
ÚVODNÍK

Vážení občané,

před měsícem a půl, 14. květ-
na, nás Zastupitelstvo města 
Hranic pověřilo řízením sa-
mosprávy a správou našeho 
společného majetku. Rozsah 
tohoto pověření pro funkci sta-
rosty i místostarosty je poměr-
ně široký, přesto lze de inovat 
některé oblasti, které by měly 
mít prioritu. 

Občan je ten, kdo by měl mít 
možnost kdykoli získat in-

formace, sledovat 
hospodaření města 
a reagovat na práci 
zastupitelů. Veřejná 
kontrola, dostupnost 
a transparentnost 
informací jsou tedy 
pro tento stav věcí 
nezbytností. 

Neuzavřeli jsme no-
vou koaliční smlouvu. 
Nechceme zastupitele 
rozdělovat. Naopak. Přáli by-
chom si, aby se spojovali v prá-

ci na projektech a cílech podle 
smysluplnosti, potřebnosti pro 

město a ne podle stranické pří-
slušnosti.

De inovat spokojenost v oblas-
ti řízení města není tak složité. 
Chceme čisté a bezpečné místo 
pro naše rodiny. Funkční služ-
by. Nechceme rozpory, stresy 
ani jiné problémy každoden-
ního shonu. 

Jsou věci, které neovlivníme, 
ale je také řada věcí, které mů-
žeme měnit.

Pokračování na straně 2

Jiří Kudláček, 
starosta Hranic

Ivo Lesák, 
místostarosta Hranic

TAJEMNÁ 

HRANICKÁ 

MADONA

Nesmírně cenná gotická Hranická mado-
na je už téměř měsíc k vidění na Staré rad-
nici v Hranicích. Tato více než pět set let 
stará socha je hlavním tahákem výstavy 
„Tajemná Hranická madona, 420. výročí 
poutního místa Kostelíček“. Hned první 
den přišlo na vernisáž výstavy 140 lidí, 
další stovka lidí si pak výstavu prohlédla 
v průběhu večera, kdy se konala Hranická 
muzejní noc. Foto: Jiří Necid

Více uvnitř čísla
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ZÁMECKÁ ZAHRADA JE HOTOVÁ, MŮŽETE JI NAVŠTÍVIT

ÚVODNÍK

Nová etapa v historii prosto-
ru pod hranickým zámkem 
začíná právě nyní. Po letech 
snahy o získání dotace, které 
byly loni úspěšně završené, se 
nová zámecká zahrada oteví-
rá veřejnosti. Jde o prostor, 
který má lákat k procházkám, 
relaxaci a odpočinku. 

Proto jsou tu umístěny lavičky, 
vybudován nový vodní prvek 
a vysazena zeleň. Příjemný stín 
budou poskytovat zejména lípy 
srdčité,  které by do dvou, tří 
let už měly mít pěknou korunu. 
Zeleň doplňují například hab-
ry podél zdi a zvenčí popínavé 
růže. Další trvalky jsou vysá-
zeny u budovy, která nahradila 
původní trafostanici, poskytu-
je nezbytné zázemí a důležitou 
službu veřejných toalet. 

Zahrada je ohrazena původ-
ní kamennou zdí, která byla 
opravena a zvýšena. Přístup 
ve směru od Veličky zabezpe-
čují dvě uzamykatelné brány. 
Další vstupy do zahrady vedou 

v horní části buď od Zámecké-
ho klubu, nebo z prostoru před 
jižním vstupem do zámku. Pro-
pojením prostoru u Veličky 
s areálem zámku a Pernštejn-
ským náměstím zpřístupňuje 
centrum, díky bezbariérovému 
řešení zahrady, také pro rodiče 
s kočárky a tělesně postižené.

Zahrada bude přístupná ve-
řejnosti v denní dobu, tedy od 
8 hodin ráno do 10 hodin večer. 

V zimě bude udržován jeden 
chodník pro průchod. 

Každá obdobná investice samo-
zřejmě vzbuzuje i obavy, zda 
v prostorách zahrady nebudou 
řádit vandalové nebo se schá-
zet výtržníci. Proto je v zahra-
dě umístěna nová videokamera 
městské policie. Bude ale zále-
žet i na všímavosti návštěvní-
ků zahrady, ti mohou strážníky 
městské policie upozornit, že 

se zde děje něco nepatřičného. 

Kromě relaxační a komunikač-
ní role má ale zahrada další 
využití. V severní části je vybu-
dované dětské hřiště se zajíma-
vými hracími prvky. Obzvláště 
lákavě vypadá velká klouzačka, 
umístěná ve svahu. Hranicím 
tak přibude další místo, kam 
mohou zajít rodiče s dětmi.

Doplňkovou funkci zahrady 
umožňuje zpevněná vydláž-
děná plocha v rovině terénu 
a navazující dřevěné lavice na 
pobytových terasách svahu pod 
hradbami. Zde se mohou ode-
hrávat menší kulturní vystou-
pení. U nich jsme ale omezeni 
hlukovou studií, která určuje, 
že vystoupení může trvat ma-
ximálně 2 hodiny a nesmí pře-
kročit dané hlukové limity. 

Celá rekonstrukce prostoru 
pod zámkem stála 18 milionů 
korun. Město na ni získalo do-
taci z Regionálního operačního 
programu Střední Morava.

Dokončení ze strany 1

Dobré hospodaření 
je základem 
Začněme tím, kdo vytváří hod-
noty, ze kterých všichni pro i-
tujeme. Naše město získalo do 
rozpočtu v roce 2014 zhruba 
211 milionů z daní. Lze tedy 
zjednodušeně říci, že potřebu-
jeme prosperitu irem a dobré 
pracovní příležitosti. Potřebu-
jeme spolupráci úřadu s občany 
i irmami. Pokud se nám toto po-
daří zabezpečovat, můžeme plá-
novat rozvoj města i celé oblasti. 

Příjmy rozpočtu města lze, na 
první pohled jednoduše, zvy-
šovat pouze výběrem pokut, 
zvýšením daně z nemovitosti, 
prodejem vlastního majetku 
nebo zvýšením plateb za služ-
by. To nechceme, to nejsou 
příjmy, které by nám pomohly 
vytvořit z našeho města přitaž-
livější místo pro život, naopak. 

Mnohem důsledněji lze praco-
vat s náklady. Chceme nalézt 
výrazné úspory a na tom usi-
lovně pracujeme. 

Velkou část majetku máme 
převedenu do společnosti 
EKOLTES a.s. Záměr byl možná 
dobrý, bohužel dnes je stav této 
městské organizace neutěšený. 

Chybí zde veřejná kontrola, 
není vybudován efektivní sys-
tém odpadového hospodářství, 
z organizace v minulosti odešli 
schopní lidé, není naplňována 
smlouva v poskytování služeb 
pro město. Očista komunikací 
a údržba trávníků je kritizována 
již řadu let. 

Po projednání v Radě měs-
ta jsme přistoupili k celkové 
reorganizaci této společnos-
ti. 15. června jsme změnili 
představenstvo, dozorčí radu 
a vyhlásili výběrové řízení na 
nového ředitele EKOLTESU. 
Během krátké doby přebudu-
jeme hospodaření ku prospě-
chu našeho města. Zabýváme 
se i minulou činností irmy. Při-
stoupili jsme ke změně stanov, 
která nám zabezpečí opětnou 
plnou kontrolu nad touto orga-
nizací. Společnost bude kont-
rolována pověřenou pracovní 
skupinou zastupitelů všech 
politických subjektů zastupi-
telstva. Budou zveřejňovány 
uzavírané smlouvy a k nahléd-
nutí bude plán činnosti i sku-
tečné výsledky. 

Slovo musí dostat
odborníci
Ačkoli máme zkušenosti z ří-
zení projektů a irem, chceme 

svá rozhodnutí opírat o do-
poručení komisí, které zřídila 
rada města jako své poradce 
z řad aktivních občanů, z ne-
politických dobrovolníků, od-
borníků z různých profesí. Po 
nástupu do funkce jsme vytvo-
řili pracovní skupinu, která ko-
ordinuje plány rozvoje, využití 
dotační politiky a analyzuje po-
třeby našich občanů. 

Lidé oprávněně poukazují na 
zhoršující se bezpečnost. Proto 
jsme k řešení těchto problémů 
svolali jednání veškerých za-
interesovaných složek a bude-
me posilovat jejich koordinaci 
a schopnost věci účinně řešit. 
Ve vlastním městě bychom se 
neměli bát, v našich školách 
by neměly být jakékoli drogy 
a dohled vyžaduje i dopravní 
situace. 

V sociální oblasti chceme i na-
dále pomáhat potřebným, ale 
na základě jasných pravidel. 
Kdo má snahu se začlenit do 
společnosti, pracovat, tomu po-
máhejme. Nyní pracujeme na 
projektu v oblasti sociálního 
bydlení s názvem „Prostupné 
bydlení“- to je přidělování so-
ciálních bytů odstupňovaných 
kategorií v závislosti na chová-
ní žadatelů (dodržování záko-
nů, placení nájemného…).

Využívejme
našich předností
Město dělají i detaily a pod-
mínky pro využívání toho, co 
jsme již vybudovali. Máme 
lázně, krásný park u Bečvy, 
upravené náměstí, nádherná 
podloubí, rozlehlý sportovní 
areál i nové cyklostezky. Byla 
otevřena Zámecká zahrada. 
Je ale třeba toto všechno plně 
využívat. Proto budeme ma-
ximálně podporovat projekty, 
které tato místa oživí a zabez-
pečí kulturní a sportovní vyžití, 
které nás posiluje. Vyzvali jsme 
občany i zástupce provozoven 
v centru, aby se spolu s námi 
podíleli na oživení náměstí 
a řešili celkovou dopravní si-
tuaci. Chceme, aby se Hranice 
staly přívětivým městem pro 
všechny generace. 

Na závěr nám dovolte popřát 
tomuto měsíčníku, aby jej naši 
občané přijali s důvěrou. Měl 
by přinášet informace o lidech, 
kteří pro nás mnohdy bezplat-
ně pracují, starají se o náš do-
rost, reprezentují naše město, 
věnují svůj čas odborným pro-
blémům v komisích a výborech 
města. Hodně štěstí nám všem.

Jiří Kudláček, starosta Hranic, 
a Ivo Lesák, místostarosta Hranic

Dění v zahradě sleduje nová videokamera městské policie. Jak je patrné 
z fotogra ie, jedná se o kvalitní záznam.
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PROSTOR POD ZÁMKEM PAMATUJE ČASY SLÁVY I ÚPADKU

PODZÁMČÍ PATŘILO ZAHRÁDKÁM PŘES ČTVRT STOLETÍ

Zámecká zahrada zažila ob-
dobí slávy, kdy na ni navazo-
val rozsáhlý barokní park, 
ale i časy úpadku, kdy se 
změnila v pustou zarostlou 
plochu plnou sutin. 

Ze stavebně - historického 
průzkumu, který v roce 2004 
provedl Ing. Petr Kubeša, vy-
plývá, že u hranického zámku 
byly zahrady dvě. 

První z nich, na pravém břehu Ve-
ličky byla založená v letech 1628 
až 1629 kardinálem Ditrich-
štejnem. Její vznik paradoxně 
umožnily boje Třicetileté války. 
V průběhu bojů o město v roce 
1626 bylo totiž mnoho gruntů na 
předměstí zničeno a tak v roce 
1628 zabral kardinál Ditrich-
štejn u Veličky šest spálených 
gruntů s pozemky na vybudová-
ní nové knížecí květné zahrady. 
Ta zabírala prostor od Veličky na 
západ, mezi ulicemi Purgešova 
a Kollárova, zřejmě k ulici Kpt. 
Jaroše. Přesné zakončení zahra-
dy však není možné z podkladů 
určit. Z pozdějších vyobrazení 
je zřejmé, že hlavní kompoziční 
osa, tvořená cestou, vedla zápa-
do–východním směrem a byla na 
několika místech přetnuta ved-
lejšími cestami. V centru zahrady 
byly další úhlopříčné cesty, které 
tvořily pravidelný šestiúhelník. 
Podél východní a částečně jižní 

strany vedla vodoteč napájená 
z Veličky. 

V době svého rozkvětu patřila 
zahrada mezi známé a hod-
nocené zahrady svého druhu 
na Moravě. Postupně se však 
s poklesem významu zámku 
vytrácel i význam zahrady. 
V roce 1826 již patrně okrasná 
zahrada neexistovala, změnila 
se na ovocnou zahradu. Ta pak 
byla na začátku 20. století po-
stupně zastavována domy. 

Druhá zahrada byla přímo pod 
zámkem, zhruba ve stejné plo-
še, jako dnes. Její předchůdkyní 
mohla snad být menší hradní 
zahrádka s užitkovými bylina-
mi. Tato zahrada je na plánu 
města z poloviny 18. století vy-
značena jako užitková s ovocný-
mi stromy. Na vyobrazení z roku 
1830 byla ohraničena jednodu-
chou kamennou zdí téměř jako 
dnes. V jižní části bylo několik 
dřevěných kůlen, v areálu za-
hradní domek. 

Na plánu z roku 1856 byl pro-
stor pod zámkem označen stále 
jako zámecká zahrada. V roce 
1893 byla nejjižnější část za-
hrady prodána. Pravidelná 
zahrada postupně zanikala, 
i když na konci 19. století zde 
byl ještě postaven altán, který 
je připomínán i po roce 1940. 

Tehdy v zahradě rostly ovocné 
stromy, v dolní části byly plo-
chy na pěstování zeleniny. 

Po válce byl zámek včetně za-
hrady znárodněn. V roce 1956 
vyhořelo předzámčí, o tři roky 
později byly trosky strženy 
společně s původní hradební 
zdí a dvěma baštami. I poté 
však rostlo pod zámkem 
27 listnatých stromů a 3 jehlič-
nany. Zahrada ale pustla, stro-

my nebyly udržované, byly zde 
sutiny z hradebních zdí. 

V letech 1978 až 1979 byla ze 
zahrady odstraněna větší část 
původních ovocných dřevin. 
V roce 1980 byla neudržovaná 
a zanedbaná plocha pod zám-
kem pronajata zahrádkářům 
a malá zahrádkářská kolonie zde 
fungovala ještě po roce 2005. 

Více na www. mesto-hranice.cz

Od roku 1980 fungovala 
pod zámkem zahrádkářská 
kolonie. Jedním z iniciátorů 
jejího vzniku byl Jaroslav 
Sedláček. 

Jak prostor dnešní zámec-
ké zahrady před vznikem 
zahrádkářské kolonie vypa-
dal?
Já si to tam pamatuji ještě jako 
malý kluk. Byla tam nějaká cha-
lupa, lezlo se tam po venkov-
ních dřevěných schodech. Jinak 
to ale byl neudržovaný úhor. 
Zarostlý plevelem, zpustlý.

Jak vás napadlo udělat tam 
zahrádkářskou kolonii?
Vymysleli jsme to v roce 1980 
s kamarádem Petrem Zarem-
bou. Bylo to pěkné místo, chrá-
něné od severu. Napadlo nás, 
že by tam mohla být dobrá 
půda, když tam byla zahrada. 
A byla. Tam to bylo po stale-
tí obdělávané a převracené, 
skoro černozem. Zahrada sice 
byla v posledních letech neu-

držovaná, ale alespoň si půda 
odpočinula.

Takže úroda byla pěkná?
To ano, ale nejprve byla spous-
ta práce. Několik týdnů jsme 
nedělali nic jiného, než vyvá-
želi nepořádek a sutiny. Tehdy 
ale byla chuť budovat zeleni-
nové zahrady. Také jsme mu-

seli vyřídit smlouvu od města 
na pronájem celého pozem-
ku. Ten jsme nechali vyměřit 
a rozparcelovali na 16 dílů. 
Ing. Stanislav Kundrátek za-
řídil přívod vody z Veličky, 
protože zahrada se bez vody 
neobejde. A pak nastoupily 
motyky a rýče. Trávili jsme 
tam hodně času, pěstovaly se 

běžné plodiny – mrkev, ked-
lubny, petržel, brambory, jaho-
dy. Nasadil jsem tam i ovocné 
stromy.

A nechodili tam zloději, pře-
ce jen to bylo v centru města?
Občas tam nějací kluci vlezli, 
ale ono nebylo tak snadné se 
tam dostat. Zídku kolem za-
hrady jsme opravili a udržovali 
a vrata se zamykala. 

Kdy to skončilo? 
To nastalo postupně. Nejvíc, 
když se začaly objevovat su-
permarkety s nabídkou ovoce 
a zeleniny. Lidé postupně ztrá-
celi zájem o vlastní výpěstky, 
neměli ani tolik času. A dnes-
ka už se zahrádky využívají víc 
na relaxaci. Když město začalo 
připravovat rekonstrukci za-
hrady, byly zahrádky postup-
ně rušeny. Já tam zůstal jako 
poslední mohykán, ještě před 
pár lety jsem tam sklízel ja-
hody. Takže celkem jsem tam 
strávil asi 30 let.

Pamětník Jiří Sedláček. Foto: Jiří Necid

Na snímku z roku 2008 jsou v zámecké zahradě ještě jedny z posledních 
záhonků. Zídka okolo zahrady je nižší.
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Dům s pečovatelskou 
službou dostal teplej-
ší „kabát“. Akce zača-
la v březnu letošního 
roku a měla za cíl zvýšit 
energetickou efektiv-
nost budovy, která byla 
stavěná v 90. letech mi-
nulého století. Proběh-
lo zde zateplení fasády, 
výměna oken a dveří 
a dokončení zateplení 
střešního pláště. 

Akce byla ukončena 
koncem června a vyšla 
na 5 milionů korun. 
„Projekt DPS Hranice byl 
spolu inancován Evrop-
skou unií (Evropským 
Fondem soudržnosti) 
v rámci Operačního 
programu Životní pro-
středí.“

MĚSTO DOKONČILO NĚKOLIK AKCÍ

HASIČI SE STĚHUJÍ

V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BUDE TEPLEJI

POD BÍLÝM KAMENEM PROJEDOU ŘIDIČI SNADNĚJI

Hraničtí dobrovolní hasiči už 
nemusí závidět svým kolegům 
ze Středolesí nebo z Velké. I na 
ně se letos dostalo a mohou se 
nastěhovat do nové hasičské 
zbrojnice. Její budova vyrostla 
hned vedle sídla profesionál-
ních hasičů, na které přímo na-
vazuje. V přístavbě je umístěna 
garáž pro dvě vozidla, spole-
čenská místnost s nezbytným 
zázemím, šatny a sociální za-
řízení. 

Stavět se začalo ve druhé po-
lovině září 2014 a celá akce 
přišla na 7 milionů korun. 

Hraničtí hasiči dosud pro-
vizorně sídlili v budově 
Hasičského záchranného 
sboru v ulici Tovačovského. 
Podmínky, ve kterých zde 
působili, byly zcela nevyho-
vující. Dobrovolní hasiči, pa-
třící mezi špičkové jednotky 
okresu, neměli žádné vlastní 
prostory, důstojný přístup 
k sociálnímu zázemí, neměli 
si ani kde umýt ruce po vý-
jezdu. Skříně s výjezdovým 
oblečením byly umístěny 
v garáži u vozidel. Tento stav 
dlouhodobě nesplňoval hygi-
enické podmínky. 

Výrazné ulehčení nejen pro ři-
diče, ale i pro chodce přineslo 
dokončení rekonstrukce ko-
munikace v lokalitě Pod Bílým 
kamenem. Cesta má nyní nový 
povrch, byla místy rozšířena 
a ve spodní části byla narovná-
na tak, aby byla zajištěna větší 
viditelnost. Zhruba stometrový 
úsek cesty byl přeložen tak, že 
komunikace již neústí do Ha-
vlíčkovy ulice, ale přímo do 
Sadů čs. Legií. I díky dohodě 
s Vodovody a kanalizacemi Pře-
rov a s Lesy České republiky se 
podařilo odstranit nepřehled-
nou zatáčku a řidiči tak mohou 
jezdit mnohem bezpečněji. 

Původní cesta je pro auta za-
slepena, ale zůstala zachová-
na pro pěší. Ti mají do lokality 

Pod Bílým kamenem zachován 
původní přístup, protože na 
novou část cesty dále nenava-
zuje žádný přechod pro chodce 
nebo chodník. Chodci ale mo-
hou bez nebezpečí procházet 
Havlíčkovou ulicí a po napo-
jení na původní komunikaci 
Pod Bílým kamenem už narazí 
i na nový chodník. Vše je na-
víc doplněné novým veřejným 
osvětlením. Kromě toho podél 
komunikace vyrostly i nové 
opěrné zídky.

Oprava cesty o celkové délce 
přes půl kilometru byla za-
hájena loni na podzim a stá-
la 11 milionů korun. Práce 
zkomplikovaly přeložky inže-
nýrských sítí, zejména trasy 
vysokého napětí.

Nová hasičská zbrojnice plynule navazuje na budovu profesionálů.

Fasáda Domu s pečovatelskou službou těsně před dokončením.

Nová cesta vede rovně, původní trasa do zatáčky bude sloužit jenom chodcům. 
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NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI ZAČNE TĚLOCVIK V ZÁŘÍ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK SE ZATEPLUJE

ŠROMOŤÁK BUDE PLNÝ ŽIVOTA I O PRÁZDNINÁCH

Dokončeno bylo víceúčelové 
sportovní hřiště za ZŠ 1. máje, 
které vyřešilo dlouholetý 
problém s dosud chybějícím 
sportovištěm u této školy. Žáci 
museli docházet jinam, napří-
klad na hřiště u ZŠ a MŠ Šromo-
tovo nebo na stadion. 

Akce byla zahájena loni na pod-
zim. Za školou proběhly terénní 
úpravy, přeložky inženýrských 
sítí a stavba opěrné zdi, což 
vytvořilo prostor pro osmde-
sátimetrovou běžeckou dráhu, 
univerzální hřiště s brankami, 
dále volejbalové i basketbalové 

hřiště, kurt na tenis, zatravně-
nou vrhačskou výseč i doskoči-
ště pro skok daleký. Vytvořený 
je také prostor pro nové dětské 
hřiště, vybavené houpačkami 
a prolézačkami pro děti. 

Vzhledem k nezbytným terén-
ním úpravám bylo nutné stabi-
lizovat sousední svah a vykácet 
i některé dřeviny. Náhradou 
bude vysazeno v této lokalitě 
dvacet devět stromů a šedesát 
šest keřů. Půjde zejména o ja-
vory, habry, borovice i smrky. 
Stavba stála celkem 8,6 milio-
nů korun.

O prázdninách se pracuje 
nejen na ZŠ a MŠ Šromotovo, 
ale i na ZŠ a MŠ Struhlovsko. 
Zde se opravy fasády a za-
teplení dočkala budova bý-
valé mateřské školy Klíček. 
Zároveň tu město zatepluje 
i střešní konstrukci. V rámci 
rekonstrukce se počítá také 
s výměnou tří oken a vstup-
ních dveří za nové plastové 
s izolačním dvojsklem. Právě 
výměna oken je naplánována 
na červenec a srpen, kdy se 
s provozem mateřské ško-
ly nepočítá. Na nové fasádě 
budou provedeny gra ické 
prvky.

Akce začala již v červnu a bude 
stát 2,5 milionu korun. Dokonče-
na má být koncem srpna. Na akci 
„Projekt Energetické úspory – 
MŠ Struhlovsko“ získalo město 
dotaci, takže je spolu inanco-
vána Evropskou unií/Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí“.

Budova mateřské školy Klíček 
byla postavena v roce 1965 
a nacházejí se v ní tři třídy pro 
75 dětí. V roce 2013 byla tato 
mateřská škola sloučena se 
Základní a mateřskou školou 
Struhlovsko, kde je další třída 
mateřské školy pro 25 dětí. 

Prázdniny jsou doba, kdy ve 
většině škol nastane na něja-
ký čas klid. Prostory, obvykle 
plné života, nezvykle utichnou. 
Na ZŠ a MŠ Šromotovo to však 
o letošních prázdninách platit 
nebude. Připravuje se zde totiž 
celková rekonstrukce rozvodů 
vody a kanalizace za 2,8 milio-
nu korun. Budou se měnit leti-
té stoupačky, stará umyvadla, 
baterie ve třídách i kabinetech. 
Výměny se dočká i stará pro-
blémová kanalizace.

Práce byly zahájeny již v červ-
nu a zaberou celé prázdniny. 
V prostorách pro žáky a učite-
le skončí do konce srpna, ven-
kovní a suterénní dodělávky 
budou probíhat ještě v první 
polovině září. Začátek výuky 
ve škole by tedy rekonstrukcí 
neměl být narušen. Budova ZŠ a MŠ Šromotovo je zvenku opravená, vnitřní rozvody vody však volají po výměně.

Na hřišti 1. máje se v polovině června ještě tvrdě pracovalo.

Na zateplení MŠ Struhlovsko se bude pracovat ještě celé léto.
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PROJEKT „EDITH PIAF“ UKÁZAL DĚTEM, JAK FUNGUJE DIVADLO

V Hranicích se uskutečnila 
premiéra tanečního předsta-
vení Edith Piaf. Tento projekt 
vznikl v tanečním oboru ZUŠ 
Hranice, mimo běžnou výuku 
tance. Duší celého projektu 
je učitelka tanečního oboru 
Kamila Martínková. Pochází 
z Valašského Meziříčí, vystudo-
vala Státní taneční konzervatoř 
v Praze. Před nástupem do ZUŠ 
Hranice působila od roku 1998 
jako členka baletního souboru 
ve Slezském divadle v Opavě. 
Hostovala v Německu v Thea-
tru Masquarede, kde ve dvou 
představeních byla asistentkou 
režiséra.

Co vás přivedlo na nápad 
udělat takový projekt?
Každoročně děláte závěreč-
ná vystoupení tanečního 
oboru a už to samo o sobě je 
velmi náročné.
Láska k práci? (úsměv)

Aha, tomu samozřejmě rozu-
mím, ale proč zrovna Edith 
Piaf, to nezní úplně jako ta-
neční téma. 
To pramení už z dob studií, kdy 
jsme na konzervatoři dělali cho-
reogra ii na jeden z jejích hitů. 
Už tehdy mě její osud zaujal. 
A nápad vytvořit na její život 
čistě taneční představení jsem 
dostala asi v roce 2007, rok po 
narození dcery. Ta chuť se pro-
hloubila po návštěvě Francie. 

Pak už jsem jen čekala, až se 
naskytne vhodná příležitost. 
A ta nastala letos, kdy si při-
pomínáme výročí 100 let od 

jejího narození. A navíc je to 
pětileté výročí mého působe-
ní tady na základní umělecké 
škole. 

Takže jste využila této příle-
žitosti? 
Chtěla jsem dětem ukázat, jak 
to opravdu vypadá v divadle. 
My máme osnovy, kde je na-
psané, co máme děti v tanci 
naučit, ale jevištní práce, jak to 
opravdu chodí, co je všechno 
potřeba zajistit, aby se mohlo 
odehrát nějaké představení, to 
si mohly vyzkoušet až nyní. To 
znamená absolvovat mnoho 
zkoušek, připravit rekvizity, 
kulisy, nachystat kostýmy, za-
myslet se nad celou tou dobou, 
vyřešit účesy.

A povedlo se? Když to není 
v rámci výuky, tak by chodit 
nemusely.
Právě, že to funguje. Ten rok, co 
jsme to nacvičovali, ten roční 
vývoj, je na nich hrozně vidět. 
Je tu obrovský posun. Získáva-
jí jiný náhled na práci. Přitom 
tam máme dívky od osmi do 
patnácti let – někdy docela 
problémový věk. Puberta. Ale 
všechny na tom nechaly kus 
práce. Přitom za to nic nemají, 
chodí na zkoušky ve svém vol-
ném čase – odpoledne, soboty, 
neděle. Ale podařilo se je na-
budit, aby měly zájem, radost, 
když se jim to povede. Zatles-
kají si po zkoušce. Záleží jim na 
tom, aby to dopadlo dobře.

Kde jste vůbec sehnala taneč-
níky? Vím, že do tanečního 

oboru moc chlapců nechodí 
a mezi staršími není žádný. 
Na jevišti se vystřídá asi pět-
atřicet tanečníků, z toho šest 
dospělých. V rolích pánů máme 
hudebníky a rodiče dětí. To má 
výhodu, že i rodiče vidí práci 
svých ratolestí, že to není jen 
„něco odhopsat“. Jsou součástí 
tvorby, získají jiný pohled na to, 
co jejich děti dělají. 

Kromě tanečníků se na projek-
tu podílí spousta dalších lidí. 
Je potřeba zajistit techniku, 
zvuk. Samozřejmě, profesio-
nální divadlo má výhodu, že se 
tam o všechno postarají, zajistí 
kostýmy, paruky. Tady to bylo 
mnohem náročnější, protože 
zde to klasické divadelní záze-
mí chybí. 

Jak jste vyřešili třeba kulisy? 
Používáme projekci. Ta zachy-
cuje hlavní milníky života Edith 
Piaf, hlavní postavy. A podařilo 
se nám získat opravdu vzácné 
záběry. Třeba ulici, kde se Edith 
v mládí pohybovala, záběry 
letadla, ve kterém zahynul její 
přítel. Celé to představení je 
vlastně takový průřez jejím 
životem. Nelehkým. Úmrtí dí-
těte, smrt manažera, milence, 
měla tři autonehody, při léčbě 
zranění si navykla na mor ium, 
pila od svých šestnácti.

To vůbec není jednoduché 
ztvárnit.
Děti navíc ještě nemají ty ži-
votní zkušenosti, neví, jaké 
to je, když umře dítě, přítel. 
Učí se to vyjádřit. Není to 

pro ně snadné. Ale myslím, 
že jim to dá hodně. A není to 
jen o tancování. Nejen, že se 
dozví, kdo byla Edith a jaká 
byla doba. Získaly třeba i ná-
hled do práce divadla, že to 
nejsou jen herci a tanečníci, 
ale i režisér, scénárista, cho-
reograf, maskérka. Že kdyby 
je tanec chytil a chtěly se mu 
dál věnovat, třeba studovat na 
konzervatoři, nemusí skončit 
jen u tancování, ale mohou se 
věnovat i něčemu jinému. 

Celý ten projekt, to muselo 
zabrat spoustu času. 
To ano, nacvičujeme téměř rok, 
ale přípravy začaly už dřív. Ne-
dávno jsme to z legrace počíta-
li, vyšlo to odhadem na 2 000 
hodin, tedy včetně vymýšlení. 
Protože to není tak, že ve tři 
skončíte v práci a jdete domů. 
To řešíte problémy, ať už s ně-
kým, nebo sami, prakticky až 
do usnutí. A ráno to začíná 
znova. Jen sestřih 46 minut 
projekce zabral 3 dny – kolem 
16 hodin. A to neberu vyhle-
dávání materiálů. Kdybych ne-
měla oporu v rodině, v příteli 
a dceři, tak by to nešlo. Vždyť já 
loni na dovolené v Chorvatsku 
už stříhala hudbu. Někdo by 
mě za to asi zabil…

A poslední otázka: kdy uvidí-
me Edith příště? 
Kdo to nestihl v pátek 19. červ-
na, může přijít v prosinci. Ale 
nabízíme toto představení 
i školám a také mimo Hranice. 
Uvidíme, kde všude se to poda-
ří domluvit.

Kdo nestihl premiéru tanečního představení Edith Piaf, může na představení přijít v prosinci. 
Foto: Mira Raindl

Duší projektu „Edith Piaf“ je učitelka tanečního oboru ZUŠ 
v Hranicích Kamila Martínková. Foto: Mira Raindl
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Poznat hranická muzea a ga-
lerie v jiném světle nabídla 
Hranická muzejní noc, která se 
uskutečnila v pátek 5. června. 
Noc odstartovala na Staré rad-
nici vernisáž výstavy Tajemná 
Hranická madona, na kterou 
přišlo 140 lidí. V osm večer se 
pak konala komentovaná pro-
hlídka výstavy s kurátorem Ji-
řím Nebeským a po celý večer 
výstupy na Radniční věž. Do-
hromady přišlo na Starou rad-
nici 240 návštěvníků a dalších 
247 pak do Synagogy, kde se 
lidé mohli kochat obrazy Ol-
dřicha Tichého, poslechnout 

si koncert Hra-
nického dětské-
ho pěveckého 
sboru nebo sle-
dovat taneční 
vystoupení sku-
piny Stepping 
mothers. Kromě 
Synagogy a Sta-
ré radnice se 
návštěvníkům 
na muzejní noc 
otevřela se zají-
mavými progra-
my také Galerie 
M+M a obě vče-
lařská muzea.

KULTURA

TAJEMNÁ HRANICKÁ MADONA

Výstava Tajemná Hranická 
madona, kterou připravilo 
muzeum a galerie v Hranicích 
ve spolupráci se ZUŠ Hranice 
a spoustou dobrovolníků, sbě-
ratelů, umělců, potrvá do kon-
ce měsíce srpna. Dík patří také 
akciové společnosti Cement 
Hranice, která výstavu inančně 
podpořila a také na ni poskytla 
jeden z obrazů Kostelíčka.

Unikátem na výstavě je cenná 
gotická socha Hranické ma-
dony, vysoká 114 centimetrů, 
která je stará více než 500 let. 
Návštěvníci ji mohou vidět po 
dlouhých letech, které strávi-
la v depozitáři Arcibiskupství 
olomouckého. Ke zhlédnutí 
jsou na výstavě dvě videa, kte-
rá nabízejí pohled do interiéru 
Kostelíčka nebo třeba letecké 
snímky. 

Na své si přijdou i děti, které si 
mohou prohlédnout poustevnu 
mnicha Jurika, prozkoumat mo-

hou i model Kostelíčka, složit si 
kostky nebo puzzle s motivem 
Kostelíčka a další. K dispozici 
jsou informační letáčky o Kos-
telíčku a pohlednice.

„Pro děti připravujeme v sou-
vislosti s výstavou dobrodruž-

né pátrání po klíči k modelu 
Kostelíčka, ve kterém na ně 
bude čekat poklad. Tato akce 
bude probíhat na Staré radni-
ci po celé prázdniny,“ informo-
vala kurátorka muzea Radka 
Kubíková.

V červenci se uskuteční ko-
mentované prohlídky výstavy. 
Jedna bude 16. července od 
16 hodin s kurátorem Jiřím 
Nebeským, další možnosti ko-
mentovaných prohlídek budou 

o víkendu 25. a 26. července 
v otevírací době Staré radnice, 
tentokrát s kurátorkou Radkou 
Kubíkovou.

Městské muzeum a galerie se 
obrací s výzvou na obyvatele 
Hranic, zda nevědí o tom, kde 
je umístěný dnes už historic-
ký obraz od profesora Chmely. 
Má na něm být zobrazené les-
ní panorama Jurikovy jeskyně 
i s památnou borovicí nad Kos-
telíčkem.

Na své si na výstavě přijdou i děti, zaujme je ukázka poustevny, kterou vytvo-
řili žáci ZUŠ Hranice. 

Výstupy na ochoz Staré radnice odstartovalo vystoupení 
trubačů ze Střední lesnické školy Hranice.

Pro Synagogu vcelku netradiční program - taneční vystoupení skupiny Stepping 
mothers pod vedením Šárky Hlavinkové.                                         Foto: 6 x Jiří Necid

V Synagoze koncertoval Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Taťány 
Jonasové.

Děti si mohou „vlézt“ i do modelu 
Kostelíčka.

Stepování oživilo muzejní noc 
v Synagoze.

HRANICKÁ MUZEJNÍ NOC - PŘIŠLO TÉMĚŘ 500 NÁVŠTĚVNÍKŮ
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Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou 75
Otevřeno: po - pá  9:00 - 17:00
30. 6. - 31. 10. 2015 - Doušek betonu
Výstava mladých ostravských umělců, sochy
jsou převážně z betonu. Vernisáž výstavy 
je 30. 6. v 18:00.

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE AKCE V HRANICÍCH A OKOLÍ

Synagoga

Janáčkova 728, Hranice, 
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 
16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
9. 7. - 16. 8. 2015 - Jiří Šalamoun:
Roztržitý kompromis a jiné příběhy
Gra ik a ilustrátor Jiří Šalamoun se narodil 
v roce 1935 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Pra-
ze v ateliéru Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského, a poté Vysokou 
školu gra iky a knižního umění v Lipsku. Od roku 1990 je docentem, 
od roku 1992 profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Pra-
ze a současně působil jako profesor na Letní akademii v Salcburku, 
v roce 1992 také na Miami University. Věnuje se ilustraci knih, je 
autorem kreslených ilmů a plakátů. Jeho nejznámějším dílem je 
kreslený Maxipes Fík. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 7. v 17:00.

1. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Pořád jsem 
to já (drama, USA, 2014,pří-
stupné od 12 let), vstupné 75 Kč

2. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Odebrat 
z přátel (thriller, USA, 2014, 
přístupné od 15 let), vstupné 
110 Kč 

3. 7. 2015

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Na hranici - výstava V-klubu 
Frýdek-Místek a výtvarného 
seskupení fotografů Indygo z PL 
(výstava potrvá do 31. 7. 2015), 
vystoupí hranická country sku-
pina pod vedením Stanislava 
Miloše, Galerie M+ M, Jurikova 
16, Hranice, tel: 581 602 148, 
www.galeriemm.cz

21:00 - Letní kino: Mimoni 
(animovaná komedie, USA, 
2015), vstupné 115 Kč

5. 7. 2015

9:00 - 11:00 - Promenádní 
koncert - folklórní soubory 
z Chorvatska a Rumunska, 
kolonáda u lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou

16:00 - 18:00 - Odpoledne 
s cimbálovkou. Zámecká za-
hrada, vstup zdarma

6. 7. 2015

10:00 - Vzpomínka na Mistra 
Jana Husa. Socha Mistra Jana 
Husa, Sady čs. legií (Městský 
park), Hranice

8. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Druhá 
míza (komedie, drama, 2015, 
přístupné od 12 let), vstupné 
90 Kč

9. 7. 2015

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Jiří Šalamoun: Roztržitý 
kompromis a jiné příběhy - 
gra ická tvorba (výstava potrvá 
do 16. 8.), výstavní síň Synago-
ga, Janáčkova ul. 728, Hranice, 
www.mmghranice.cz 

21:00 - Letní kino: Insidious 3: 
Počátek (horor, USA, 2015, 
přístupné od 15 let), vstupné 
80 Kč

10. 7. 2015

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Pavla Hájková - obrazy (vý-
stava potrvá do 31. 7. 2015), 

během výstavy bude přítomna 
autorka, která nabídne návštěv-
níkům možnost portrétování. 
Zahradní galerie M+ M, Jurikova 
16, Hranice, tel: 581 602 148, 
www.galeriemm.cz

21:00 - Letní kino: Méďa 2: 
Hromský kámoši se vracejí 
(komedie, USA, 2015, přístup-
né od 15 let), vstupné 120 Kč

11. 7. 2015

14:00 - 23:00 - Grilfest v let-
ním kině. Tahákem bude 
skupina Buty. Na návštěvní-
ky čeká spousta hudebních 
skupin, odpoledne plné zába-
vy a grilovaných specialit. Pro 
děti jsou připravené nejrůz-
nější atrakce, klauni, soutěže, 
dovednostní hry. Akcí bude 
provázet moderátor rádia Čas 
Rock David Zbavitel.

Program:
14:30 Balónková show pro 

děti - Teatro di Balloni 
15:00 Silácká show - Jan Ilev-

skij (SK) - ohýbání oce-
lových tyčí kolem hlavy, 
nebezpečné kousky 
s japonským nožem, 
ulehnutí na hřebíky se 
zátěží až 400 kg

15:45 Jiří Schelinger revival 
band 

17:15 Kouzelný kufr - vystou-
pení pro děti

18:00 Neřeš
19:15 Veselé hudební pastel-

kování - taneční vystou-
pení pro děti

20:00 Buty
21:30 ZZ Top revival

12. 7. 2015

9:00 - 11:00 - Promenád-
ní koncert - Olomoucký Di-
xieland Jazz Band, kolonáda 
u lázeňského domu Bečva 
v Teplicích nad Bečvou

15:00 - Posezení s dechovkou 
Šohajkou. Výletiště Rybníček 
v Olšovci, vstupné v předpro-
deji 100 Kč, na místě 150 Kč, 
tel. 581 625 246

16:00 - 18:00 Odpoledne 
s dechovkou. Zámecká zahra-
da, vstup zdarma

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
Otevřeno: dle provozní doby 
Městského úřadu v Hranicích
15. 7. - 28. 8. 2015 - „Nepál mnoha tváří“
Výstava fotogra ií Ing. Pavla Dačického, 
který v loňském roce navštívil Nepál, od-
kud přivezl mnoho zajímavých snímků.

Galerie M+M

Jurikova 16, Hranice
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00
3. 7. - 31. 7. 2015 - Výstava V-klubu výtvarníků 
Frýdek-Místek a Indygo grupa fotogra iczna. 
Vernisáž se uskuteční v pátek 3. 7. v 17:00. 
Vystoupí Hranická country skupina pod ve-
dením Stanislava Miloše.
10. 7. - 31. 7. 2015 - Výstava obrazů Pavly Hájkové v Zahradní galerii. 
Vernisáž proběhne v pátek 10. 7. v 17:00. V galerii bude přítomna 
také autorka, která nabídne návštěvníkům možnost portrétování.

Stará radnice

Radniční ul. 1, Hranice
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, 
ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
Do 31. 8. 2015 - Tajemná Hranická madona, 
420. výročí poutního místa Kostelíček

Dvorana zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
Do 5. 7. 2015 - „Mnoho příběhů pro jeden hlas“ 
- prezentační výstava k příležitosti dvaceti let 
činnosti spolku stomiků Ilco z Novojičínska.

Galerie Gustava Matušky 

Mostní 428, Hranice
Otevřeno: po - pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
Stálá výstava soch a obrazů
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14. 7. 2015

16:00 - Vojenský umělecký 
soubor Ondráš, koncert je-
dinečného uměleckého tělesa 
svého druhu v ČR s šedesátile-
tou tradicí, sál zámku, Zámecká 
1, Potštát, www.potstat.cz 

15. 7. 2015

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
„Nepál mnoha tváří“ - výstava 
fotogra ií Ing. Pavla Dačického, 
který v loňském roce navštívil 
Nepál, odkud přivezl mnoho za-
jímavých snímků. Výstava potr-
vá do 28. 8. 2015. Galerie Severní 
křídlo zámku, Pernštejnské nám. 
1, Hranice, otevřeno dle provoz-
ní doby MěÚ Hranice.

20:00 - Jaroslav Dušek – Čtyři 
dohody. Areál Stará střelnice, 
letní scéna, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, www.starastrelnice.cz, 
vstupné 290 Kč (v případě za-
koupení vstupenky i na čtvrteč-
ní představení je cena 490 Kč)

21:00 - Letní kino: Dítě 44 (thri-
ller, drama, USA/ČR, 2015, pří-
stupné od 15 let), vstupné 90 Kč

16. 7. 2015

16:00 - Komentovaná pro-
hlídka výstavy Tajemná 
Hranická madona, 420. výro-
čí poutního místa Kostelíček. 
Návštěvníky provede výstavou 
kurátor Jiří Nebeský. Stará rad-
nice, Radniční ul. 1, Hranice.

20:00 - Jaroslav Dušek - Pátá 
dohoda. Areál Stará střelnice, 
letní scéna, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, www.starastrelnice.cz,
vstupné 290 Kč (v případě za-
koupení vstupenky i na středeč-
ní představení je cena 490 Kč)

21:00 - Letní kino: Terminá-
tor: Genisys (akční sci- i thri-
ller, USA, 2015, přístupné od 
12 let), vstupné 120 Kč

17. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Země zítř-
ka (sci- i, mysteriózní, USA, 
2015, přístupné od 12 let), 
vstupné 80 Kč

19. 7. 2015

9:00 - 11:00 - Promenádní 
koncert - country kapela LH 
Western, kolonáda u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou

16:00 - Hranické kulturní 
léto: Legendy se vrací, kon-
cert Andonise Cuvupoluse, 
Petra Šišky, Romana Iziáše 
a Libora Pyška, travnaté pro-
stranství před zámkem, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice

22. 7. 2015
16:00 - Hranické kulturní 
léto: Jaroslav Wykrent, koncert 
známého hudebního skladate-
le, textaře a hudebníka, travna-
té prostranství před zámkem, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice

23. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Temné 
kouty (mysteriózní thriller, 
Francie, 2015, přístupné od 
15 let), vstupné 100 Kč

24. 7. 2015

19:00 - Nepokojné hody 
sv. Kateřiny - divadelní před-
stavení Tyl Drahotuše. Re-
staurace U Jelena, Drahotuše, 
www.dstdrahotuse.zyro.com

21:00 - Letní kino: Malý pán 
(loutková pohádka, ČR/SR, 
2015), vstupné 80 Kč

25. 7. 2015

Anenská pouť - historický jar-
mark a Anenská zábava.
Náměstí a hřiště v Drahotu-
ších, www.drahotuse.cz

9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00 
- Komentované prohlíd-
ky výstavy Tajemná Hra-
nická madona, 420. výročí 
poutního místa Kostelíček. 
Návštěvníci výstavy mohou vy-
užít komentovaných prohlídek 
s kurátorkou výstavy Radkou 
Kubíkovou. Stará radnice, Rad-
niční ul. 1, Hranice.

20:00 - Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers uvá-
dějí „Když zaválí hot-jazz nebo 
swing“, koncert. Areál Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, www.starastrelnice.cz

26. 7. 2015

Anenská pouť - historický jar-
mark a Anenská zábava
Náměstí a hřiště v Drahotuších, 
www.drahotuse.cz

9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00 
- Komentované prohlíd-
ky výstavy Tajemná Hra-
nická madona, 420. výročí 
poutního místa Kostelíček. 
Návštěvníci výstavy mohou vy-
užít komentovaných prohlídek 
s kurátorkou výstavy Radkou 
Kubíkovou. Stará radnice, Rad-
niční ul. 1, Hranice.

9:00 - 11:00 - Promenádní 
koncert - krojovaná dechov-
ka Moravská Veselka, koloná-
da u lázeňského domu Bečva 
v Teplicích nad Bečvou

16:00 - Hranické kulturní 
léto: Petr Spálený + Apollo 
Band, koncert známého české-
ho zpěváka, travnaté prostran-

ství před zámkem, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice

29. 7. 2015

16:00 - Hranické kulturní 
léto: Adam Mišík, koncert 
mladého zpěváka, kytaristy 
a herce, travnaté prostranství 
před zámkem, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice

30. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Mission Im-
possible – Národ grázlů (akční 
thriller, USA, 2015, přístupné od 
12 let), vstupné 120 Kč

31. 7. 2015

21:00 - Letní kino: Domácí 
péče (komedie, ČR/ SR, 2015), 
vstupné 120 Kč

Kompletní přehled akcí 
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz

Pořadatelé akcí mohou 
pozvánky na své akce 

zasílat na e-mail
mic@meu.hranet.cz nebo na 

hranicky.zpravodaj@hranet.cz

Změna programu vyhrazena.

PROGRAM AKCÍ

INZERCE
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Přesně 650 let od první pí-
semné zmínky si připomněli 
v místní části Hranic - ve Stře-
dolesí oslavou, která proběhla 
13. června. Akci pořádalo Měs-
to Hranice s osadním výborem 
a Spolkem dobrovolných hasi-
čů Středolesí. Výročí 650 let 
od první písemné zmínky 
o místní části Hranic - Středo-
lesí připomněla i nová kniha 
„Dějiny obce Středolesí“ auto-
rů PhDr. Jiřího Lapáčka a Mgr. 
Petra Hlavačky. Středolesí se 
rozkládá v Oderských vrších 
572 metrů nad mořem. Jak 
název napovídá, byla vesnice 
umístěna uprostřed lesů. 

Zajímavá novinka 
v hranické knihovně 
– tematické ku říky 
se ujala. Knihov-
na začala dětským 
čtenářům nabízet 
ku říky od dubna 
a mezi dětmi je o ně 
velký zájem. Jedná 
se o ku říky, které 
se vztahují k určité 
oblasti a kromě knih 
obsahují i různé 
hračky a didaktické 
pomůcky. Umožňují 
dětem naplno se po-
nořit do tématu, které je zají-
má. Zatím pracovnice knihovny 
připravily dva tematické kuf-

říky, pro chlapce zvolily téma 
Dinosauři, pro dívky ku řík Víly 
a princezny.

INZERCE

STŘEDOLESÍ SLAVILO 650 LET

KLUB SENIORŮ TEMATICKÉ KUFŘÍKY

KNIHOVNA 
MÁ NOVÉ 
ČASOPISY

Středolesí má k výročí výpravnou 
publikaci.

Tematické ku říky se v Hranicích ujaly.

Od 1. července si mohou čtená-
ři hranické knihovny zalistovat 
v nových časopisech, jejichž 
předplatné knihovna objedna-
la a rozšířila tak nabídku stá-
vajících časopisů. Dosud bylo 
v knihovně k dispozici 28 titulů 
časopisů, od července přibyde 
dalších jedenáct. Na co se mo-
hou tedy čtenáři těšit? Na časo-
pisy Reportér, Apetit, Receptář, 
History, Dieta, Echo 24, Cine-
ma, Paní domu, Doba seniorů, 
Časostroj a Junior.

Klub seniorů Hranice má 
i v červenci v plánu řadu za-
jímavých akcí. Pro veřejnost 
bude otevřeno pravidelně kaž-
dé pondělí od 8 do 11 hodin. 

Středy jsou vyhrazeny pro plá-
nované akce. Ve středu 1. čer-
vence tak má Klub seniorů 
naplánovaný výlet do Králov-
ství včel. Vyráží se od Sokolov-
ny, pěší v 9:30, cyklisté v 9:45. 
Ve středu 8. července vyráží 
senioři na golfové hřiště do Ra-
díkova. Odjíždí se v 8 hodin od 
Slávie. V pondělí 13. 7. od 8 do 
11 hodin se v klubu bude hrát 
stolní tenis. V 9.30 začíná Zpí-
vání pro radost. Ve středu 15. 7. 

jedou senioři na výlet cyklo-
busem do Karlovic. Odjezd je 
v 8.30 ze Šromotova náměstí. 
V pondělí 20. 7. se od 8 hodin 
opět sejdou stolní tenisté. Ve 
středu 23. 7. vyráží zájemci na 
poznávací zájezd na jižní Mora-
vu. Na programu je prohlídka 
zámku a zahrad v Buchlovicích 
a zámku Milotice a Osvětimany 
– skály. Odjezd je ze Šromotova 
náměstí v 7:30. V pondělí 27. 7. 
se opět sejdou stolní tenisté 
a zároveň proběhne i Zpívání 
pro radost od 9.30. Ve středu 
29. 7. je v plánu cyklovýlet do 
Tošovic. Odjíždí se v 8.30 od 
restaurace Slávie. Trasa měří 
asi 55 kilometrů.

Součástí oslav byla různá vystoupení.
Foto: Blahoslav Machanec
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INZERCE

DRAČÍ LODĚ SVIŠTĚLY PO BEČVĚ

V Hranicích se konal koncem 
června osmý ročník Festi-
valu dračích lodí Hranice 
Dragons. 

Ve čtvrtek 18. června patřila 
řeka Bečva žákům a studen-
tům škol. „Závodů se zúčastnilo 
23 posádek, což bylo zhruba 
500 závodníků,“ informovala 
Šárka Dohnalová z Klubu vod-
ních sportů Hranice. Pořada-
telé - členové Klubu vodních 
sportů Hranice - zvládli organi-
zaci tak vysokého počtu závod-
níků na jedničku. Na organizaci 
se podílel desetičlenný orga-
nizační štáb a 30 pořadatelů 
z Klubu vodních sportů.

„Výsledné časy posádek střed-
ních škol jsou velmi kvalitní 
a na vysoké sportovní úrovni. 
Řada posádek se totiž před zá-
vody věnovala tréninkům na 
řece Bečvě a díky tomu byla 
sehraná a k závodům přistu-
povala zodpovědně. U většiny 
převládal sportovní výkon nad 
legrací,“ zhodnotila Šárka Do-
hnalová. První tři místa v kate-
gorii základních škol obsadili: 
1. Drahotušští draci, 2. Šma-
kovi jezdci, 3. ZŠ Šromotovo. 
V kategorii středních škol, kde 
soutěžilo dvacet posádek, pat-
řila první tři místa posádkám: 
1. Dragympláci z hranického 
Gymnázia, 2. Střední průmys-
lová škola Hranice, 3. BPR 3 ze 
SSOŠ Hranice. Třetím rokem 
byla opět nejrychlejší posádka 
z hranického gymnázia. V pře-
boru žáků škol s oprávněním 
k výuce oboru Bezpečnostně 
právní činnost soutěžilo 10 po-

sádek, pořadí bylo následují-
cí: 1. Derp Team, 2. Victoria, 
3. Mariňáci.

Nově se také konal Mistrovský 
závod o putovní pohár žáků 
středních škol pod záštitou 
Českého svazu dračích lodí. 
„Jedná se o novou celoroční 
soutěž. Pro rok 2016 chceme 
v započaté tradici pokračo-
vat,“ uvedla Šárka Dohnalová. 
V tomto závodě bylo pořadí 
následující: 1. Derp Team, 
2. Dragympláci, 3. Victoria, 
4. SPŠ Hranice.

Dlouhé štíhlé dvacetimístné 
a desetimístné lodě o váze 
250 kilogramů se dračím tem-
pem pohybovaly po Bečvě 
i v sobotu 20. června. Ze sedmi 
dvacetimístných posádek byly 
na dlouhou trať 1400 met-
rů nejlepší: 1. Gentlemani, 
2. Zbrašov, 3. Kunst. Celkem 
13 desetičlenných posádek na 
dlouhé trati 1400 metrů uspělo 

následovně: 1. Dragon Force S, 
2. Nautilus Open, 3. Krutipád-
la. A jak zvládly dlouhou trať 
čtyři posádky žen? 1. Komety, 
2. Dalmatin’s team, 3. Tygřice.

Závody na trati 200 metrů 
měly osm kategorií. Jednou 
z nich byly například irmy. 
Účastnilo se pět dvacetičlen-
ných posádek a první tři místa 
patřila týmům: 1. AQA-VÁRKA, 
2. KUNST s.r.o., 3. HENNIGES 
Atomanic. „Překvapení sobot-
ních závodů byla irma AQUA 
SPORT CLUB, která zvítězila na 
200 metrové trati. Letos čle-
nové posádky s názvem „AQA-
-VÁRKA“ jeli poprvé a zvítězili,“ 
uvedla Šárka Dohnalová.

„Dále zde závodily a současně 
trénovaly reprezentační týmy 
Repre 50+ a Repre 60+, které 
se připravují na mistrovství 
světa národních posádek. To se 
koná v srpnu v Kanadě,“ dopl-
nila Šárka Dohnalová.

Na řece Bečvě se utkaly dračí lodě. Foto: Jiří Necid

KAM

ZA SPORTEM
11. 7. 2015

9:00 - Letní pohár v beach-
volejbalu žen, plážový 
volejbal špičkové kvali-
ty s hráčkami širší nejen 
české špičky, BSS Club, 
Pivovarská ul., Drahotuše, 
www.bssclub.cz 

10:00 - Hranické polétání, 
letecko-modelářská show, 
modelářská plocha letiště 
Drahotuše
Modeláři Hranice,
www.modelarihranice.ic.cz 

18. – 19. 7. 2015
9:00 - Switch Cup 2015, 
beachvolejbalový turnaj 
pro všechny, kteří mají 
chuť si naplno užít poho-
dový sportovně-kulturní 
víkend, BSS Club, Pivovar-
ská ul., Drahotuše,
www.switchcup.cz 

19. 7. 2015
9:00 - Soutěž historic-
kých motorových mo-
delů, modelářská plocha 
letiště Drahotuše,
www.modelarihranice.ic.cz

Foto zdroj: www.switchcup.cz
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KAJAKÁŘ MILAN BARTOŠ TRÉNUJE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Vyhrál boj se zákeřnou ne-
mocí a teď má před sebou 
další cíl – uspět na mistrov-
ství světa v rychlostní kano-
istice. 

Milan Bartoš (40 let) se po 
těžké nemoci, kdy mu byla 
amputována dolní končetina, 
vrací ke své oblíbené sportovní 
disciplíně – rychlostní kanois-
tice, které se věnoval celý život. 
„Nenapadlo mě, že sednu po 
nemoci ještě do lodě, že budu 
závodit,“ říká Milan Bartoš, kte-
rý teď trénuje na mistrovství 
světa v Itálii a jeho cílem je do-
stat se na olympiádu v Brazílii.

Jak se odehrál návrat na 
vodu?
Sondoval jsem, jakým sportem 
bych se mohl zabývat, když ne-
mám nohu. Netušil jsem, že se 
mohu zabývat parakanoisti-
kou, když jsem to zjistil, zažá-

dal jsem si na svazu kanoistů 
a na paralympijském svazu, 
zda bych si mohl zajet nomi-
nační závody pro mistrovství 
světa v Itálii v Račicích na 
olympijském kanále. Umožni-
li mi to. Měl jsem natrénová-
no jen 30 kilometrů a bylo to 
čtrnáct dní poté, co mi lékaři 
řekli, že mohu zatěžovat tělo. 
I tak jsem tam trať 200 met-
rů ujel za 52 sekund. Zajistil 
jsem si tak nominaci na Mis-
trovství světa v Itálii, které se 
koná v srpnu v Miláně. Jede 
tam také Jakub Zavřel, můj 
bývalý svěřenec, který byl na 
jaře vyhodnocený na hranic-
kém Sportovci roku. Ten jede 
za českou reprezentaci, takže 
z Hranic tam budeme dva.

Jaký máte cíl, co se týče mis-
trovství světa?
Mojí ambicí je umístit se do 
šestého místa, abych si zajistil 

nominaci na pa-
ralympijské hry 
v brazilském Rio de 
Janeiru, které budou 
v roce 2016. Udě-
lám pro to všechno, 
abych jel do Brazí-
lie. Blíž už k tomu 
nemůžu být. 

Jaké to bylo, když 
jste poprvé po 
nemoci usedl do 
kajaku?
Cítil jsem se jako 
doma. Na vodě jsem 
strávil celý život, cí-
tím se tam bezpeč-
něji než na břehu. 
Když mi vloni dávali 
lékaři mizivé nadě-
je na přežití, jen 
dvě procenta, a já 
to přežil a teď mám 
možnost dostat se 
na olympiádu, to je 
takové malé sci- i. 
Splnil se mi sen. Byl 
to můj sen dostat 
se na mistrovství světa nebo 
olympiádu a doufám, že se mi 
to teď podaří.

Kde trénujete?
Trénuji na Bečvě, ale jsem 
zaregistrovaný v Českých Bu-
dějovicích v Centru zdravotně 
postižených jižních Čech, pro-
tože je to jediné centrum v re-
publice, které má zaměření i na 
parakanoistiku. 

Jak vypadá váš trénink?
Začal jsem po nemoci trénovat 
před měsícem, když mi to léka-
ři dovolili. Trénuji každý den, 
jezdím na kole, dělám i suchý 
trénink. Od konce června jsem 
už na vodě každý den, dvě až tři 
hodiny. Víc mi zdravotní stav 
nedovolí, po těch chemotera-
piích je tělo zlikvidované, ale 
je to každým dnem lepší, tělo 
si pomalu zvyká. Mám dvoufá-
zový trénink, ráno 10 kilome-
trů, odpoledne 10 kilometrů, 
a to pětkrát týdně. Kromě toho 
chodím do posilovny a jezdím 
na kole.

Máte jako součást přípravy 
na mistrovství světa také 
úpravu jídelníčku?
Ano. Musím dostat dolů něja-
ká kila. Teď jsem na zelenině 

a ovoci, jím osmkrát denně a za 
deset dní šla dolů už čtyři kila.

Máte tedy silnou vůli.
Díky vůli jsem zakýval s ne-
mocí. Při nemoci hraje roli víc 
než 50 procent psychika. Je to 
hodně o vnitřním přesvědče-
ní. Nestačí si to jen namlouvat, 
že jste v pohodě, ale být o tom 
přesvědčený, že funguju, že 
budu fungovat. Teď se mi vy-
rábí nová noha, tak budu brzo 
chodit bez berlí. 

Co vás motivuje?
Vytvářím si takové motivace. 
Obklopuji se svými cíli. Napří-
klad – zpívám ve sboru. Když 
jsem chtěl se sborem zpívat na 
vánočních koncertech, polepil 
jsem si celý peřiňák notami. 
Termíny chemoterapií se pak 
upravovaly podle termínů na-
šich vystoupení. No a teď mám 
celý pokoj polepený fotkami 
kanoistů, abych nezapomněl 
na svůj cíl, že musím pořád 
trénovat. A na svou loď jsem 
namaloval českou vlajku a chci 
tam domalovat olympijské 
kruhy. To je ta motivace. I co 
se nemoci týče. Je potřeba se 
zaměřit na to, že dvě procenta 
přežijí. Ne na to, že 98 procent 
to nepřežije.

Kajakář Milan Bartoš pilně trénuje na řece Bečvě 
na mistrovství světa. Foto: Jiří Necid

Díky nám vzlétají tisíce letadel. 

 Letecký průmysl má budoucnost.  
S námi ji máte i Vy. 

Honeywell Aerospace Olomouc aktuálně hledá: 

CNC obráběče kovů a soustružníky 
Očekáváme: 
•  Vzdělání v oborech: 
   mechanik seřizovač,  
   obráběč kovů apod. 
•  Praxe v oboru výhodou 
•  Orientace v technické          
   dokumentaci 
•  Znalost měřidel 

Nabízíme: 
•  Práci na HPP a dobu neurčitou 
•  Zázemí stabilní společnosti 
•  Možnost rozvoje a růstu 
•  Bohatý benefitní program 
•  Odměny za zlepšovací návrhy a 
   nadstandardní pracovní výkon 
•  Slevový program u vybraných 
   dodavatelů 
•  A další... 
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