parkování a pro řidiče se otevřel 
nový prostor v severovýchodní 
části přednádraží. Ani to však, 
zejména ve špičkách, není do-
statečné. Proto město v těchto 

prostorách koupilo starou ne-
využívanou budovu, kterou na 
přelomu dubna a května necha-
lo strhnout a  na nově vzniklé 
ploše připravuje další parkování 
pro zhruba 25 aut. 

Všechny tyto aktivity jsou 
pouze dílčími kroky, hlavním 
cílem města je vybudování 
jednotného dopravního ter-
minálu, který bude komplexně 
řešit prostor obou nádraží, jak 
vlakového, tak autobusového, 
a sdruží všechny vlakové a au-
tobusové spoje v jednom místě. 
Ideální stav by byl suchou no-
hou dojít z krytého parkoviště 
do nádražní budovy a pokra-
čovat dál některým dopravním 
prostředkem. (bak)

Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení

V Hranicích se budou opravovat chodníky

Kropáčova ulice dostala nový chodník

Z RADNICE

Hranice oslavily Den vítězství U nádraží se připravuje 
další prostor pro parkování

Pietním aktem u Památníku obětem fašismu u Smuteční obřadní síně Měst-
ského hřbitova v  Hranicích si město Hranice v  úterý 8.  května připomnělo 
Den vítězství. Akci u příležitosti 73. výročí osvobození pořádalo Město Hra-
nice, Vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská, Český 
svaz bojovníků za svobodu, Klub vojenských důchodců a  Sokol Hranice.  
 (bak) Foto: Jarmila Vrtalová



3

Vášniví čtenáři si musí nyní 
půjčit knihy do zásoby. Od stře-
dy 20.  června se na zhruba tři 
měsíce knihovna uzavře a začne 
její rekonstrukce. Posledním půj-
čovním dnem před uzavřením je 
úterý 19. června.

Cílem rekonstrukce je zatrak-
tivnit a zmodernizovat stávající 
interiér tak, aby se knihovna sta-
la místem, kde budou lidé rádi 
pobývat. Budou se zde provádět 
drobné stavební úpravy, podla-
hy se budou brousit a doplňo-
vat. Dojde i k částečné výměně 

elektroinstalace a ke kompletní 
výměně svítidel. Kromě sta-
vebních zásahů se bude měnit 
i  interiér. Starý nábytek z  roku 
1981, který je velmi opotře-
bovaný a složený ze dvou růz-
ných nábytků, už dosloužil. Asi 
v nejhorším stavu je v dětském 
oddělení. Regály na knihy ale 
už nestačí ani kapacitně. Dojde 
proto k výměně jak knihovních 
regálů, tak zbývajícího nábytku. 
V době rekonstrukce knihovny 
nebudou probíhat výstupy na 
věž Staré radnice.  (bak)

Upozorňujeme 
na změnu termínu 
uzavření knihovny

Vzhledem k posunu za-
hájení prací na rekonstrukci 
veřejných oddělení městské 
knihovny upozorňujeme 
všechny čtenáře a uživatele 
knihovny na změnu termí-
nu uzavření knihovny. 

Městská knihovna bude 
uzavřena již od středy 
20. června. Doporučujeme 
zajistit si do tohoto termínu 
zásobu knih na dobu cca 
3 měsíců, po které knihov-
na bude uzavřena. Doporu-
čujeme také vyzvednout si 
všechny rezervované kni-
hy. Pro dobrý výběr a ob-
jednání knih do daného 
termínu využijte našich 
služeb on-line a přijďte si 
knihy vybrat při častějších 
návštěvách. Zapůjčené kni-
hy budou prodlouženy ve 
výpůjčním protokolu na 
celou dobu trvání rekon-
strukce. 

Marie Jemelková, vedoucí 
knihovny a Naďa Jandová, 

ředitelka MKZ Hranice

Nové informační centrum 
na vlakové zastávce v  Tepli-
cích nad Bečvou, zaměřené na 
Hranickou propast, slavnostně 
otevře město Hranice v pátek 
1. června v 15 hodin.

Již od půl třetí začne před 
budovou hrát hudební skupina 
Hraničáci a po přestřižení pásky 
bude možné si prostory infor-
mačního centra prohlédnout. 
Pro návštěvníky budou připra-
veny drobné dárky.

Infocentrum pak bude ote-
vřeno od úterý do pátku od 10 
do 16 hodin a o víkendech, tedy 
v  sobotu a  neděli, od 9 do 12 
a odpoledne od 12.30 do 17.30, 
a to až do konce září.

V prostorách teplického ná-
draží byly upraveny dvě míst-
nosti, v  první je interaktivní 
model propasti, pojednaný 
jako prostorový řez, který za-
chycuje nejčerstvější poznatky 
o výzkumu Propasti. V modelu 
jsou vyznačeny milníky ve vý-
zkumu hloubky Propasti s  po-
pisy jejích jednotlivých částí. Je 
zde umístěn i informační panel. 
V místnosti jsou také připraveny 
brýle pro zobrazení virtuální re-
ality – prohlídky z různých částí 
Propasti, zejména těch, kam se 
návštěvníci nemohou dostat. 
Druhá místnost bude sloužit 
jako kino, kde poběží krátký film 
o výzkumech v Propasti.

Před nádražím budou umís-
těny pylony s  informacemi 
a  v  podchodu pod železnicí 
deset velkoformátových foto-
grafií Propasti. Pro cyklisty jsou 
na dvorku budovy připraveny 
také stojany na kola. Celá akce 
stála přes milion korun, zhruba 
půl milionu z toho činila dotace.

„Město zřízením infocentra 
sleduje hned několik cílů. Jed-
nak zviditelnit a  zpropagovat 
jedinečný světový unikát  - Hra-
nickou propast, která je s celko-
vou naměřenou hloubkou 473,5 
metrů nejhlubší propastí České 
republiky. Zároveň je díky re-
kordní hloubce vody 404 metrů 
nejhlubší zatopenou propastí 

světa. Jejího dna přitom stále 
není dosaženo,“ sdělil místosta-
rosta Hranic Ivo Lesák.

Jak dodal, druhým cílem bylo 
oživit chátrající kulturní památ-
ku, kterou je budova Českých 
drah. Tato funkcionalistická bu-
dova z roku 1939 byla postave-
ná podle projektu Miloše Fikra 
a Josefa Dandy a je významným 
příkladem železniční architek-
tury z  1. poloviny 20. století. 
Budova je ale v bídném stavu. 
Město proto iniciovalo jednak 
využití prostor budovy a  také 
jedná se Správou železničních 
a  dopravních cest o  dalších 
opravách a případném odkupu 
budovy.  (bak)

Začne rekonstrukce knihovny

Nové infocentrum v Teplicích nad Bečvou se otevře

Z RADNICE

V dětském oddělení bude pódium 
s polštáři, chytrá stěna na psaní a kres-
lení a přibude více regálů. Reprofoto: 
studie k realizaci knihovny

Takto budou vypadat prostory nové knihovny. Regály budou 
v šedé barvě a u oken bude vytvořen příjemný prostor pro čtení 
knih. Reprofoto: studie k realizaci knihovny

Takto vyhlížela novostavba teplického nádraží v roce 1939. Foto: archiv Jiřího 
Nebeského

Stávající interiér knihovny se v létě změní. Foto: Petr Bakovský

V jedné místnosti nového infocentra je interaktivní model propasti. Foto: Petr 
Bakovský
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Městský úřad v Hranicích je 
pravidelným sběratelem nej-
vyšších ocenění v oblasti kva-
lity řízení.  Minimálně jednou za 
pět let přiveze nějaké vrcholné 
ocenění.

V roce 2008 to byl zisk Národ-
ní ceny kvality ČR za uplatnění 
modelu CAF a  v  roce 2013 již 
druhou Národní cenu kvality 
ČR za model EFQM. Letos úřad 
získal celkově páté ocenění od 
Ministerstva vnitra ČR Orga-
nizace dobré veřejné služby, 
a  to za zavedení systému ma-
nagementu kvality dle normy 
ISO 9001/2016. Tajemníkovi 
Městského úřadu v  Hranicích, 
Ing.  Bc.  Vladimíru Vyplelíkovi, 
jsme položili několik otázek.

Jak těžké je dlouhodobě se 
držet na špici?

Jednoduché to není. Navíc, 
není nic staršího než včerejší 
úspěchy. Hned druhý den po 
převzetí takovéhoto ocenění 
občana nezajímá nějaká cena, 
ale to, jak budou vyřízeny jeho 
záležitosti, jaký bude přístup 
úředníků.

Management kvality dle nor-
my ISO 9001 máme zaveden od 
roku 2004, kdy jsme byli třetím 
městským úřadem v  republi-
ce, který ho zavedl. Není to jen 
o  udržování systému a  jeho 
přizpůsobování požadavkům 
novelizovaných norem (tedy 
v  našem případě recertifikace 
dle normy ISO 9001/2016), ale 
je to o  naplňování toho, co je 
v těchto normách zakódováno, 
tedy neustálého zlepšování.

Co se vám v posledních le-
tech podařilo zlepšit?

Bylo toho hodně, ale zkusím 
vyjmenovat alespoň něco. Velmi 
si cením toho, že se nám poda-
řilo nasadit nový ekonomický 
systém. A díky novému softwa-
rovému vybavení, které město 
pořídilo na konci roku 2015, se 
například občané mohou se-
znamovat s  rozpočtem města 
přehlednější formou. Na webu 
města (www.mesto-hranice.
cz) už není rozpočet města jen 
v tradiční formě v souboru pdf 
nebo excel, nyní zde je i moder-
ní forma prezentace – takzvaný 
„rozklikávací rozpočet“. V  něm 
zájemci naleznou základní údaje 
o schváleném rozpočtu města, 
jeho změnách i plnění, a to po 
jednotlivých oblastech.

Dále upozorním na nové 
webové stránky, které jsme spus-
tili v říjnu 2017. Vyřešili jsme tak 
ukončení podpory ze strany pů-
vodního dodavatele a současně 

posunuli stránky do doby mobil-
ní, a to díky responzivnímu de-
signu stránek. U nových stránek 
je tedy již jedno, zda si je bude 
uživatel prohlížet v počítači, na 
tabletu nebo mobilním telefonu 
– výsledek bude vždy perfektní, 
a to při zachování zásady jediné-
ho zdroje dat, který vede k elimi-
naci případných chyb.

Z těch drobnějších věcí or-
ganizačního charakteru zmíním 
přestěhování matriky do příze-
mí úřadu tak, aby zejména starší 
a imobilní občané nemuseli při 
řešení svých záležitostí vystou-
pat až do druhého patra. Za 
klad také považuji to, že máme 
docházku zaměstnanců úřadu 
přímo navázánu na web, takže 
na webu je vidět podle zbarve-
ní (zelená přítomnost-červená 
nepřítomnost), zda je příslušný 
úředník k dispozici. Vypadá to 
však, že tento systém nebu-
deme moci dále provozovat 
kvůli ustanovení evropského 
nařízení pro ochranu osobních  
údajů.

Rozšířili jsme úřední hodiny 
dopravně správních a správních 
agend i na pátek s tím, že v tyto 
dny jsou vybavováni občané, 
kteří se přihlásí přes interneto-
vou aplikaci Moje rezervace. Přes 
tuto aplikaci je možno se přihla-
šovat samozřejmě i v ostatních 
dnech.

Kromě ceny za zavedení 
systému managementu kva-

lity získaly Hranice i  další 
ocenění ve srovnávacích prů-
zkumech. Jak si ceníte těchto 
výsledků?

Je to pro nás velmi důležité, 
protože to nejsou soutěže, do 
kterých se lze přihlásit. Zařadí 
vás tam, ať chcete nebo nechce-
te, nemůžete si vybírat. O to jsou 
úspěchy cennější.

Například v  rámci výzkumu 
Město pro byznys jsou detail-
nímu zkoumání podrobena 
všechna města a obce s  rozší-
řenou působností v  České re-
publice. Podklady pro hodno-
cení jsou získávány z veřejných 
zdrojů. Metodika hodnocení je 
založena na vyhodnocení 23 
kritérií rozdělených do dvou 
základních oblastí, každá činí 
50  % hodnocení: Za rok 2017 
obsadily Hranice mezi 13 měs-
ty s  úřadem s  rozšířenou pů-
sobností v  Olomouckém kraji 
2. místo, stejně jako v roce 2016, 
a v rámci celé České republiky 
se umístily na 11. místě.

Také do soutěže Zelená in-
formacím jsou automaticky za-
řazena všechna města a  obce 
v republice nad 5000 obyvatel. 
Soutěž hodnotí nejlepší pre-
zentaci informací o  životním 
prostředí na internetových 

stránkách města. Hranice loni 
obsadily první místo v tematic-
ké oblasti Voda.

Zákony se v České repub-
lice mění více, než je zdrá-
vo. Jsou alespoň jejich nové 
verze lepší, přívětivější pro  
lidi?

Bohužel, nemyslím si to. Zá-
kony jsou stále horší a složitěj-
ší. Jako příklad uvádím základní 
úřednický zákon správní řád. 
Jeho schválení Parlamentem ČR 
bylo definitivním vítězstvím by-
rokracie nad zdravým rozumem. 
Obecně lze říci, že úřadujeme 
podle zákonů a podzákonných 
norem, jejichž ustanovení se 
nám mnohdy nelíbí, ale to je tak 
jediné, co s tím můžeme dělat. 
Co se týká výkonu přenesené 
působnosti státní správy, musí 
být její výkon jednotný v rámci 
celé republiky tak, jak je stano-
veno jednotlivými odvětvovými 
ministerstvy.

Stále se mluví o digitalizaci 
veřejné správy. Asi bychom si 
všichni přáli, aby postupova-
la co nejrychleji, ale drhne to. 
V čem jsou největší problémy?

Záležitostí, kterou nelze 
příliš ovlivnit z  úrovně úřadu, 
je poskytování elektronických 
služeb občanům tak, aby si 
mohli vyřizovat své záležitos-
ti elektronicky, bez návštěvy 
úřadu. Výraznou bariérou jsou 
zákonné normy, které to neu-
možňují a  legislativci v  tomto 
směru neuvažují mnohdy ani 
při tvorbě nových zákonů. Roz-
voj eGovernmentu tak dnes 
není záležitostí technologickou, 
ale legislativní. Elektronická ob-
sluha v jednotlivých agendách 
je podmíněna rozsáhlými legis-
lativními změnami příslušných 
agendových zákonů napříč 
celou státní správou. To se ne-
obejde bez vůle ke změně my-
šlení a bez přístupu k občanovi 
jako klientovi, který si může 
vybrat způsob komunikace 
podle svých preferencí. Zde 
mají ministerstva a Parlament 
ČR velké rezervy. Z  mého po-
hledu se o tomto pouze mluví 
a k činům je dlouhá cesta. Czech 
Pointy, základní registry a da-
tové schránky jsou jediným vý-
značným výsledkem, a to skoro 
deset let starým. Digitální spo-
lečnost nelze budovat s rakous-
ko-uherským myšlením.  (bak)

Městský úřad získal cenu ministerstva vnitra

Jedno ze získaných ocenění - Město pro byznys. Foto: Petr Bakovský

Aktuální informace najdete na webových stránkách 
www.mesto-hranice.cz.
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Devět výjimečných koncertů 
přináší nová koncertní sezona 
Kruhu přátel hudby 2018/2019. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
špičkové koncerty klasické hudby.

Tentokrát se abonentům na-
bízí bonusový exkluzivní koncert 
s názvem Johann Sebastian Bach 
trochu jinak v  podání herečky 
Taťjany Medvecké, houslistky 
Haliny Františákové a pianistky 
Elišky Novotné.

Jednou z lahůdek bude napří-
klad koncert českého kytarového 
virtuosa Lubomíra Brabce k jeho 
65. narozeninám. Jedinečný záži-
tek nabídne koncert dechového 
temperamentního kvinteta Kala-
bis Quintet.

Nová sezona Kruhu přátel 
hudby představí také zajímavé 
hudební spojení loutny a soprá-
nu nebo cimbálu a piana. Chybět 
nebude ani smyčcové Kvarteto 
Apollon, které letos slaví 25 let od 
svého vzniku.

Tradičně je do předplatitelské-
ho cyklu zařazený také zájezd do 
Beskydského divadla v  Novém 
Jičíně na Janáčkovu filharmonii 
Ostrava, která se řadí mezi špičky 
tuzemského i evropského orches-
tru. A opět se uskuteční koncert 
v rámci celorepublikového festi-
valu Americké jaro, který nabíd-
ne významného, talentovaného 
a originálního umělce ze zámoří. 
Hranice patří v Česku k jednomu 
z osmi měst, kde se Americké jaro 
koná. Koncerty se uskuteční v Kon-
certním sále v Zámecké ulici 118.

Předprodej abonentek
Předplatné na koncerty Kru-

hu přátel hudby je výhodné, 
protože vstupné na jednotlivé 
koncety se bude pohybovat od 
200 do 250 korun. Přihlásit se 
mohou i noví předplatitelé.

Předprodej předplatného se 
uskuteční od pondělí 10. září do 
pátku 21. září v pracovní dny od 
10 do 12 hodin a od 13 do 16 ho-
din na Staré radnici v přízemí, 
v  kanceláři Městských kultur-
ních zařízení Hranice (kancelář 
se sem přestěhovala ze Zámec-
ké ulice). Cena předplatného je 
tisíc korun. Případné dotazy rádi 
zodpovíme na telefonu 778 888 
053.  (red)

Kotlíkové dotace: kdo uspěl u kraje, může žádat i město

Chytré město: bude konference i výstava

Kruh přátel hudby nabídne jedinečné zážitky

Hraničtí žadatelé, kteří 
uspěli se svojí žádostí u Olo-
mouckého kraje v  rámci 
vyhlášeného dotačního pro-
gramu „Kotlíkové dotace 
v  Olomouckém kraji II“ si již 
mohou požádat také o městský 
příspěvek.

Jde o občany, kteří vlastní ne-
movitost na území města Hranic 

nebo v místních částech. Tito ob-
čané mohou na město Hranice 
předkládat žádosti o výše uve-
denou finanční podporu. Žádos-
ti jsou k dispozici na webu města 
a  po jejich předložení budou 
předkládány ke schválení Radě 
města Hranic. Následně bude 
s každým žadatelem podepsa-
ná Smlouva o poskytnutí dota-

ce - finančního příspěvku a do 
15 pracovních dnů od podpisu 
smlouvy budou dotace - finanč-
ní prostředky - zaslány na účet 
žadatele.

Olomoucký kraj ukončil 
30. dubna 2018 příjem žádostí 
v  rámci vyhlášeného dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace 
v  Olomouckém kraji II.“ Město 

Hranice se rozhodlo podpořit 
tento dotační program a na za-
sedání zastupitelstva města Hra-
nic schválilo finanční podporu 
hranickým občanům dalšími 
sedmi procenty. Úspěšní žada-
telé tak mohou získat maximální 
výši dotace 85 % z Olomoucké-
ho kraje a dalších 7 % od města 
Hranic.  (bak)

Konferenci a výstavu Smart 
City – chytrá řešení pro města 
připravuje město Hranice na 22. 
a 23. června 2018.

Konference se bude odehrá-
vat ve velké zasedací místnosti na 
zámku v pátek 22. června od 9.30 
do 12.00  hodin. Jejími tématy 
budou Chytrá energetika a sprá-
va budov, dále Chytrá mobilita 
a dopravní infrastruktura, Chytrá 
řešení pro životní prostředí a od-

padové hospodářství a Informač-
ní a  komunikační technologie, 
chytrá veřejná správa a ekono-
mika.

Výstava ke Smart City bude 
umístěna ve dvoraně zámku v pá-
tek 22. června od 9.30 do 14.00 
a v sobotu 23. června od 10 do 12. 
Půjde o výstavu firem, které ná-
vštěvníkům představí nejnovější 
trendy a řešení, jak uvést koncept 
Smart City do praxe.

Konference a výstava se koná 
v rámci projektu „Koncepční rozvoj 
města Hranice - Smart City“ podpo-
řeného z prostředků Operačního 
programu Zaměstnanost (Evrop-
ská unie, Evropský sociální fond).

Smart City je strategický pří-
stup k efektivnímu řízení všech 
oblastí fungování města s využi-
tím moderních technologií. Cílem 
konceptu Smart City je příjemné 
město pro život, technologie jsou 

prostředkem, jak toho dosáhnout. 
Smart City je tedy výraz pro cestu 
promyšleného rozvoje každého 
města s cílem optimalizovat veš-
keré procesy. Městu by měl tento 
koncept přinést zvýšení atraktivi-
ty a kvality života jeho obyvatel, 
zlepšení celkového hospoda-
ření města, snížení energetické 
náročnosti, zlepšení životního 
prostředí, lepší informovanost 
a participaci veřejnosti.           (bak)

Johann Sebastian Bach trochu jinak je komponovaný pořad slova a hudby 
o Bachovi s Bachem, kterým posluchače provede herečka Taťána Medvecká. 
Foto: archiv Haliny Františákové

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2018/2019

Datum konání Účinkující Cena mimo před-
platitele KPH

Pondělí 24. září Gabriela Jílková a Tamás Bácsi 200 Kč

Středa 3. října Kvarteto Apollon 250 Kč

Pondělí 26. listopadu Lubomír Brabec 250 Kč

Čtvrtek 24. ledna Eben Trio 250 Kč

Pondělí 18. února Kalabis Quintet  200 Kč 

Pondělí 11. března Lucie Rozsnyó a Miroslav Študent 200 Kč

Pátek 5. dubna Janáčkova  filharmonie Jen pro před- 
platitele KPH

Pondělí 29. dubna Taťjana Medvecká, Halina Františáková, 
Eliška Novotná 250 Kč 

Květen – termín bude upřesněn Americké jaro 250 Kč
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Výstava řemeselMuzejní noc - 1400 lidí 

Výstava Otise Lauberta Idylické obrazy Jana Knapa

Světově proslulý astrofotograf míří do Hranic

Jak se co v minulosti vyrábělo, se dozvědí návštěvníci výstavy „Řemeslo má zlaté 
dno“, kterou zahájí na Staré radnici slavnostní vernisáž ve čtvrtek 14. června. 
K vidění budou exponáty hned několika řemesel, a to například provaznictví, 
tkalcovství, soukenictví, mlynářství, pekařství, truhlářství, stolařství, obuvnictví, 
hrnčířství a dalších. Výstava také představí řemesla, kterým se věnovali lidé na 
Hranicku. O prázdninách se pak budou konat celodenní dílny různých řemesel. 
Například 14. července to bude hrnčířská dílna, 4. srpna pak mlynářská dílna. 
Připraveny jsou také dílny svíčkařky a perníkářky. 
Ilustrační foto: archiv Muzea v Humpolci

Výstava, která osloví každého. Hrající si andělíčci i děti, poklidné rodiny, rozkvetlé 
krajiny – to jsou motivy idylických obrazů umělce  Jana Knapa, který patří k nej-
významnějším představitelům moderního sakrálního umění Výstava zaplní 
hranickou Galerii Synagoga od pátku 22. června, kdy ji zahájí vernisáž. K vidění 
bude do neděle 5. srpna. Foto: archiv autora

Poznat hranické památky v jiném světle vyrazilo na Hranickou muzejní noc 
v pátek 18. května téměř 1400 lidí.  Letošní novinkou byly komentované prohlídky 
zámku, lidé při nich mohli nakouknout i do hladomorny, na jejímž dně odpočívá 
kostlivec. Foto: Jiří Necid

Ještě do neděle 17. června lze zhlédnout poutavou výstavu světově uznávaného 
slovenského umělce Otise Lauberta, která je umístěna v hranické Galerii Syna-
goga. Dílo Otise představuje gejzír skvělých nápadů, osobitý humor a hravost. 
Na snímku je Otis Laubert s vlajkou, která je drobně popsaná nápisem Má vlast. 
Foto: Pavel Jakubka

Opravdovou lahůdku pro 
všechny milovníky cestování 
a obdivovatele hvězdné oblohy, 
jejích krás i tajemství připravila 
Městská knihovna v Hranicích. 

Pozvání k  přednášce a  be-
sedě v Hranicích přijal světově 
proslulý astrofotograf, pardu-
bický rodák, Petr Horálek. Jeho 
přednáška Klenoty USA, kra-
jinné i hvězdné se bude konat 
v úterý 5. června od 18 hodin 

v Zámeckém klubu. Vstupné je 
70 korun.

Již v  útlém věku podlehl 
kouzlu hvězdného nebe. Začal 
navštěvovat astronomický krou-
žek na pardubické hvězdárně 
a astronomie jej neopustila ani 
po maturitě, takže se rozhodl 
vystudovat bakalářský program 
Astrofyziky na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity 
v  Brně. V  profesním i  volném 

čase se věnuje popularizaci 
astronomie. Jeho největší vášní 
v astronomii je pozorování a fo-
tografování nebeských úkazů, 
zejména pak slunečních a mě-
síčních zatmění, za nimiž cestuje 
po celém světě.

Petr Horálek je velmi úspěšný 
astrofotograf, jehož fotografie 
nočního nebe a  vzácných ne-
beských úkazů již několikrát 
ocenila porota České astrofoto-

grafie měsíce. Za největší úspěch 
ovšem považuje, že jedna z jeho 
fotografií byla vybrána NASA 
jako prestižní Astronomický sní-
mek dne (Astronomy Picture Of 
the Day – APOD). Na konci roku 
2014 jej pozvala Evropská jižní 
observatoř v Chile jako prvního 
Čecha k  funkci Fotografického 
ambasadora. V  roce 2015 po 
něm byla pojmenována plane-
tka 6822 Horalek.  (mj)
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HraniceFest: Přijede Olympic. Děti čeká také planetárium.

Letní kino zahájí sezonu filmem pro děti

Česká rocková legenda 
Olympic, dvě scény, zábava 
pro děti i dospělé, to vše na-
bídne open air festival Hra-
niceFest, který zaplní v neděli 
15. července od 14 hodin areál 
letního kina i prostor před ki-
nem.

Děti se mohou těšit na mo-
bilní planetárium, skákací hrad 
i pohádkovou cestu plnou zá-
bavy s pohádkovými bytostmi 
z klasických pohádek.

Na pódiu před letním kinem 
jsou pro ně připravená vystou-
pení Čiperkové, Kouzelné hrát-
ky se zvířátky a koncert kapely 
Jasno. Na velké scéně v areálu 
kina vystoupí originální kapela 
Penzistor, rocková dračice Tan-
ja a akce vyvrcholí koncertem 
legendární kapely Olympic.  
Připraven je program pro celou 
rodinu i bohaté občerstvení.

Jednou z atrakcí je mobilní 
planetárium. Jde o  zábavnou, 
atraktivní a zážitkovou atrakci 
pro děti všech věkových kate-
gorií, ale i pro dospělé. Během 
celého festivalu se v planetáriu 
budou promítat pořady, které 
návštěvníky obohatí o zajímavé 
poznatky z podmořského světa, 
z vesmíru a mnoho dalších.

Pohádková cesta bude při-
pravena v areálu před letním ki-
nem a půjde o sérii her, kterou 
soutěžící provedou pohádkové 
postavičky. Při účasti na všech 
stanovištích budou pro děti 
připraveny volné vstupenky do 
mobilního planetária.

Vstupenky jsou již v předpro-
deji v Turistickém informačním 

centru na zámku. Pro dospělé 
stojí 250 korun, pro děti od 6 do 
15 let 50 korun. Děti do šesti let 
mají vstup zdarma. Na místě pak 
bude vstupné pro dospělé 350 
korun a pro děti 100 korun.

V případě velmi nepříznivého 
počasí se uskuteční pouze kon-
cert skupiny Olympic a  Tanja 
s kapelou v hranické Sokolovně 

v časech uvedených na plaká-
tech. Cena vstupenky se nemění.

Podrobný program festiva-
lu HraniceFest je na kultura- 
-hranice.cz.  (vk)

Malé pódium
14:30 ČIPERKOVÉ  Děti dě-

tem. Čiperkové tvoří zábavu 
a  zpívají písničky, které potěší 
děti, rodiče, babičky i dědy.

16:50 KOUZELNÉ HRÁTKY 
SE ZVÍŘÁTKY Zábavný program 
s  kouzelníkem Filipem, Maxi- 
psem Fíkem a včelkou Májou.

19:20 JASNO Koncert pře-
rovské popové kapely.

Velké pódium
15:45 PENZISTOR Originál-

ní mladá kapela složená ze zku-
šených muzikantů postaršího 
designu hrající zcela neotřelý  
rock.

18:00 TANJA S  KAPELOU 
Rocková dračice předvede svou 
rockovou show.

20:30 OLYMPIC Koncert 
české rockové legendy plný ob-
rovské energie, nadhledu a pro-
fesionality.

Hranické letní kino, jedno 
z nejnavštěvovanějších v Čes-
ké republice, je připravené na 
sezonu a přinese filmové trhá-
ky letošního léta. V  červnu se 
bude promítat vždy v  pátek 
a v sobotu. V červenci a v srp-
nu pak každou středu, čtvrtek 
a pátek. Stejně jako vloni budou 
moci diváci chodit na filmy do 
hranického letního kina až do 
poloviny září. Promítat se bude 
za každého počasí.

Letošní sezonu v  letním 
kině již tradičně zahájí v pátek 
1. června v devět večer Dětský 
den v letním kině, kdy se bude 
za symbolické vstupné dvacet 
korun promítat zábavný animo-
vaný film Ferdinand, který získal 
dvě nominace na Zlatý glóbus 
za nejlepší animovaný film.

V sobotu 2.  června ve 
21 hodin pak letní kino nabídne 
pokračování filmového taháku 
Deadpool 2, který slibuje ještě 
více šílených akcí, zábavy, cha-
rakteristického humoru tohoto 
nezbedného superhrdiny a ne-
bude chybět ani představení 
nových postav.

V červnovém programu let-
ního kina jsou pro děti připra-
veny ještě dva filmy. Animovaná 

komedie Příšerky z vesmíru na-
bídne v  pátek 15.  června od 
21  hodin kosmickou zábavu, 
o kterou se postarají  tři ufouni.

Na své si přijdou i  fanoušci 
legendárního filmu Nekonečný 
příběh. Letní kino v Hranicích 
přinese v pátek 29. června ve 
21 hodin okouzlující pohádku 
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva 
Ema, kterou režíroval Wolfgang 
Petersen - autor Nekonečného 
příběhu.

Rihanna, Sandra Bullock, 
Anne Hathaway a další herec-
ké hvězdy se objeví ve filmu 
Debbie a  její parťačky. Film 
volně navazuje na legendární 
sérii filmů Dannyho parťáci. 
Promítá se  v pátek 8. června 
ve 21 hodin.

Oblíbený hrdina Star Wars, 
Han Solo, má vlastní film. Solo: 
Star Wars Story je zbrusu nové 
dobrodružství nejoblíbenějšího 
syčáka v galaxii. Nebude chybět 
mohutný Chewbacca a překva-
pením filmu je i zrození jednoho 
z nejnepravděpodobnějších hr-
dinů ságy Star Wars. Promítání 
se uskuteční v sobotu 9. červ-
na od 21 hodin.

Těšit se také můžete na čes-
koslovenský film plný tance 

a hudby, Backstage, a  to v so-
botu 16. června ve 21 hodin.

Pokračování úspěšného Jur-
ského světa, kde děj pokraču-
je snahou lidstva o  zabránění 
vyhynutí dinosaurů, se objeví 
na plátně letního kina v pátek 
22. června ve 21 hodin. Ame-
rickou komedii Jsem Božská 

mohou diváci očekávat v sobo-
tu 23. června ve 21 hodin. Prv-
ní kapitola akční filmové série 
Sicario 2: Soldado se odehraje 
v sobotu 30. června v 21 hodin.

Podrobný program bude na 
plakátech, letáčcích, facebooku 
letního kina a na webu kultura-
-hranice.cz.  (vk)

I přes nepříznivé počasí přišlo vloni do letního kina přes 9 tisíc diváků.  
Ilustrační foto: Jiří Necid

V případě velmi nepříznivého počasí se uskuteční pouze koncert skupiny Olympic 
a Tanja s kapelou v hranické Sokolovně v časech uvedených na plakátech. Cena 
vstupenky se nemění. Foto: archiv skupiny
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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 17. 6. 2018 - Otis Laubert: Kaleidoskop. 
Výstava mistra různých forem koláže, asamblá-
že, objektů, instalací a kreseb. Velkou skupinu 
jeho děl tvoří různé druhy interpretací z dějin 
umění. 

22. 6. – 5. 8. 2018 - Jan Knap: Dílo. Výstava obrazů, jejichž atmosféra je vždy 
idylická, plná klidu, světla, čistoty a vypráví nějaký příběh.

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. 

14. 6. – 9. 9. 2018 - Řemeslo má zlaté dno. Výstava nabídne návštěv-
níkům fakta a zajímavosti řemesel, jako jsou provaznictví, tkalcovství, 
soukenictví, mlynářství, pekařství, truhlářství, stolařství, obuvnictví, 
hrnčířství a mnoha dalších. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. června 
v 17 hodin.

PROGRAM AKCÍ

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po předchozí domluvě).

Do 16. 6. 2018 - Výstava dětských prací. Tradiční vý-
stava malých a mladých výtvarníků. 

29. 6. – 22. 7. 2018 - Výstava děl V-klubu a Indygo. 
Výstava výtvarníků z Frýdku - Místku a polské fotogra-
fi cké skupiny. Vernisáž se uskuteční v pátek 29. června 
v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz. 
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.

Do 20. 6. 2018 - Danuše Pytlíková: Moje radost. Výstava enkaustiky.

21. 6. – 31. 8. 2018 - Ludmila Kočíšová: Letní romance. Výstava olejomaleb.

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 mechanismy palných 
zbraní, uvidí nádherně zdobené šavle, které nosívali 
vojáci a státní zaměstnanci.

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

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 1. 6. 2018 - Nekonečno Karla Konečného. Prodejní výsta-
va olejomaleb hranického výtvarníka in memoriam. 

6. 6. – 27. 6. 2018 - Výstava prací studentů Gymnázia. Tra-
diční výstava prací studentů hranického Gymnázia. Vernisáž 
se uskuteční ve středu 6. června v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Pátek 1. 6.

15:00 - Slavnostní otevření 
infocentra Hranická propast – 
otevření interaktivní expozice vě-
nované Hranickému krasu. Koná 
se v budově nádraží Teplice nad 
Bečvou, vstup zdarma.

15:00–18:00 - Den dětí na Plo-
várně – hry, soutěže a zábava pro 
děti. Koná se na Plovárně v Hrani-
cích, Žáčkova ulice, vstupné děti 
a mládež 25 Kč za hodinu, dospě-
lí 50 Kč za hodinu.

17:00 - Hubertská mše – trou-
bená mše. Koná se v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele v Hranicích, vstup 
zdarma.

21:00 - Dětský den v  letním 
kině: Ferdinand (animovaný 
2017, dabing) – první promítání 
patří tradičně dětem. Koná se 
v letním kině v Hranicích, vstupné 
20 Kč. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Sobota 2. 6.

10:00 - Benefi ce pro Julinku – 
hudebně zábavná akce pro dob-
rou věc. Vystoupí Turbo, Neřeš 
a další. Koná se v areálu TJ Sokol 
Bělotín, předprodej vstupenek na 
www.ticket-art.cz.

13:30 - Tradiční průjezd veterá-
nů – motocykly a automobilové 
veterány zavítají na kolonádu 
Lázní Teplice nad Bečvou, vstup 
zdarma.

14:00 - Olomoucký Dixieland 
- Jazz band – koncert. Koná se 
na kolonádě u lázeňského domu 
Bečva v  Teplicích nad Bečvou, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Deadpool 2 
(akční/komedie 2018, titulky) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, vstupné 130  Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.
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Neděle 3. 6.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.

13:00 - Orientační pochod 
s  TomHelp – pochod s  účastí 
hendikepovaných, zaměřený na 
orientaci v terénu na základě in-
dicií, délka trasy cca 5 km. Start 
pochodu bude na Masarykově 
náměstí v  Hranicích, startovné 
dobrovolné.

Pondělí 4. 6.

17:15 - Potřeby lidského těla 
a  fakta o  potravinách – první 
část seminářů o zdravém životním 
stylu. Koná se v budově České po-
jišťovny v Hranicích, Masarykovo 
náměstí 122, vstup zdarma.

Úterý 5. 6.

15:00 - Kavárna nejen pro seni-
ory na téma: Opět něco z histo-
rie Hranic – koná se v místnosti 
osadního výboru v Drahotuších.

18:00 - Klenoty USA, krajinné 
i hvězdné – beseda světozná-
mého astrofotografa a  cesto-
vatele Petra Horálka. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
vstupné 70 Kč.

Středa 6. 6.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vý-
stava prací studentů Gymnázia 
– koná se v galerii Severní křídlo 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma.

19:00 - Dan Bárta a Robert Bal-
zar Trio – mimořádný koncert 

se v Divadle Stará střelnice v Hra-
nicích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
180  Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní podlou-
bí Hranice), tel. 581 602 547. 

Čtvrtek 14. 6.

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

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ře-
meslo má zlaté dno – koná se 
v muzeu Staré radnice v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Pátek 15. 6.

18:00 - Závěrečná akademie 
ZUŠ Hranice – představení všech 
oborů Základní umělecké školy 
v Hranicích. Koná se v Sokolovně 
v  Hranicích, Tyršova 220, vstup 
zdarma.

18:30 - Jarní koncert Hranické-
ho dětského pěveckého sbo-
ru – koná se v Galerii Synagoga 
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup 
zdarma.

14:00 - Zahradní slavnost – koná 
se v Galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, vstupné dobrovolné. 
Akce je ve spolupráci se Spole-
čenským klubem Panenka, z.s.

17:00–19:00 - Workshop kritic-
kého myšlení – koná se v prosto-
rách bývalé Karnoly v Hranicích, 
Třída Československé armády, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Backstage 
(hudební/romantický 2018, ČR) 
– koná se v Letním kině Hranice, 
vstupné 120  Kč. Pokladna ote-
vřena  hodinu před začátkem 
představení.

Neděle 17. 6.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.

9:30–11:00 - Smyčcové a  de-
chové orchestry ZUŠ Hranice 
– promenádní koncert. Koná se 
na kolonádě u lázeňského domu 
Bečva v  Teplicích nad Bečvou, 
vstup zdarma.

Pondělí 18. 6.

17:15 - Význam vody a vlákni-
ny v těle – druhá část seminářů 
o zdravém životním stylu. Koná se 
v budově České pojišťovny v Hra-
nicích, Masarykovo náměstí 122, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 21. 6.

8:30 - Festival dračích lodí – 
soutěž školních pohárů. Koná se 
na řece Bečvě u loděnice v Hrani-
cích. Bližší informace a přihlášky 
na www.kvshranice.cz.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Fotoaparáty a  fotografie Jiří-
ho Vojzoly – akce v rámci oslav 
založení obce Drahotuše. Koná 
se v místnosti Osadního výboru 
v Drahotuších, vstup zdarma.

Pátek 22. 6.

9:30–12:00 - Konference Smart 
City: chytrá řešení pro města – 
akce v rámci projektu Koncepční 
rozvoj města Hranic – Smart City. 
Koná se ve velké zasedací míst-

respektované formace zakončí 
Jazzové dny Hranice 2018. Koná 
se v Divadle Stará střelnice v Hra-
nicích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v  předprodeji 430  Kč, na místě 
500 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.

Pátek 8. 6.

21:00 - Letní kino: Debbie a její 
parťačky (krimi/komedie 2018, 
titulky) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, vstupné 110 Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před za-
čátkem představení.

Sobota 9. 6.

9:00 - IPA pochod – čtvrtý ročník 
mezinárodního turistického po-
chodu policejních složek s účastí 
široké veřejnosti. Start i cíl bude 
v Radíkově, bližší informace a star-
tovné na www.pochod.ipacz.cz.

14:00 - Olšovecký hudební 
rybníček – vystoupí Pavlína Jí-
šová, Vlasta Redl a další. Koná se 
ve sportovním areálu Rybníček 
v Olšovci, vstupné v předprodeji 
150 Kč, na místě 200 Kč. Předpro-
dej v  Turistickém informačním 
centru na zámku, tel. 581 607 479 
nebo na Obecním úřadě v Olšovci, 
tel. 581 625 246.

14:00 - Pohádkový les – značená 
trasa pro děti s pohádkovými by-
tostmi. Koná se na hřišti ve Špič-
kách, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Solo: Star 
Wars Story (sci-fi/dobrodružný 
2018, dabing) – koná se v Letním 
kině Hranice, vstupné 120  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Středa 13. 6.

18:00 - Esther Yoo a Czech Vir-
tuosi – koncert houslové virtuo-
sky a komorního orchestru. Koná 

17:00 - Slavnosti Města Potštát 
– koná se na náměstí v Potštátě, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Příšerky 
z  vesmíru (animovaný/rodinný 
2018, dabing) – koná se v Letním 
kině Hranice, vstupné 120  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 16. 6.

10:00 - Pokoř své Hranice – den 
plný pohybu a  veselí. Koná se 
v městském parku, Sady Čs. legií 
v Hranicích, vstup zdarma.

9:00 - Slavnosti Města Potštát 
– koná se na náměstí v Potštátě, 
vstup zdarma.
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nosti Městského úřadu v Hrani-
cích - zámek, Pernštejnské nám. 1, 
vstup zdarma.

9:30–14:00 - Výstava Smart City: 
chytrá řešení pro města – výsta-
va fi rem představující nejnovější 
trendy a řešení konceptu Smart 
City v praxi. Koná se ve dvoraně 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma.

10:00–18:00 - Fotoaparáty a fo-
tografi e Jiřího Vojzoly – výstava 
v rámci oslav založení obce Dra-
hotuše. Koná se v místnosti Osad-
ního výboru v Drahotuších, vstup 
zdarma.

19:00 - Hradišťan – koncert 
v rámci oslav založení obce Dra-
hotuše. Koná se v kostele sv. Vav-
řince v Drahotuších, vstupné bude 
upřesněno.

21:00 - Letní kino: Jurský svět: 
Zánik říše (akční/ dobrodružný 
2018, dabing) – koná se v Letním 

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je v pondělí 11. června 2018. 

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

Pořádáte zajímavou akci? 
Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit 

formulář a vložit fotogra� i nebo 
napsat e-mail na mic@meu.hranet.cz 

nebo zavolat na 581 607 479.

kině Hranice, vstupné 130  Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 23. 6.

6:00–13:00 - Auto-moto-vete-
rán burza – tradiční burza na leti-
šti v Drahotuších, bližší informace 
www.burzadrahotuse.cz.

10:00–12:00 - Výstava Smart 
City: chytrá řešení pro města 
– výstava fi rem představující nej-
novější trendy a řešení konceptu 
Smart City v  praxi. Koná se ve 
dvoraně zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, vstup zdarma.

10:00–18:00 - Fotoaparáty a fo-
tografi e Jiřího Vojzoly – výsta-
va  v  rámci oslav založení obce 
Drahotuše. Koná se v místnosti 
Osadního výboru v Drahotuších, 
vstup zdarma.

10:00–18:00 - Rok v Drahotu-
ších 2017 – výstava o obci v rám-
ci oslav založení obce Drahotuše. 
Koná se v Základní škole v Draho-
tuších, vstup zdarma.

10:00–15:00 - Otevření věže 
kostela veřejnosti – součástí 
bude i  výstava na drahotušské 
faře. Koná se v kostele sv. Vavřin-
ce v Drahotuších, vstup zdarma.

9:30 - Festival dračích lodí – 
hlavní závod. Koná se na řece Beč-
vě u loděnice v Hranicích. Bližší 
informace a  přihlášky na www.
kvshranice.cz.

15:00–19:00 - Oslavy založení 
obce Drahotuše – kafírna, lout-
kové divadlo, sokolníci, vystoupí 
Marshall Malinowsky a další do-
provodný program k  oslavám 
obce. Koná se na náměstí Osvobo-
zení v Drahotuších, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Jsem božská 
(komedie 2018, titulky) – koná se 
v Letním kině Hranice, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před začátkem představení.

va v  rámci oslav založení obce 
Drahotuše. Koná se v místnosti 
Osadního výboru v Drahotuších, 
vstup zdarma.

10:00–15:00 - Rok v Drahotu-
ších 2017 – výstava o obci v rám-
ci oslav založení obce Drahotuše. 
Koná se v Základní škole v Draho-
tuších, vstup zdarma.

Neděle 24. 6.

16:00 - Marcel Woodmann - kon-
cert v rámci oslav založení obce. 
Koná se na hřišti v Drahotuších, 
vstupné bude upřesněno.

Pondělí 25. 6.

9:00-13:00 - Find your way – 
zábavně vzdělávací akce pro 
žáky základních škol. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích. Akce je uspořádána za 
fi nanční podpory Olomouckého 
kraje, Statutárního města Olo-
mouc a střediska Europe Direct 
Olomouc, vstup zdarma.

Středa 27. 6.

8:00–12:30 - Hranické hry bez 
Hranic – tradiční nahlédnutí veřej-
nosti do činnosti ozbrojených slo-
žek. Koná se v areálu kasáren gen. 
Zahálky (vchod branou od sídliště 
Struhlovsko), vstup zdarma.

Čtvrtek 28. 6.

8:15–9:15 - Držme spolu – řetěz 
žáků všech škol v Hranicích pro-
pojí most u Sokolovny a stavidlo 
jezu po obou březích řeky Bečvy 
jako symbol spojení lidí a spolků.

9:20–12:00 - Hudebně zábavné 
dopoledne – určeno pro žáky zá-
kladních a středních škol. Koná se 
v Divadle Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770.

14:00 - Čestný vojenský pochod 
s kladením věnců – pochod pů-
jde od zámku k bustě T. G. Ma-
saryka ve foyeru Staré radnice 
v Hranicích.

14:30 - Komentovaná pro-
hlídka bývalých vojenských 
ústavů – historii bývalých vo-
jenských ústavů a jejich tajem-
ství můžete vidět při procházce 
s  průvodcem. Na prohlídku je 
třeba se předem přihlásit v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479, odkud 
bude hromadný přesun, vstup-
né 60 Kč za osobu.

18:00 - Legendy v  Hranicích 
– na koncertu pro dobrou věc 
vystoupí Zdeněk Merta, Felix 
Slováček, Vašo Patejdl, Argema 
a další. Koná se v Divadle Stará 
střelnice v Hranicích, Sady Čs. le-
gií 770, vstupné v předprodeji 
250 Kč, na místě 300 Kč. Před-
prodej v Turistickém informač-
ním centru na zámku, tel. 581 
607 479.

Víte, co se zrovna děje na hra-
nickém Masarykově náměstí? 
Můžete to zjistit během chvilky 
z kteréhokoliv koutu světa, stačí 
mít přístup k internetu.

Informační portál iHranice.cz 
spustil na konci března zkušební 
provoz online kamery, která nyní 
monitoruje Masarykovo náměstí 
v našem městě. Zatím se musí-
me spokojit pouze s online pře-
nosem bez zvuku, ten je však do 
léta také v plánu.

Nemůžete se zrovna zú-
častnit některé akce, která zde 
probíhá? Buďte na ní přítomni 
alespoň přes počítač. Vítání 
jara, Motomše, farmářské trhy, 
rozsvěcování vánočního stromu, 
různá vystoupení a exhibice, ale 
také aktuální počasí - nejen to je 
živě k vidění na adrese iHranice.
cz, hned na úvodní stránce vpra-
vo nahoře.  (ih)

Koukněte, co se 
děje na náměstí

Zatím je online kamera bez zvuku, ten 
je od léta také v plánu. Foto: ihranice.cz

Pátek 29. 6.

13:00–18:00 - Otevření expo-
zice posádky Hranice – historie 
vojenských ústavů a 7. mechani-
zované brigády. Koná se v kasár-
nách gen. Zahálky v  Hranicích, 
boční vstup do zrcadlového sálu, 
vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě:  Dílo 
V-klubu a Indygo  – koná se v Ga-
lerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Jim Knofl ík, 
Lukáš a lokomotiva Ema (fanta-
sy/ rodinný 2018, dabing) – koná 
se v Letním kině Hranice, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Sobota 30. 6.

21:00 - Letní kino: Sicario 2: 
Soldado (akční/ thriller 2018, 
titulky) – koná se v Letním kině 
Hranice, vstupné 110 Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

PŘIPRAVUJE SE NA ČERVENEC

Neděle 15. 7.

14:30 - HraniceFest – na prv-
ním ročníku open-air festivalu se 
můžete těšit nejen na zábavná 
představení pro děti, ale také na 
vystoupení legendárních interpre-
tů, jako například Olympic nebo 
Tanja. Koná se v areálu letního kina 
v Hranicích, vstupné pro dospělé 
v  předprodeji 250  Kč, na místě 
300 Kč, děti 6-15 let v předprodeji 
50 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním centru 
na zámku, tel. 581 607 479.

Neděle 24. 6.

9:00–10:00 - Otevření věže kos-
tela veřejnosti – součásti bude 
i  výstava na drahotušské faře. 
Koná se v  kostele sv. Vavřince 
v Drahotuších, vstup zdarma.

9:30–11:00 - Promenádní kon-
cert: Zlatá šedesátá se skupinou 
Travellers  – promenádní koncert. 
Koná se na kolonádě u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

10:00–15:00 - Fotoaparáty a fo-
tografi e Jiřího Vojzoly – výsta-
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Odpověď prezidenta Masaryka 
na jmenování čestným občanem města.
V Praze, dne 15. února 1919

Vážení pánové, děkuji Vám za čest, kterou jste mi prokázali, 
jmenovavše mne čestným občanem své obce. Přijímám toto jme-
nování jako slib, že budeme spolupracovat na velkém díle našeho 
politického obrození; účinná a spravedlivá administrace obecní je 
základem, nejlepší ochranou státu, je záruka demokracie. Dosáhli 
jsme netušeně mnoho, ale nastává nám teď těžký úkol soustavné, 
prozíravé, tzv. drobné práce, spolupráce všech uvědomělých obča-
nů naší republiky. Přijměte, prosím, můj dík a přání všeho zdaru. 

Váš T. G. Masaryk v. r.

Úkol to není úplně jednodu-
chý. Ale ceny za to stojí. A času 
na pořízení fotografi í, na kterých 
bude člověk s českou vlajkou na 
zajímavém místě ať už v Česku 
nebo v zahraničí, je dost.

Fotosoutěž „Jsme Češi“ má 
uzávěrku 7.  září. Do tohoto 
termínu lze posílat nebo nosit 
fotografi e do Turistického infor-
mačního centra na zámku. A pak 
už jen čekat, kterých 6 výherců 
porota vybere pro skvělé ceny.

Šest výherců proto, že se sou-
těží ve dvou věkových kategoriích 

– do 18 let a nad 18 let. A jaké jsou 
ceny? V kategorii do 18 let je první 
cenou digitální fotoaparát SONY 
WSC 810, druhou cenou Instax 
mini 9 s fotografi ckým papírem 
a třetí cenou fotokurz v hodnotě 
1600 korun. Dospělí se mohou 
také těšit na zajímavé výhry. Prv-
ní cenou je kurz tvůrčí fotografi e 
od České fotoškoly v Olomouci 
v hodnotě 4400 Kč, druhou cenou 
je luxusní plnicí pero Parker a třetí 
cenou portrétní nebo rodinné fo-
cení od profesionálního fotografa 
Pavla Jakubky.

Vznik samostatného Česko-
slovenska se neodmyslitelně 
pojí se jménem T. G. Masaryka, 
prvního československého pre-
zidenta.  Věděli to samozřejmě 
i hraničtí občané před sto lety 
a  již v  prosinci 1918 na první 

schůzi obecního výboru po 
vyhlášení Československé re-
publiky jej jmenovali čestným 
občanem města Hranic. Kromě 
toho také přejmenovali několik 
ulic. O tom se dočtete v někte-
rém z dalších vydání.

Město Hranice 
také pana prezi-
denta zvalo na 
návštěvu. Nebyla 
by to jeho první 
návštěva v Hrani-
cích. V srpnu roku 
1905 se v Hrani-
cích konaly učitelské univerzitní 
kurzy, na kterých mimo jiné před-
nášel v oboru fi lozofi e a pedago-
gika i profesor Masaryk.  Proto 
také tehdy hledal v širším okolí 
letní byt pro sebe i svou rodinu. 
Nakonec jej našel na Žabárně 
v Brňově u Valašského Meziříčí, 
kde pak s  rodinou strávil celé 
letní prázdniny 

První termín návštěvy prezi-
denta Masaryka v Hranicích byl 
nejprve předpokládán v  září 
1922, nebo říjnu 1922 z  toho 
však sešlo. Počítalo se zřejmě 
s příjezdem po silnici, protože 
město chtělo postavit tři slavo-
brány. Byl dokonce již připraven 
projev tehdejšího starosty Hranic 
Františka Faltýnka a také žádost 
o podporu při výstavbě železnice 
na Slovensko a  budovy pošty 
v Hranicích. Chystalo se zapůjčení 
dostatečného množství praporů 
z Prostějova či Olomouce.

Dlouho plánovaná návštěva 
se ale nakonec uskutečnila až 
v červnu 1924 a pan prezident 
přijel zvláštním vlakem přes Brno, 
Vyškov a Přerov. 

Návštěvě předcházely pečlivé 
přípravy, které vlastně začaly již 
v roce 1922. Byl ustanoven Slav-
nostní výbor pro uvítání pana 
prezidenta republiky, který to 
vůbec neměl jednoduché. Jen 
zajištění vhodného automobilu 
pro přesun z nádraží byla kom-
plikovaná věc, vhodných aut bylo 

málo, a například 
oslovená firma 
měla jediného 
zkušeného řidi-
če na vojenském 
cvičení.

Chystala se tri-
buna, půjčovaly 

běhouny, připravovala květino-
vá výzdoba. Vlastníci domů byli 
vyzváni, aby si opravili své domy 
nebo alespoň jejich průčelí. Teh-
dejší termíny byly docela šibenič-
ní, žádosti o provedení prací byly 
rozeslány 14., 17. a 18. června 
a již 23. června prezident dorazil. 
Z dobových materiálů se již bo-
hužel nedozvíme, co všechno se 
na opravách domů stihlo. 

Nakonec v pondělí 23. června 
1924, před 94 lety, před poled-
nem dorazil vlak s prezidentem 
za zvuků fanfár z  Libuše do 
Hranic. Hudba 40. pěšího plu-
ku zahrála hymnu. Po přivítání 
a přehlídky nastoupené vojenské 
jednotky nasedl T. G. Masaryk do 
automobilu, zkrášleného růžemi 
a řízeného italským legionářem 
a  jel řadami jásajícího obyva-
telstva do města. Na náměstí 
byl slavnostně uvítán starostou 
Hranic, ale také starostou Lipníka 
nad Bečvou i starostou Černo-
tína a za německé obyvatelstvo 
starostou Potštátu. T. G. Masaryk 
krátce vzpomněl svou návštěvu 
v roce 1905. 

Pokračování v příštím vydání
(bak)

Děkujeme paní Haně Dostá-
lové za vyhledání podkladů a do-
bových dokumentů o  návštěvě 
T. G. Masaryka v Hranicích ve Stát-
ním okresním archivu v Henčlově, 
čemuž věnovala spoustu času.

Slavnostní nástup příslušní-
ků 7. mechanizované brigády 
„Dukelská“ Armády České re-
publiky u příležitosti 73. výro-
čí osvobození se uskutečnil ve 

čtvrtek 3. května na Masaryko-
vě náměstí v Hranicích. V úvodu 
přednesli svůj projev senátorka 
Jitka Seitlová a starosta města 
Jiří Kudláček. (bak)

Armáda měla slavnostní nástup 

Fotosoutěž o fotoaparát, 
rodinné focení, fotokurzy a další ceny

Citáty prvorepublikových 
osobností na náměstí

Tomáš Garrigue Masaryk 
dojel do Hranic vlakem 

Starosta Jiří Kudláček, senátorka Jitka Seitlová a velitelé předali medaile vy-
znamenaným vojákům. Foto: Petr Bakovský

V ulicích v centru Hranic se už ve výlohách objevily citáty prvorepublikových 
osobností. Ty mají kolemjdoucím připomenout 100. výročí vzniku republiky, 
nabídnout zamyšlení, vykouzlit úsměv. Do tohoto projektu Městských kultur-
ních zařízení Hranice se zapojila spousta obchodníků, kterým tímto děkujeme. 
Pokud mají další podnikatelé z centra města zájem, umístit citát ve výlohách 
či oknech svých obchodů, mohou se obrátit na Veroniku Koláčkovou na tele-
fonním čísle 778 888 053. Foto: Veronika Koláčková
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Hraničtí „železní“ judisté 
letos sbírají cenné úspěchy. 
Zejména se daří Martinu Bez-
děkovi, který v  dubnu zazářil 
na turnaji Evropského poháru 
v Berlíně.

Na této prestižní akci katego-
rie kadetů do osmnácti let se Mar-
tin Bezděk v kategorii do 81 kg 
dokázal prosadit na třetí místo. 
Kromě cenného kovu si vybojoval 
i nominaci na mistrovství Evropy.

Že nešlo o náhodný úspěch, 
prokázal Bezděk hned v polovině 
dubna na mistrovství republiky 
juniorů v Hranicích, kdy skončil na 
druhém místě. A na konci měsíce 
dovršil veleúspěšné období na Af-
rican Open dorostenců v Marocké 
Casablance. Martin Bezděk prošel 
sítem afrických soupeřů bez za-
váhání až do finále. V něm se mu 
podařilo otočit nepříznivý vývoj 
utkání se zkušeným Azerbajdžán-
cem (osmý ve světovém žebříčku) 
a získal zlatou medaili.

„Martin si perfektním výko-
nem pojistil na sto procent svou 
účast na mistrovství Evropy 
a zároveň se přiblížil olympiádě 

mládeže do osmnácti let, které 
se bude konat v Buenos Aires,“ 
řekl trenér Luboš Holčák.

Martin Bezděk ale nesbírá 
úspěchy sám. Na „domácím“ 
hranickém mistrovství republiky 
získal David Šatánek  zlato, stej-
ně jako jeho oddílová kolegyně 
Šarlota Olšáková, která dosáhla 
životního úspěchu. Bronz přidala 
Barbora Ondroušková, a Hranice 
se tak staly druhým nejúspěšněj-
ším klubem republiky.

Nejen mladí judisté si ale při-
pisují úspěchy. Na konci dubna 
proběhlo i otevřené mistrovství 
Masters Slovenska v Povážské Bys-
trici. Nejvíc se tam dařilo Tomáši 
Ličmanovi, který si odváží hned 
dvě zlaté trofeje. Vyhrál nejen 
svoji váhovou kategorii do 73 kg, 
ale také soutěž v zápase v boji na 
zemi – držení, páčení a škrcení - 
a  získal tak dvakrát titul mistra 
Slovenské republiky Masters.

Dalším zástupcem Judo Žele-
zo Hranice byl Karel Kovář, který 
obsadil ve váze do 73 kg druhé 
místo, a stal se tak vicemistrem 
SR Masters.  (bak)

Již 24. ročník Memoriá-
lu JUDr. Zdeňka Navrátila se 
uskutečnil v sobotu 28. dubna 
ve sportovním centru Naparia.

Soutěž, kterou dříve znala ne-
jen celá republika, ale i mnoho 
zahraničních klubů jako Zimní 
pohár, změnila v minulosti zcela 
svůj charakter a zaměření. Nyní 
je určena mladým začínajícím 
závodníkům a klade si za cíl pře-
devším zatraktivnit soutěže juda 
pro nejmladší generaci. Jde tedy 
převážně o  regionální turnaj 
s omezeným počtem účastníků.

V letošním roce se na třech 
tatami představila celkem stovka 
soutěžících ze 17 oddílů a dvou 
států – z  České republiky a  ze 
Slovenska. Soutěžilo se v celkem 
šesti kategoriích ve věku od 7 do 
12 let.

Soutěž mladších žáků (11-12 
let) navíc byla Krajským svazem 
juda Olomouckého kraje vypsá-
na jako jeden z nominačních tur-
najů bodovaných do krajského 
žebříčku, na jehož základě se 

bude rozhodovat na podzim 
o nominaci na republikový šam-
pionát. A i díky tomu byly právě 
zápasy v této věkové kategorii 
ozdobou celého turnaje.

Domácí Klub juda Hranice 
zde reprezentovalo celkem de-
vět soutěžících, kteří vybojovali 
sedm medailových úspěchů. Na 
2. místě skončili Tomáš Tomeček 
a Josef Cvešper. Bronzové me-

daile vybojovali Ondra Trousil, 
Matyáš Heger, Lukáš Holenka, 
Maruška Staníková a  Matyáš 
Lazík.

Velké poděkování patří čle-
nům a rodičům závodníků klu-
bu, kteří se podíleli na rychlém 
a  bezproblémovém průběhu 
turnaje, stejně jako městu Hra-
nice, které turnaj každoročně 
podporuje. (dan)

SPORT 

Hraničtí judisté letos soupeře válcují

Konal se memoriál JUDr. Navrátila
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V Hranicích se konal již 24. ročník soutěže pro nejmladší judisty - Memoriál 
JUDr. Zdeňka Navrátila. Foto: archiv pořadatelů

Martin Bezděk se svým trenérem Lubošem Holčákem v Casablance. 
Foto: Judo Železo Hranice

U Bečvy bude 
půjčovna lodiček

Bečva ožívá. Od poloviny 
června si bude možné půjčit 
plavidlo a  vyrazit na řeku. 
V  Kropáčově ulici nad mos-
tem zřídí půjčovnu různých 
plavidel Hranická rozvojová 
agentura. K dispozici budou, 
díky dotaci Olomouckého 
kraje, čtyři pramice, čtyři šla-
padla a pět paddleboardů. Na 
břehu bude zároveň mobilní 
občerstvení pro plavbychti-
vé zájemce i diváky. Otevření 
této nové atrakce je napláno-
váno na sobotu 16. června 
na akci Pokoř své Hranice. Půj-
čení plavidla si lze zarezervo-
vat na telefonu 773 100 307. 
Provoz bude probíhat za 
příznivého počasí. Více infor-
mací o provozní době najdete 
v Turistické informačním cen-
tru na zámku a na www.mic.
hranet.cz.  (bak)


