
NA SÍDLIŠTI GALAŠOVA VZNIKNE I NOVÉ PARKOVIŠTĚ
Třetí a poslední etapa 

regenerace sídliště Gala-
šova a Na hrázi se rozběhla 
v létě. 

Prvním krokem byly nutné 
přeložky telefonních sítí, kte-
ré začaly na přelomu června 
a července. V červenci pak sta-
vaři začali s prací, skončit by 
měli v prosinci. Akce bude stát 
necelých 13,7 milionu korun 
a město na ni získalo dotaci 
z Programu regenerace pane-
lových sídlišť Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

Stavba si ale vyžádá také 
dopravní omezení. Až do lis-
topadu musí řidiči počítat 
s uzavřením parkoviště na 
začátku sídliště a části ko-
munikace v prostoru od hři-
ště u Domu dětí a mládeže po 
parkoviště u Mateřské školy 
Míček. Dopravní obsluze je 
průjezd povolen. To znamená, 
že lze projet ke garážím v ulici 
P. Lumumby i k mateřské škole 
nebo rodinným domkům. 

Tato třetí etapa se týká 
především severní části sídli-

ště a přilehlého svahu. Budou 
zde upraveny komunikace, 
a to zejména chodníky. Upra-
ví se také prázdná plocha na 
severním konci, kde vznikne 
nové dětské hřiště s pískovi-
štěm, houpačkami, lezeckými 
prvky, skluzavkou a pružina-
mi. Další dvě pískoviště budou 
umístěna dále v sídlišti.

Také svah u sídliště pro-
jde zásadní úpravou cestiček. 
Místo vyšlapaných stezek zde 
vzniknou nová přístupová 
schodiště. Bude tam upravena 

a vysazena zeleň. Rekonstruk-
cí projde i osvětlení. Doplní se 
mobiliář jako odpadkové koše 
a lavičky. 

Regenerace sídliště řeší 
i bolestný problém prakticky 
všech hranických sídlišť, a to 
nedostatek parkovacích míst. 
Stávající parkovací stání bu-
dou upravena a na severním 
konci vznikne nové parkoviště 
pro přibližně 40 aut. Opravy se 
dočká i parkoviště na začátku 
sídliště poblíž zámku. 

Pokračování na straně 2

ORKÁN: 
ŠKODY SE BLÍŽÍ 
K MILIONU

Druhý ročník festivalu Letiště, který se konal 
14. a 15. srpna na letišti v Drahotuších, 
měl pořádnou smůlu. V pátek areál zasáhl 
orkán, v sobotu bouřka. Výsledek - poničená 
pódia i areál a škody na majetku, které se 
blíží k milionu. 
Foto: archiv pořadatelů

Více na straně 6
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02 ŽIVOT VE MĚSTĚ

NA SÍDLIŠTI GALAŠOVA VZNIKNE I NOVÉ PARKOVIŠTĚ

DOSTATEČNÝ ÚDER: NAD HRANICEMI ZESÍLÍ 
ARMÁDNÍ LETECKÝ PROVOZ 

Dokončení ze strany 1 
Místa na parkování budou 

jasněji vyznačena.
Sídliště Galašova a Na hrá-

zi se rozkládá na levém břehu 
Veličky, je na něm 22 domů 
a 545 bytů. Za sebou má už 
dvě etapy regenerace.

První probíhala v roce 2010 
a druhá v roce 2012. Na obě 
etapy získalo město dotaci 
z Programu regenerace pane-
lových sídlišť Ministerstva pro 
místní rozvoj. V první etapě 
prošla změnou zejména plo-
cha mezi bloky domů, kde se 
vytvořilo malé náměstíčko. 
Byla vytvořena klidová plo-
cha, která navazuje na zahradu 
a hřiště Domu dětí a mládeže. 
Vedle kotelny vzniklo dětské 
hřiště. Také se změnil systém 
parkování a vzniklo několik 
nových parkovacích míst na 
začátku sídliště. Upravily se 

veřejné plochy, chod-
níky, vozovka i parko-
vací stání. Dosavadní 
městský mobiliář byl 
nahrazen a doplněn. 
Úpravy se dotkly také 
veřejné zeleně a kon-
tejnerových stání.

V rámci druhé eta-
py se prováděly opravy 
chodníků, komunikací 
a parkovišť podél Velič-
ky. Současně se vybu-
dovalo nové parkoviště 
s deseti stáními a dále 
propojovací chodník. 
Na komunikaci byl 
umístěn zpomalovací 
práh, který plní funkci 
přechodového místa. 
Došlo také k výsadbě 
zeleně. V rámci dotace 
byly k Domu dětí a mlá-
deže instalovány nové 
dětské prvky.

Mezinárodní letecké cvi-
čení Ample strike 2015 (Do-
statečný úder) se dotkne 
i Hranic, a to ve dnech od 
7. do 18. září. 

Vojenské letouny, které 
se od 31. srpna do 22. září 
zúčastní cvičení, budou totiž 
využívat i leteckou střelnici 
ve Vojenském výcvikovém 
prostoru Libavá. Letová čin-
nost bude probíhat především 
z 22. základny letectva u Ná-

měště nad Oslavou. Součástí 
cvičení budou i ostré střelby 
ve Vojenském výcvikovém 
prostoru Libavá a Boletice. Bě-
hem cvičení se budou letouny 
pohybovat zejména nad kra-
jem Olomouckým, Jihočeským 
a krajem Vysočina.

Cílem cvičení je sladit vý-
cvik předsunutých leteckých 
návodčích, kteří určují pozem-
ní cíle pro letectvo, s posádka-
mi letadel a vrtulníků.

Účast na cvičení předběžně 
potvrdilo 17 zemí, a to Belgie, 
Dánsko, Estonsko, Francie, 
Nizozemsko, Chorvatsko, Itá-
lie, Kanada, Litva, Lotyšsko, 
Německo, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Slovinsko, USA 
a partnerský stát Rakousko.

Leteckou podporu budou 
vojákům poskytovat napří-
klad české letouny L-159 Alca, 
Jas-39 Gripen a CASA C-295, 
slovenské L-39 Albatros, ně-

mecké a slovinské Pilatus 
PC-9 a německé Learjet L-35. 
Do cvičení se kromě toho za-
pojí české vrtulníky Mi-24/35 
a Mi-171š, slovenské Mi-17 
a americké AH-64 Apache.

Létat by se mělo od 7. do 
18. září denně od 9 do 23 ho-
din. Lety v nočních hodinách 
budou omezeny na minimálně 
možný počet. Za zvýšenou hlu-
kovou zátěž v průběhu cvičení 
se armáda omlouvá. 

Na ploše za sídlištěm by mělo vyrůst dětské hřiště a místo vyšlapané strmé cestičky 
by měly do svahu vést nové schody. Foto: Petr Bakovský

 stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí
KDO JSME

KOHO HLEDÁME
 konstruktéry, vedoucí projektů, nákupčí
 obsluhu CNC strojů, zámečníky-svářeče, lakýrníky
 techniky v oblasti strojírenské a elektro výroby

Detailní seznam aktuálních pozic nalezete na:
www.ssischaefer.jobs.cz nebo www.ssi-schaefer.cz
nebo se informujte na personálním odd. v Hranicích 581 820 211 nebo 581 820 521
Tovární 325, Hranice, 753 01

Světová jednička ve výrobě automatizovaných
logistických center a držitel ocenění

Zaměstnavatel regionu 2015

NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE K NÁM

INZERCE
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DEJ TIP: RADNICE DOSTALA UŽ TÉMĚŘ 300 PODNĚTŮ
Už dva roky mohou lidé 

v Hranicích upozornit na 
drobné nedostatky ve městě 
pomocí aplikace „DEJ TIP“. 
Od září 2013 do letošního 
července dostala radnice 
288 podnětů, z toho 228 
bylo vyřešeno. 

Ne všechny podněty lze 
prostřednictvím této aplika-
ce vyřešit. Některé nespadají 
do kompetence města, třeba 
protože se nejedná o městský 
majetek. To se týká některých 
připomínek k veřejné zeleni, 
k černým skládkám nebo k ně-
kterým silnicím, které nepa-
tří městu. Vlastníkem dálnic, 
rychlostních silnic a silnic 
I. třídy je stát a tyto komuni-
kace spravuje Ředitelství sil-
nic a dálnic. U nás je to kromě 
dálnice také čtyřproudá silni-
ce I/47 z Lipníka nad Bečvou 
do Bělotína a silnice I/35 na 
Valašské Meziříčí. Vlastníkem 
silnic II. a III. třídy je kraj, to se 
týká ulic Potštátská, Alešova, 
Tř. 1. máje, Purgešova a Kpt. Ja-
roše. Celkem 28 případů bylo 
proto předáno k řešení jinam, 
nebo bylo vyhodnoceno, že 
městu nepřísluší. 

Jiná upozornění zase nelze 
v rámci řešení aplikace vy-
řešit, protože jde o finančně 
náročnější investiční akce. 
Tyto podněty ale nezapadnou, 
stávají se podkladem pro pří-
pravu rozpočtu města v násle-
dujícím období. 

Dalších 18 podnětů je v ře-
šení. Někdy se k tipům musí 
vyjadřovat i jiné úřední orgá-
ny, někdy je k úspěšnému vy-
řešení připomínky nutné něco 
objednat nebo nechat vyrobit. 
Za celou dobu používání apli-
kace byla jen jedna připomín-
ka vyhodnocena jako spam. 

Nejvíce došlých podnětů 
se týkalo veřejné zeleně, a to 
celkem 72, z toho bylo 57 vy-
řešeno, tři případy byly v po-
lovině července ještě v řešení. 
Dalších sedm městu nepřísluší 
a pět bylo předáno vlastníkům 
pozemků.

Hodně připomínek se týka-
lo také stavu chodníků, těch 
zaslali lidé 57. Z nich bylo 48 
vyřízeno, dva byly v řešení 
a sedm případů v rámci apli-
kace vyřídit nelze. Nejde totiž 
o drobné opravy, ale o větší, 
finančně náročnější akce s roz-

počtem nad 100 tisíc korun. 
Silnic a cyklostezek se tý-

kalo 48 podnětů. Z nich je 
42 vyřízeno. Dopravního zna-
čení se týkalo 19 připomínek, 
na odpadky a černé skládky 
upozorňovalo 22 podnětů.

Chytrý telefon 
nebo webový formulář

Programovou aplikaci 
k hlášení závad ve městě „DEJ 
TIP“ lze využít buď prostřed-
nictvím „chytrého“ mobilního 
telefonu, nebo pomocí webo-
vého formuláře. K užití stačí, 
když uživatel stáhne do své-
ho mobilu aplikaci „DEJ TIP“, 
svým mobilem vyfotí závadu, 
vybere jednu z možných kate-
gorií, případně doplní komen-
tář a odešle. 

Na základě GPS souřadnic 
z telefonu poté tato aplikace 
sama předá požadavek pří-
slušné obci. Zaslaný tip je ano-
nymní, město tedy neví, kdo je 
jeho autorem. Z telefonu je to-
tiž odeslána pouze fotografie 
s GPS souřadnicemi, kategorie 
závady, komentář a operační 
systém a typ telefonu.

E-mail s hlášením závady 
obdrží příslušný pracovník 
Městského úřadu Hranice 
i příslušný vedoucí provozu 
Ekoltesu. Na webových strán-
kách města (www.mesto-
-hranice.cz) byla v základní 
nabídce zřízena rubrika „DEJ 
TIP“, kde se občan dozví, jak 
je s jeho připomínkou naklá-
dáno. 

Aplikace „DEJ TIP“ slouží 
k co nejrychlejšímu odstra-
ňování drobných závad, které 
mnohdy zbytečně znepříjem-
ňují život obyvatelům Hra-
nic. Je jednou z možností, jak 
upozornit na případné nedo-
statky ve městě nebo v místní 
části. Samozřejmě lze využít 
i jiných způsobů, například 
e-mailovou poštu, přímo za-
telefonovat na patřičný odbor 
městského úřadu, či oznámit 
problém osobně. 

Aplikace ale neslouží jako 
upozornění na spáchání pře-
stupku, například v případě 
špatného parkování. Fotky 
z aplikace totiž nelze použít 
jako důkaz. V případě, že zjis-
títe nějaký přestupek, volejte 
na číslo 156.

INZERCE
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Nové netradiční hřiště 
v přírodním stylu vzniklo 
u ZŠ a MŠ Struhlovsko. Na 
stavbu za téměř čtyři milio-
ny získalo město dotaci.

Hřiště je spolufinancováno 
z fondů Evropské unie, kon-
krétně z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, a to 
v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Hřiště 
v přírodním stylu bude vyu-
žito v rámci enviromentální 
výchovy k názornému učení 
- pozorování života v různých 
biotopech a k realizaci envi-
romentálních projektů. Školní 
hřiště se po rekonstrukci pro-
mění v tzv. zelenou učebnu. 
Při realizaci celého projektu 
jsou využity téměř výhradně 
přírodní materiály.

Hřiště má několik tema-
tických částí, počínaje „do-
morodou vesnicí“ (jurta, 
vrbové úkryty, zlatokopecké 
a archeologické pískoviště), 

přes „městečko“ (zahradní 
domky, labyrint, kůl s bas-
ketbalovým košem, závěsná 
houpačka, lavičky), „ovocný 
sad“, „zahradnictví“ (bylin-
kové a květinové záhonky), 
„ekologii“ (popelářský vůz 
s kontejnery na tříděný od-
pad), „přírodu“ (ptačí bud-
ky a krmítka, broukoviště), 
„vodu“ (mlhoviště, koloběh 
vody s pumpou a vodní růžicí 
a vodním mlýnkem, blátoviš-
tě), až po „balanční stezku“ 
(bludné kořeny, lanové stěny, 
pérová houpadla, řetězová 
lávka, vahadlová houpačka, 
shazovací trám), „vjemový 
chodník“ (s dřevěnými poli, 
kůrou, kameny, štěrkem, pís-
kem, hlínou) nebo „herní val“ 
(skluzavka, jeskyně se sítí, ho-
bitín, akustický tunel, lezecké 
lano a síť, volné lano, ohniště). 
Vybavení doplňuje „svět hud-
by“ (dřevěný xylofon, zvonek, 
hudební nástroje).

Ačkoliv to někomu po le-
tošním létu může připadat 
úsměvné, tak o prázdninách 
město zateplilo budovu ma-
teřské školy ZŠ a MŠ Struh-
lovsko (Klíček). 

Stavba dostala kromě zatep-
lení vnějšího pláště i novu fasádu 
a byla zateplena i střešní kon-
strukce. V rámci rekonstrukce 
proběhla také výměna tří oken 
a vstupních dveří za nové plasto-
vé výplně s izolačním dvojsklem.

Akce začala v červnu a stá-
la 2,5 milionu korun. Na akci 

„Projekt Energetické úspo-
ry - MŠ Struhlovsko“ získalo 
město dotaci, takže je spolu-
financována Evropskou unií - 
Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí.

Budova mateřské školy 
Klíček byla postavena v roce 
1965 a jsou v ní tři třídy pro 
75 dětí. V roce 2013 byla tato 
školka sloučena se Základní 
a mateřskou školou Struhlov-
sko, kde se nachází další třída 
mateřské školy pro 25 dětí.

PROJEKTY MĚSTA

NA STRUHLOVSKU 
JE JURTA I BROUKOVIŠTĚ

„KLÍČEK“ SE ZATEPLIL

Výstavba jednoho z netradičních prvků. Foto: Petr Bakovský

host
dara rolins

sladké 10. narozeniny
slavíme

12. 9. 2015 | 14:00 - 18:00
www.mojecity.cz
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Díky více než milionové 
dotaci z Olomouckého kraje 
se Třída generála Svobody 
stane bezpečnější zónou. 

V průběhu podzimu tam 
budou vybudovány nové bez-
pečnostní prvky, a to na dvou 
rizikových místech. První je 
u Staré střelnice a druhé na 
křižovatce s ulicí Pod Bílým 
kamenem směrem k Teplicím 
nad Bečvou. 

U Staré střelnice vznikne 
devět metrů dlouhý zpoma-
lovací práh s přechodem pro 
chodce a novým osvětlením. 
Na následující křižovatce bu-
dou úpravy rozsáhlejší, protože 
tam je nutné vyřešit i autobu-
sovou zastávku a přechod pro 
chodce. Vznikne tam zpomalo-
vací a přechodový práh tak, že 
v podstatě celý prostor křižo-
vatky bude vyvýšen. Bude zde 
vybudován i záliv pro autobusy, 
chodník k autobusové zastáv-

ce a nové kontejnerové stání. 
Přechod přes silnici bude nově 
osvětlen, aby byli chodci vidět 
i za snížené viditelnosti. 

Oba úseky jsou rizikové, 
protože se zde na jedné straně 
frekventované silnice z Teplic 
nad Bečvou a lázní nachází te-
nisové kurty a městský park 
Sady Čs. Legií, kde se konají 
kulturní a sportovní akce a je 
zde zvýšené riziku pohybu dětí.

Na druhé straně silnice se 
nachází velmi nepřehledný vý-
jezd z místní komunikace Pod 
Bílým kamenem vedoucí k hus-
tě osídlené oblasti rodinných 
domů, autobusová zastávka 
MHD a Divadlo Stará střelnice.

Cílem projektu je proto zvý-
šení bezpečnosti zpomalením 
dopravy. Zejména směrem 
dolů od Teplic nad Bečvou to-
tiž řidiči často překračují po-
volenou rychlost a do chodci a 
cyklisty frekventované oblasti 
vjíždějí příliš rychle.

Pokud nenastanou kompli-
kace, měla by stavba za zhruba 
2,5 milionu korun začít v září 
a skončit v říjnu.

NA TŘÍDĚ GENERÁLA 
SVOBODY BUDE BEZPEČNĚJI
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Hranice se připojily k ev-
ropským městům, která si 
připomínají oběti holokaus-
tu kameny zmizelých - Stol-
persteiny. 

Ve středu 5. srpna osazo-
val na Masarykově náměstí 
před domem č. p. 8 pamětní 
kameny jejich tvůrce a iniciá-
tor projektu - německý umě-
lec Gunter Demnig. Položil tři 
stolpersteiny, které připomí-
nají, že v tomto domě žila rodi-
na obchodníka Maxe Gesslera, 
který byl spolu s manželkou 
Terezií zavražděn v roce 1944 
v Osvětimi. 

Náhrobky s jeho jménem 
a jménem jeho manželky Te-
rezie byly původně umístěny 
na židovském hřbitově, ale 
při překotné likvidaci hřbi-
tova krátce před rokem 1989 
byly odstraněny a následně 
i vykoupeny. Za rodinu obětí 
se ukládání kamenů zúčast-
nila Ing. Hana Horynová, ro-
zená Steinsbergová a Dana 
Gerlová, rozená Nezhybová. 
V Hranicích bylo k 21. srpnu 
1939 evidováno 271 židů, 
válku a holocaust přežili jen 
jednotlivci.

Stolpersteiny, česky kame-
ny zmizelých, jsou původně 
projektem německého uměl-
ce Guntera Demniga na při-
pomenutí obětí holocaustu 
a obětí nacistického režimu. 
Umělecký projekt pochází 
z roku 1993. Kameny vyrábí 
a většinou osazuje sám pan 

Demnig, který první kameny 
usadil v Kolíně nad Rýnem 
v roce 1995. Celkem jich vy-
robil na 53 tisíc.

Během několika let vznikla 
velká mezinárodní iniciativa 
skupin lidí, kteří pomáhají vy-
hledávat informace o obětech 
v různých databázích a snaží 

se najít potomky. Ti většinou 
umístění kamenů financují. 
V současné době jsou Demin-
govy kostky ve stovkách měst 
devatenácti států.

Česká republika se zapoji-
la v roce 2008. První pamětní 
kameny byly položeny v Praze 
a v Kolíně, od té doby to jsou 
již stovky kamenů v mnoha 
dalších městech, například 
v Brně, Ostravě, Olomouci, 
Krnově, Teplicích, Třeboni, 
Kroměříži, Havlíčkově Brodě, 
Lomnici či Chodově.

Stolpersteine má stan-
dardizovanou podobu. Jde 
o kostku z betonu s hranou 
deset centimetrů, která je za-
končená mosaznou destičkou 
s údaji o oběti nacistického 
bezpráví. Obsahuje většinou 
jméno, datum a místo smrti 
a vsazuje se v místě posled-
ního dobrovolného bydliště. 
Nejde jen o umučené Židy, ale 
také o Romy, příslušníky od-
boje a další skupiny pronásle-
dované nacisty. Každý kámen 
je pevně vsazen do povrchu 
tak, aby nevyčníval. Pokud jde 
o celé vyvražděné rodiny, mají 
pamětní kameny u sebe.

Máte občanský průkaz 
vydaný v roce 2005? Možná 
jste jedním z šest set tisíc 
lidí, kterým jeho platnost 
letos končí. Když si o nový 
nezažádáte včas, hrozí vám 
pokuta až deset tisíc korun.

O nový průkaz musíte po-
žádat nejpozději do 15 pra-
covních dnů po skončení jeho 
platnosti. Za výměnu občanské-
ho průkazu nic neplatíte. Foto-
grafii na průkaz nepotřebujete, 
na místě vás i vyfotí. Lze použít 
i digitální fotografii pořízenou 
fotografem, která byla zaslána 
prostřednictvím datové schrán-
ky ministerstva vnitra na pří-
slušný úřad.

Je také nutné si navíc uvě-
domit, že do „dovolenkových“ 
destinací v zemích Evropské 
unie už není potřeba mít ces-
tovní pas. Tím spíš je ale třeba 
dávat pozor na to, jak dlouho 
platí občanský průkaz.

Jaké typy občanských prů-
kazů se vydávají:

1. Občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji ob-
čanům mladším 15 let s dobou 
platnosti na 5 let a občanům 
starším 15 let s dobou plat-

nosti na 10 let. Občan si může 
zvolit, zda požádá o vydání ob-
čanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem za 500 ko-
run nebo bez čipu zadarmo.

2. Občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů:
a) s dobou platnosti na 6 mě-

síců, jestliže nelze vydávat 
občanské průkazy se stro-
jově čitelnými údaji, proto-
že došlo k technické závadě 
na zařízení zabezpečujícím 
jejich výrobu nebo k nějaké 
mimořádné události.

b) s dobou platnosti na 3 měsí-
ce, jestliže o něj požádá ob-
čan bezprostředně po nabytí 
českého státního občanství.

c) s dobou platnosti na 1 měsíc 
na žádost občana v případě 
ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení občanského 
průkazu (100 korun), nebo 
pokud občan potřebuje ob-
čanský průkaz v souvislosti 
s výkonem volebního práva 
(bezplatně). Žádost o jeho 
vydání se podává současně 
se žádostí o vydání občan-
ského průkazu se strojově 
čitelnými údaji.

NA NÁMĚSTÍ JSOU KAMENY ZMIZELÝCH

ZKONTROLUJTE SI OBČANKY

Pamětní kameny v Hranicích osazoval jejich tvůrce a iniciátor projektu 
- německý umělec Gunter Demnig. Foto: Petr Bakovský

 

Operátor výroby 
Hranice na Moravě 
Mzda: od 80 Kč / hodina 

NÁSTUP 
IHNED 

POPIS PRÁCE: 
● Obsluha gumárenských a plastikářských strojů 
● Výroba těsnění oken a dveří pro osobní automobily 
● Práce ve třísměnném provozu   
 
NABÍZÍME: 
● Odpovídající finanční ohodnocení od 80 Kč/ hod. 
● Práce na HPP ve stabilní společnosti 
● Možnost přesčasových hodin  
● Pravidelné zálohy  

 
POŽADUJEME: 
● Dobrý zdravotní stav a pracovní morálka 
● Vyučení v oboru výhodou 
● Manuální zručnost, spolehlivost 
● Praxe v automobilovém průmyslu výhodou 
 
 
 
KONTAKTY: 
Email: ostrava@edymax.com 
Tel: +420 778 529 509 

INZERCE
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Druhý ročník festivalu 
Letiště prošel velmi těžkou 
zkouškou. Areál festivalu za-
sáhl v pátek orkán a poničil 
všechny postavené stage i sa-
motný areál. Díky bleskové 
pomoci dobrovolníků se areál 
ještě v pátek podařilo obnovit 
a festival - ač se zpožděním - 
začal. Organizátoři sčítají ško-
dy, částka se může vyšplhat až 
na milion korun. 

„I přes tyto komplikace 
se festivalový areál nakonec 
podařilo částečně zprovoz-
nit. Páteční headlineři Prago 
Union a Fast Food Orchestra 
společně s návštěvníky vytvo-
řili skvělou atmosféru,“ uvedla 
produkční festivalu Martina 
Černá. Přispěly k tomu i kon-
certy kapel Carpet Cabinet, 
Patricie, Dekolt či Bulk, ná-
vštěvníci si užili produkci DJů 
Bass Beat stagei, kde vystoupil 
např. DJ No Money. 

S velkým očekáváním pak 
organizátoři doufali v obrat 
následující den festivalu, ale 
bohužel - kvůli bouřkám a deš-

ti byl program festivalu částeč-
ně zrušen, sobotní headlineři 
Boris Carloff a Fallgrapp nevy-
stoupili. Přesto si návštěvníci 
mohli užít vystoupení kapel 
Fehero Rocher či Oskar Mau-
rice na hlavním pódiu, kapel 
Chunky Waves, Peter Pan 
Complex či Beztřídní společ-
nost na malém pódiu a např. 

DJ Roxtara i DJ HRTL na Bass 
Beat stagei. Nakonec se poda-
řila zprovoznit náhradní stage 
ve filmovém stanu, kde se 
k závěru festivalu uskutečni-
lo strhující vystoupení kapely 
Personal Highway.  

Organizátoři se omlouva-
jí za zrušení části sobotního 
programu a velmi děkují všem 

dobrovolníkům za jejich úsilí 
a nasazení, návštěvníkům za 
pochopení a pozitivní přístup 
a interpretům za jejich profe-
sionalitu, flexibilitu a porozu-
mění. 

Páteční orkán si bohužel 
vyžádal škody na majetku 
téměř za milion korun. Pro-
tože většina takto poškoze-
ných věcí nebyla pojištěna, 
obracejí se organizátoři 
festivalu Letiště na veřej-
nost s prosbou o finanční 
pomoc. Pokud byste chtěli 
festival podpořit, můžete 
zaslat libovolnou částku 
na účet 268561239/0300, 
následně kontaktovat orga-
nizátorský tým na e-mailu 
veronika.zapatova@letiste-
fest.cz a bude vám vystave-
na smlouva o sponzorském 
daru. Částka bude použita 
na obnovu poškozené-
ho majetku - především 
hlavního pódia a zvukové 
a světelné techniky a sta-
nů. Festivalový tým Letiště 
2015 děkuje.

Tři významná výročí si 
letos připomíná most přes 
řeku Bečvu v Hranicích, kte-
rý v průběhu staletí prošel 
řadou proměn. A právě zlo-
mové okamžiky v historii 
mostu představí výstava 
nazvaná Hranický most.

Její vernisáž bude ve čtvr-
tek 10. června od 17 hodin. 
Výstava připomene, že před 
110 lety byl slavnostně ote-
vřen technologií stavby velmi 
pokrokový železobetonový se-
cesní most, že o 40 let později 
byl zničen ustupujícím němec-
kým vojskem, že dlouhé roky 
spojoval břehy řeky provizorní 
dřevěný most, který byl v roce 
1960 nahrazený současným 

železobetonovým 
mostem. 

Výstava mapu-
je hranický most 
od 19. století až po 
současnost a na-
bídne množství 
dochovaných po-
hlednic, fotografií 
a obrazů, ale také 
plány a dokumen-
ty, které nebyly 
dosud veřejnosti 
zpřístupněny. Ná-
vštěvníci si budou 
moci prohlédnout nejen návr-
hy secesního mostu od stavi-
telů Karla Herzána a Ludvíka 
Uhlíře, ale i neuskutečněné 
návrhy dalších firem. 

Na své si přijdou také 
děti ve „vodním“ dětském 
koutku plném ryb a dalších 
tvorů žijících v řece Bečvě. 
Zatímco si malí návštěvníci 

budou v kout-
ku vymalovávat 
obrázky, skládat 
puzzle s moti-
vem mostu a tak 
dále, mohou se 
jejich rodiče po-
dívat na záběry 
Martina Necida 
na most z pta-
čí perspektivy 
nebo si nerušeně 
prohlížet výstavu 
a dozvědět se tře-
ba, jak je to s ná-

zvem hranického mostu, jak 
vypadal mýtní domek, který 
stával u mostu nebo jak je to 
s kdysi oblíbenou kratochvílí 
ježdění na lodičkách.

Výstavu grafických listů Ji-
řího Šalamouna doprovázely 
v Synagoze výtvarné dílničky 
pro děti. Jedna se uskutečni-
la 6. srpna, druhá 13. srpna. 
Strávit příjemně dvě horká 
odpoledne v chladu Synagogy 
využilo 56 dětí a 46 dospělých. 
Na akcích pod názvem Malu-
jeme s Fíkem si děti nejprve 
vytvořily jmenovky a poté už 
se pustili do malování obláz-

ků, do výroby masek a mohly 
se také vžít do role opravdo-
vého umělce a vyzkoušet si 
malování na plátno. Součástí 
programu bylo krátké loutko-
vé představení Bajka o vráně 
a lišce, jejíž příběh výtvarně 
zaznamenal Jiří Šalamoun. 
Tuto událost si samozřejmě 
nenechal ujít ani Maxipes Fík, 
se kterým si děti pořádně za-
skotačily.

ORKÁN A BOUŘKA ZPŮSOBILY ŠKODY ZA TÉMĚŘ MILION KORUN

Orkán a bouřka. Škody na majetku se šplhají k milionu.  
Foto: archiv pořadatelů

Pohlednice secesního mostu. Reprofoto: MKZ Hranice

HRANICKÝ MOST: VÝSTAVA PŘIPOMENE NEJEN JEHO TŘI VÝROČÍ

DĚTI MALOVALY S FÍKEM
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Letošní Hranické kulturní 
léto přineslo celkem šest kon-
certů, již tradičně bez vstup-
ného. V minulých letech se 
koncerty konaly na travnatém 
prostranství před zámkem 
a v Sadech Čs. legií. Po letoš-
ním slavnostním otevření Zá-
mecké zahrady se čtyři akce 
přesunuly právě do tohoto 
prostoru. Na koncerty (Legen-
dy se vrací, Jaroslav Wykrent, 
Gipsy.cz, Adam Mišík) přišlo 
přibližně 1300 diváků. Další 
dva koncerty v Sadech Čs. le-
gií (F-dur Jazzband a Martha 
a Tena Elefteriadu) navštívilo 
kolem 400 diváků. 

Do letního kina 
přišlo 7 432 diváků

Dvacet filmových před-
stavení se zatím odehrálo do 
konce července v hranickém 
letním kině. Do lavic usedlo 
celkem 7 432 diváků, což je 
více než vloni za celou letní se-
zónu. Dalších devět filmů pro-
mítalo kino v srpnu, ale v době 
uzávěrky listu nebylo možné 
tato čísla zahrnout. Na jeden 
film dosud průměrně zavítalo 
372 diváků, přičemž vloni to 
bylo jen 202 lidí. Letošní vy-
soké návštěvnosti dopomoh-
lo teplé počasí a také digitální 
technologie, která umožňuje 
promítat filmy krátce po pre-
miérách, některé dokonce 
v den premiéry. Návštěvnost 
je také závislá na výběru fil-
mů a na tom, aby bylo z čeho 
vybírat. Letos bezkonkurenč-
ně v návštěvnosti vede ani-
movaný film USA – Mimoni. 
Ten si vysloužil v hranickém 
letním kině pro velký zájem 
opakování. Celkem jej v Hra-
nicích vidělo 2000 diváků. Na 
pomyslném druhém místě je 
pak český film Život je život 
a na třetí příčce animovaný 
film V hlavě z produkce USA. 

Kruh přátel hudby 
nabídne 8 koncertů

Nový předplatitelský cyk-
lus Kruhu přátel hudby přivítá 
posluchače v klimatizovaném 
a  profesionálně osvětleném 
Zámeckém sále, který prošel 
v létě opravou. Kruh přátel 
hudby letos nabídne opět 
osm koncertů. Zvýhodněné 
předplatné je 700 korun, děti 
do 12 let v doprovodu dospě-
lého mají vstup zdarma, děti 
od 12 let, studenti, důchodci, 
držitelé průkazu ZTP zaplatí 
600 korun. Také předplatitel-
ská skupina B - zájezdy do Olo-
mouce na koncerty Moravské 
filharmonie bude pokračovat, 
dokonce se podařilo získat 
devět nových míst a je tak 
možné přijmout další před-
platitele. Prodej abonentek je 
v kanceláři střediska kultura 
Městských kulturních zařízení 
Hranice na Zámecké ulici (pod 
koncertním sálem) od pondělí 
31. srpna. 

Knihovna v sobotu
Městská knihovna v Hrani-

cích je od září opět otevřená 
každou sobotu dopoledne od 
9 do 12 hodin.

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO: 
6 KONCERTŮ, 1700 DIVÁKŮ

STRUČNĚ

Zpěvák, kytarista a herec Adam Mišík zpíval v Zámecké 
zahradě 29. července.

Jaroslav Wykrent zpíval v Zámecké zahradě 22. července.

V Sadech Čs. legií se konaly dva koncerty Hranického kulturního léta. 
Foto: 7x Jiří Necid

Martha a Tena Elefteriadu vystoupily v Sadech Čs. legií 
9. srpna.

Gipsy.cz měli koncert v Zámecké zahradě 26. července.

Kapela Legendy se vrací zahájila Hranické kulturní léto 
19. července v Zámecké zahradě.

Formace F-dur Jazzband koncertovala v Sadech Čs. 
legií 2. srpna.

KULTURA
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel.: 581 602 148, 
www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00
10. 9. - 30. 9. 2015 - Barvy života. 
Výstava prací seniorů z hranického 
Domova seniorů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. září 
v 16:00. 

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

PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE AKCE V HRANICÍCH A OKOLÍ
Synagoga

Janáčkova 728, Hranice, tel.: 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 -16:00, 
ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
Do 4. 10. 2015 - Pavel Mühlbauer: Kraji-
na. Výstava děl malíře a kreslíře, který patří 
k nejvýraznějším představitelům současného 
českého krajinářství. 

Středa 2. 9. 
15:00 - Odpoledne na terase 
s písničkou: hraje A. Ondrou-
šek - terasa lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou, 
www.ltnb.cz, vstup zdarma.

Pátek 4. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Káva aneb Velké kouzlo ma-
lého zrnka - výstavní síň Stará 
radnice, Radniční 1, Hranice, 
www.mkz-hranice.cz, tel. 581 
601 390.

19:00 - Večer na terase s ky-
tarou Radima Černého - tera-
sa lázeňského domu Moravan 
v Teplicích nad Bečvou, www.
ltnb.cz, vstupné 20 Kč.

Neděle 6. 9. 
9:00 - Promenádní koncert: 
hraje Partutovjanka - terasa 
lázeňského domu Bečva v Tep-
licích nad Bečvou, www.ltnb.cz, 
vstup zdarma.

Středa 9. 9. 
15:00 - Odpoledne na terase 
s písničkou: hraje RK Band - 
terasa lázeňského domu Bečva 
v Teplicích nad Bečvou, www.
ltnb.cz, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž výstavy 
Milan Sanetřík: Fotografie, 
koláže. Galerie severní křídlo 
zámku.

18:00 - Duo Jamaha - kon-
cert, Sokolovna, Tyršova 1, 
Hranice. Předprodej vstupe-
nek v TIC Hranice (tel. 581 
607 479) a v Sokolovně (tel. 
581 070 803). Vstupné 200 Kč.

Čtvrtek 10. 9. 
16:00 - Vernisáž výstavy 
Barvy života - výstava prací 
seniorů z hranického Domova 
seniorů v Galerii M+M.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Hranický most - výstavní síň 
Stará radnice, Radniční 1, Hra-
nice, tel. 581 601 390, www.
mkz-hranice.cz.

Sobota 12. 9. 
9:00 - Dny Evropského dě-
dictví: Památky znovuzro-
zené - den zpřístupněných 
památek s bohatým dopro-
vodným programem, Hranice.

10:00 - Světový den srdce - 
celodenní program pro děti 

i dospělé, autovláček na trati 
lázně - Hranice, ve 13:00 kon-
cert skupiny Fleret na terase 
lázeňského domu Bečva v Tep-
licích nad Bečvou, www.ltnb.cz,  
vstup zdarma.

Neděle 13. 9. 
19:00 - Každý den, šťastný 
den - představení Divadla 
Kalich s Bárou Hrzánovou, Di-
vadlo Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, www.stara-
strelnice.cz, vstupné od 380 Kč.

Pondělí 14. 9. 
19:00 - Václav Hudeček, Ivo 
Kahánek a Ivo Hrachovec - 
koncert houslového virtuosa 
a hostů za účasti televizních 
kamer v Synagoze, Janáčko-
va 728, Hranice. Předprodej 
v TIC Hranice, tel. 581 607 
479. Vstupné v předprodeji 
150 Kč, na místě 200 Kč.

20:00 - Partička - live vy-
stoupení oblíbených komiků 
za účasti televizních kamer, 
kulturní dům Sokolovna, Tyr-
šova 1, Hranice, předprodej 
www.ticketstream, vstupné 400 Kč.

Čtvrtek 17. 9. 
18:00 - Padouch nebo hrdi-
na? aneb Život a dílo mar-
kýze de Sade - populárně 
literární přednáška v rámci 
4. ročníku projektu Hranická 
literární akademie, Zámecký 
klub Hranice, vstupné 20 Kč, 
studenti zdarma.

Pátek 18. 9. 
8:00 - 14:00 - Barevný den 
& Den bez aut - zábavné do-
poledne nejen pro děti, Masa-
rykovo náměstí, Hranice.

9:00 - 18:00 - Farmářské 
trhy - představení specialit 
nejen od místních výrobců, 
ale i od certifikovaných drži-

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz 
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích

9. 9. - 30. 10. 2015 - Milan 
Sanetřík: Fotografie, kolá-
že. Výstava obrazů hranic-
kého rodáka. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 9. září 
v 17:00.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel.: 581 601 390, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00,  
ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00

4. 9. - 11. 10. 2015 - Káva aneb Velké kouz-
lo malého zrnka. Jak a kde se káva pěstuje? 
Co vše je třeba udělat pro to, abychom si vy-
chutnali šálek dobré kávy? Na tyto i mnohé 
další otázky Vám odpoví výstava s názvem 
Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka. Ná-

vštěvníci se také dozvědí zajímavosti o minulosti i současnosti 
kavárenství v Hranicích. Vernisáž výstavy se uskuteční v pá-
tek 4. září v 17:00. V sobotu 12. září od 9 do 18 hodin bude 
na dvoře Staré radnice pražírna a kafírna s ukázkami pražení 
a ochutnávkou kávy. V neděli 20. září od 14 hodin se konají 
tvořivé dílny pro rodiče s dětmi. Ve čtvrtek 1. října mohou přijít 
návštěvníci do muzea oslavit Mezinárodní den kávy. Připraven 
bude doprovodný program s hudbou 
a ochutnávkou kávy.

10. 9. - 15. 11. 2015 - Hranický 
most. Výstava o zlomových okamži-
cích historie mostu přes řeku Bečvu 
v Hranicích. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 10. září v 17:00.

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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telů značky Moravská brána 
regionální produkt® a dalších, 
Masarykovo náměstí, Hranice.

Sobota 19. 9. 
13:00 - Trampský mlýn - fes-
tival trampských písní v Kul-
turním domě ve Skaličce. 
Vystoupí Freďáci, Špunt, Em-
béčka, Domino, Gympleři, Brz-
daři a další. Vstupné 150 Kč.

17:00 - Střítežské hody - tra-
diční posezení s country hud-
bou, náves před školou, Střítež 
nad Ludinou, tel. 581 625 250, 
www.striteznl.cz.

20:00 - Miroslav Imrich & Tan-
go - koncert legendární kapely, 
Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej 
v TIC Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz, vstupné 
120 Kč, na místě 150 Kč.

Neděle 20. 9. 
9:30 - Střítežské hody - 
tradiční hody s pouťovými 
atrakcemi a doprovodným 
programem, náves před ško-
lou, Střítež nad Ludinou, tel. 
581 625 250, www.striteznl.cz.

14:00 - Tvořivá dílna pro ro-
diče s dětmi - v rámci výstavy 
Káva aneb Velké kouzlo malé-
ho zrnka si mohou zájemci 
zkusit namalovat obraz kávou 
a vytvořit si kávovou svíčku. 
Akce se koná ve výstavní síni 
Stará radnice, Radniční 1, Hra-
nice, tel. 581 601 390, www.
mkz-hranice.cz, vstupné 20 Kč.

Středa 23. 9. 
18:00 - Kruh přátel hudby: 
Štěpánská Švestka „Cellomá-
nie“ - koncert nejvyhledáva-
nějšího českého violoncellisty 
mladé generace, koncertní sál, 
Zámecká 118, Hranice. Před-
prodej v TIC Hranice, tel. 581 
607 479, www.mkz-hranice.cz. 
Vstupné mimo předplatné 
100 Kč.

Čtvrtek 24. 9. 
19:00 - T4: Roman Dragoun, 
Vladimír „Guma“ Kulhánek, 
Stanislav „Klásek“ Kubeš, 
Martin Kopřiva - koncert 
formace čtyř vynikajících 
muzikantů, Zámecký klub, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v TIC Hranice, tel. 
581 607 479, www.mkz-hrani-
ce.cz. Vstupné 190 Kč, na místě 
250 Kč.

Pátek 25. 9. 
20:00 - U2 & Red Hot Chilli 
Peppers - revivalový koncert, 
Zámecký klub, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej 
v  TIC Hranice, tel. 581 607 479, 
www.mkz-hranice.cz. Vstupné 
120 Kč, na místě 150 Kč.

Sobota 26. 9. 
19:30 - Finále celostátní sou-
těže Eurobabička 2015 - mo-

deruje Josef Náhlovský - koná 
se v jídelně lázeňského domu 
Janáček v Teplicích nad Bečvou, 
www.ltnb.cz, vstupné 50 Kč.

Úterý 29. 9. 
19:15 - Kabaret Květy paní 
operety - vystoupí členové 
Moravskoslezského divadla 
v Opavě - koná se v jídelně lá-
zeňského domu Janáček v Tep-
licích nad Bečvou, www.ltnb.cz, 
vstupné 50 Kč.

PROGRAM AKCÍ

AKCE V HRANICÍCH A OKOLÍ

Dny evropského dědictví v Hranicích
Sobota 12. 9. 

Zpřístupněné památky od 9 do 16 hodin:
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo nám. • Výstavní síň Sy-
nagoga, Janáčkova 728 • Výstavní síň Stará radnice, Radniční 1 
• Radniční věž, budova Staré radnice (vstup z výstavní síně), Rad-
niční 1 • Židovský hřbitov, Zborovská ul. • Zámek (dvorana, I. patro), 
Pernštejnské nám. 1 • Mauzoleum na Městském hřbitově, Hřbitovní 
ul. • Kostelíček, U Kostelíčka • Arboretum Střední lesnické školy, 
Jurikova 588 • Evangelický kostel, Šromotovo nám. • Tunel bývalé 
severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč • Kaple sv. Josefa, Slavíč

Doprovodný program:
Galerie Synagoga
9:00 - 18:00 - Výstava obrazů Pavla Mühlbauera: Krajina
9:30 a 10:30 - Koncert Hranického dětského pěveckého sboru
13:00 - Koncert Dětského pěveckého sboru Cantabile Hranice
14:30 - Taneční vystoupení stepařů pod vedením Šárky Hla-
vinkové
16:00 - Natalika - akustický koncert

Výstavní síň Stará radnice
9:00 - 18:00 - Hranický most - výstava ke třem výročím, která si 
most letos připomíná.
9:00 - 18:00 - Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka - výstava 
o historii, pěstování, výrobě, přípravě a podávání kávy.
9:00 - 18:00 - Kafírna a pražírna (atrium Staré radnice) - his-
torická ruční pražička kávy a pražení kávy. Na místě bude možno 
čerstvě připravenou kávu ochutnat či zakoupit.

Lázně Teplice nad Bečvou – kolonáda
10:00 - 18:00 - Evropský Den srdce - akce s bohatým kulturním 
programem.

Arboretum Střední lesnické školy
9:00, 10:00, 14:00 a 15:00 - Procházka s výkladem

Posezení u včelařské stezky, Pod Křivým 454
9:00 - 15:00 - Den na včelařské stezce - ukázka úlů, medometů, 
včelařského nářadí, ukázka výroby svíček, zdobení perníčků, ochut-
návka a prodej včelích produktů.

Galerie severní křídlo zámku
9:00 - 16:00 - Milan Sanetřík: Fotografie, koláže. 

Galerie M+M
9:00 - 16:00 - Barvy života - výstava prací seniorů
9:00 - 16:00 - Výstava dřevěných plastik v zahradním ateliéru

10:00 a 14:00 - Komentované prohlídky po Městské památkové 
zóně zdarma. Vychází se z výstavní síně Stará radnice.

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.

TÝDEN S CHARITOU 
HRANICE

Pondělí 21. 9. 
18:00 - Mše svatá ve far-
ním kostele v Hranicích za 
klienty a zaměstnance cha-
rity Hranice.

Úterý 22. 9. 
10:00 - 16:00 - Den ote-
vřených dveří - denní cen-
trum Archa - Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež 
Fénix Třída Čs. armády 211, 
Hranice. 

Středa 23. 9. 
Pouť na Svatý Hostýn pro 
klienty a dobrovolníky Cha-
rity Hranice.

Čtvrtek 24. 9. 
14:00 - 17:00 - Den Chari-
ty - prezentační akce Chari-
ty Hranice s doprovodným 
programem ve dvoraně 
zámku Městského úřadu 
Hranice - bezplatné sociál- 
ní poradenství, měření 
krevního tlaku a glykémie. 
V doprovodném programu 
vystoupí - klienti Denního 
centra Archa a uživatelé 
Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Fénix.

PROGRAM
KLUBU SENIORŮ

V září bude Klub otevřen pro 
veřejnost vždy v pondělí od 8 
do 11 hodin. Ve stejnou dobu 
zde budou hrát stolní tenisté. 
V pondělí 7. září a 21. září od 
9:30 se koná Zpívání pro radost. 
Od pondělí 7. září do soboty 
12. září proběhne rekondiční 
pobyt v hotelu Slunce Rýmařov, 
odjíždí se v 8 hodin ze Šromo-
tova náměstí. V pátek 11., 18. 
a 25. září je od 14 do 15 hodin 
plavání na Plovárně Hranice. Ve 
středu 16. září je naplánován 
výlet cyklobusem do Budišova. 
Odjíždí se v 8:30 ze Šromoto-
va náměstí (nakládání kol od 
8 hodin). Ve středu 23. září se 
uskuteční turistická vycházka 
po trase Rožnov p. Radhoštěm, 
Hradisko, Valašská Bystřice. 
Odjíždí se v 7:51 z hlavního 
nádraží. Místní organizace Sva-
zu tělesně postižených ČR má 
schůzky v Klubu seniorů každý 
2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 
8 do 10 hodin.
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Každý rok se hranická Plo-
várna snaží překvapit něčím 
novým. Tentokrát se dočka-
li vyznavači saunování, pro 
které byla opravena finská 
sauna. Opravu za 135 tisíc 
korun financovala společnost 
Ekoltes.

Stávající obložení bylo pře-
broušeno, některé vyměněno 
a doplněno. Úpravy zazna-
menala i dlažba a osvětlení, 
které bylo umístěno místo 
na stropě pod lavice a na-
vozuje tak intimnější atmo-

sféru. Saunová kamna byla 
přemístěna na levou stranu 
a změnu lidé zaznamenají už 
při příchodu do prostor sau-
ny, kde je nová výmalba. Její 
barva bude pro návštěvníky 
překvapením.

„Naše sauna kromě suché 
finské sauny nabízí i dvě par-
ní kabiny, kdy jedna je provo-
něná různými esencemi a ve 
druhé každou hodinu rozpra-
šujeme pomocí kompresoru 
vodu s mořskou solí, která 
velmi blahodárně působí na 

dýchací systém a kůži celého 
těla. Tato atrakce je návštěv-
níky hojně využívána a máme 
ji jako jediná sauna v Hrani-
cích a okolí,“ informovala ve-
doucí hranické Plovárny Mgr. 
Iva Macurová.

První návštěvníky přivítá 
opravená sauna v pondělí 
7. září. Otevřeno je denně od 
14 do 21 hodin. Kromě úte-
rý, které je vyhrazeno ženám, 
je ve zbývajících šesti dnech 
sauna společná pro muže 
a ženy.

Od 4. do 6. srpna pořádal 
Městský úřad Hranice, odbor 
školství a sociálních věcí, od-
dělení sociálně-právní ochra-
ny dětí a sociální práce první 
ročník příměstského tábora 
pro děti z rodin, se kterými 
v rámci své činnosti dlouho-
době spolupracuje.

Organizačně tábor zajiš-
ťovali pracovníci uvedeného 
oddělení a zúčastnilo se ho 
16 dětí. Hlavním tématem 
tábora byly hranické pověsti 
a legendy, v rámci aktivit bylo 
s dětmi pracováno na podpoře 
jejich komunikace a sebevědo-
mí, důraz byl kladen na indivi-
duální práci s dětmi a také na 
práci ve skupině. 

Děti během tábora zažily 
kromě řady her také dva výle-
ty. Jeden k Hranické propasti 
a do Teplic nad Bečvou, druhý 
na hrad Helfštýn. Během této 
třídenní akce s dětmi pracovala 
psycholožka z poradny pro ro-
dinu a děti byly rovněž účastny 
exkurze na policejní stanici.

Příměstský tábor proběhl 
ve skvělé atmosféře, děti z něj 
odcházely s úsměvem na tváři, 
s mnoha hezkými zážitky. Ně-
kteří zde poznali nové kamará-
dy či nová místa v okolí Hranic. 
Zároveň se děti dozvěděly za-
jímavosti a legendy o místech, 
které jsme navštívili.

Vzhledem k tomu, že se prv-
ní ročník příměstského tábo-

ra skvěle vydařil, těšíme se na 
příští prázdniny, kdy máme 
v plánu tuto akci zopakovat 
a pro děti opět připravit.

Za celý kolektiv odboru 
školství a sociálních věcí, 
oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a sociální prá-
ce Městského úřadu Hranice 
Mgr. Radana Vinklarová

Pro nadšené cyklisty bude 
i v září jezdit z Hranic na 
Bumbálku cyklobus TJ Sokol 
Ústí. Vyráží každou zářijovou 
sobotu v 8:30 ze Šromotova 
náměstí. Nakládání kol tam 
začíná v osm hodin. Jízdenka 
na Bumbálku stojí 100 korun, 
do Rožnova pod Radhoštěm 
90 korun. Jízdenky si cyklisté 
mohou zakoupit v  hranickém 
Turistickém informačním cen-
tru na Pernštejnském náměstí 
1 (v přízemí zámku). 

Foto: Barbora Nováková

PLOVÁRNA POTĚŠÍ VYZNAVAČE SAUNOVÁNÍ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ 
ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

I V ZÁŘÍ JEZDÍ CYKLOBUS NA BUMBÁLKU

Děti si tábor užily. Foto: archiv organizátorů

Další prázdniny 
budou za dva měsíce

Na všech základních 
a středních školách, základ-
ních uměleckých školách 
a konzervatořích začíná nový 
školní rok v úterý 1. září. Na-
štěstí pro školáky přijdou 
po dvou měsících podzimní 
prázdniny, i když volno bude 
jen krátké, a to ve čtvrtek 
29. října a v pátek 30. října. 
(28. října je státní svátek). 
Následovat budou Vánoční 
prázdniny, které začínají ve 
středu 23. prosince a skončí 
v neděli 3. ledna 2016. Vyučo-
vání začne v pondělí 4. ledna. 

Poté jsou na pátek 29. ledna 
vyhlášeny jednodenní pololet-
ní prázdniny. Termíny jarních 
prázdnin se liší podle okresů. 
Na přerovský okres připadl až 
ten nejzazší termín od 7. do 
13. března. Velikonoční prázd-
niny připadnou příští rok na 
čtvrtek 24. března a pátek 
25. března. Školní rok končí ve 
čtvrtek 30. června a od pátku 
1. července 2016 začínají další 
hlavní prázdniny.

Dům dětí nabízí 
přes 70 kroužků

Dům dětí a mládeže Hrani-
ce zahájí pro letošní školní rok 
svoji činnost v pondělí 14. září. 
Zájemci se mohou přihlásit do 
sportovních a pohybových, tvo-
řivých a rukodělných, hudeb-
ních, technických či tanečních 
zájmových útvarů. První hodi-
na v kroužcích bývá ukázková, 
zájemci tam získají veškeré 
potřebné informace o činnosti 
kroužku a je pro ně nezávaz-
ná. „Máte-li chuť a touhu zkusit 
něco nového, přijďte se podívat 
do Domu dětí a mládeže a vy-
zkoušet kroužky z naší nabídky 
určené pro všechny věkové ka-
tegorie. Letos opět otevíráme 
přes 70 dlouhodobě oblíbe-
ných kroužků,“ sdělila ředitelka 
Domu dětí Mgr. Blanka Štura-
lová. Podrobná nabídka bude 
k dispozici druhý týden v září 
na webových stránkách Domu 
dětí www.ddm.hranet.cz.

Kostelíček i v pondělí
Pro velký zájem návštěv-

níků bude výstava Tajemná 
hranická Madona, 420. výročí 
poutního místa Kostelíček mi-
mořádně otevřená v pondělí 
31. srpna. Je to poslední den, 
kdy mohou lidé unikátní sochu 
madony a výstavu vidět.

STRUČNĚ
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Špičkoví judisté si dali od 
9. do 14. srpna sraz v Hra-
nicích, aby se připravili na 
podzimní boje na tatami. 
Na kempu, který se již po-
druhé konal v hale Naparia, 
se sešlo 170 judistů z Česka, 
Slovenska, Polska a Ruska. 
Akce je zapojena do pře-
shraničního projektu česko-
-polské spolupráce. Jednalo 
se o závěrečnou přípravu 
mužské části před mistrov-
stvím světa v Astaně. Účast-
nil se ho také nejúspěšnější 
český judista posledních 
let Lukáš Krpálek spolu se 
všemi top českými judisty 
napříč věkovými kategori-
emi. Z Hranic se zúčastnilo 
celkem 12 judistů. Vyzpo-
vídali jsme šéftrenéra čes-
ké seniorské reprezentace 
Mgr. Petra Lacinu.

V čem je přínos takových-
to soustředění? 

Tím, že se sem sjede větší 
počet judistů, mohou se střídat 
různí sparingpartneři. Trénink 
je pestřejší, zábavnější. Není 
tam takový stereotyp. Pokud 
se perou judisté jen v rámci od-
dílu, tak se za chvíli až příliš 
dobře znají. Vědí, co od sebe 
očekávat, jak kdo v které situa- 
ci zareaguje. To tady odpadá. 
Tady se setkávají se soupeři, 
jejichž finty neznají a musí na 
ně reagovat. Jsme snad jediný 
sport, který taková společná 
soustředění dělá. Například 
v Nymburce bylo 400 lidí 
z 30 zemí. Ale je to přínosné 
pro všechny, i díky tomu se celé 
judo v Evropě velmi zvedlo. 

Tady jde o závěrečnou 
přípravu na mistrovství svě-
ta. Čím se vyznačuje?

Například se snažíme při-
blížit skutečným zápasovým 
podmínkám. Máme skupinu 
rozdělenou na ty, co se perou 
stále a proti nim nastupují 
v krátkých časových úsecích 
vždy čerství judisté. Jednak 
tím navozujeme intenzitu 
soutěžního utkání a také tím 

trochu smažeme případné 
rozdíly ve výkonosti, když na-
stupuje odpočatý borec proti 
utahanému soupeři. 

Takže občas někdo složí 
i Krpálka? 

Jistě. Ale bývá to tak v po-
měru třeba šest ku jedné. 

Podmínky v přípravě vám 
stěžuje i ďábelské počasí. 
V tělocvičně je velké horko 
a to člověk ani nemusí nic 
dělat.

To se nedá nic dělat, kdoví, 
jak bude v Astaně. I když tam 
budou tělocvičny asi klimati-
zované. Ale už jednou se nám 
povedlo, že po soustředění 
v horku jsme byli na následu-
jícím turnaji velmi úspěšní. 
Třeba se to zopakuje (úsměv).

A co mladí? Jsou tu i ju-
nioři. 

Jednak se něco přiučí a mů-
žeme je využít také jako spa-
ringpartnery.

Je o judo mezi mladými 
zájem?

Není to snadné uspět v kon-
kurenci jiných sportů a vůbec 
mnoha jiných možností. Byla 
i vyšší motivace. Dříve byl u nás 
sport jednou z mála možností 
nějak se prosadit, vycestovat 
ven. Teď jsou samozřejmě 
možnosti úplně jiné, cestovat 
můžete, jak chcete. 

A je velká konkurence no-
vých sportů. Přitom například 
UNESCO doporučuje judo jako 
vhodný sport pro děti. Rozvíjí 
nejen všeobecnou tělesnou 
obratnost a pohyb, má ale 

i výchovnou stránku. Pěstuje 
disciplínu, úctu k trenérovi, 
soupeři. I proto mnoho rodi-
čů dává děti do juda, nemají 
touhu mít z nich mistry světa, 
ale chtějí, aby byly obratnější, 
samostatnější i disciplinova-
nější. 

SPORT

HRANICE OPĚT HOSTILY ŠPIČKOVÉ JUDISTY KAM 
ZA SPORTEM

Sobota 5. 9. 
9:00 - Zářič - regionál-
ní soutěž ženských párů 
v beachvolejbale, BSS Club, 
Pivovarská ul., Drahotuše, 
www.bssclub.cz.

Sobota 12. 9. 
10:00 - „O pohár starosty 
obce“ - 6. ročník soutěže 
mladých hasičů, areál „Na 
zahradách“, Střítež nad 
Ludinou, tel. 734 334 295.

Středa 16. 9. 
17:00 - Nábor do dětské 
školičky v kurzu lezení 
na lezecké stěně - určeno 
pro děti od 7 do 12 let, BSS 
Club, Pivovarská ul., Dra-
hotuše, www.bssclub.cz. 

Petr Lacina

Trenér reprezentace 
Petr Lacina je také bývalý 
český reprezentant v judu. 
V letech 1996 až 1997 pat-
řil mezi špičkové evropské 
judisty. K jeho největším 
úspěchům patří účast na 
LOH 1996 v Atlantě a tře-
tí místo z Akademického 
mistrovství světa.

Lukáš Krpálek (v modrém) se pere s Tomášem Knápkem. Trenér Lacina 
(vlevo) přihlíží i dalším zápasům. Foto: Petr Bakovský
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DUKLA HRANICE SLAVÍ LETOS 50 LET

„Cesta na vrchol a zase 
zpátky.“ Tak by se dalo shr-
nout půlstoletí existence 
fotbalového oddílu Dukla 
Hranice. 

Když hranická Dukla v roce 
1965 vznikla, byla jako nový 
klub zařazena do Okresní sou-
těže Přerov. Postupně se pro-
pracovávala výš a v roce 1969 
postoupila do 1. A třídy Středo-
moravského oblastního svazu.

Zároveň se začalo hrát 
na současném hřišti Duk-
ly - U Splavu. V roce 1985, 
v době kdy byl velitelem hra-
nické posádky Ing. Radoslav 
Sedláček, se Dukla posunula 
do krajského přeboru, v roce 
1993 do divize a v roce 1998 
do Moravskoslezské fotbalové 
soutěže – třetí nejvyšší fotba-
lové soutěže u nás. A to přesto, 
že v roce 1997 zasáhly hřiště 
Dukly ničivé povodně a byla 
tak ztížená příprava na pod-
zimní část soutěže. Dukla po 
povodních využívala areály SK 
Hranice a Drahotuše, protože 
nemohla hrát na svém hřišti. 
Tam se mohla vrátit až v roce 
2001.

Tehdy se Dukla stala jakou-
si farmou Baníku Ostrava. Po 
transformaci armády na začát-
ku 90. let totiž začaly vojenské 
oddíly mizet a začala chybět 
návaznost. Talentované hráče, 
kteří rukovali na vojnu, neměl 
kdo podchytit. V té době navá-
zal Baník Ostrava spolupráci 
s hranickou Duklou jako nej-
bližším vhodným vojenským 
fotbalovým oddílem. Duklou 

Hranice tak prošla celá řada 
známých fotbalistů, například 
Bolf, Pospěch, Rygel, Lička, 
Kučera, Kroupa, Páleník nebo 
Kowalík. Dá se říci, že to byla 
pro Hranice zlatá fotbalová éra, 
protože tou dobou hrál MSFL 
také SK Hranice. 

V roce 2000 po dvou sezo-
nách v MSFL, ale přišel sestup. 
A v roce 2003 pak rána nejtěžší, 
a to profesionalizace armády, 
která vlastně připravila Duklu 
o hráče. Dukla byla proto nu-
cena postoupit práva hrát di-
vizi fotbalového oddílu Opava. 
Výkonný výbor Dukly narychlo 
vytvořil nové družstvo, složené 
z civilních fotbalistů i z vojáků, 
které bylo v sezoně 2003/2004 
zařazené do Okresní soutěže 
Přerov. „Tehdy jsme museli 
všechny hráče urychleně na-
koupit,“ vzpomíná předseda 
oddílu Jaromír Baroš. 

V roce 2005 se podařilo po-
stoupit do okresního přebo-
ru a družstvo začalo usilovat 
o další postup na výsluní. Ten 
se však nezdařil a naopak se 
po několika letech Dukla vrací 
do okresní soutěže. Znovu se 
šplhá výš a hned v následující 
sezoně se do okresního přebo-
ru vrací. Tam se však udrží pou-
ze jeden rok a poté opět klesá 
do nejnižší soutěže, kde zatím 
zůstává. V té době, tedy v roce 
2010, zakládá Dukla družstvo 
mladších žáků, aby si vychovala 
vlastní mládež. Mladí fotbalisté 
získali i titul okresního přebor-
níka, ale po odchodu trenéra 
Milana Páleníka do zahraničí 

se nepodařilo nalézt adekvátní 
náhradu a žáci na Dukle skon-
čili. 

Vývojem prošel také název 
klubu. Z původního názvu 
z roku 1965 Dukla Hranice 
se v roce 1986 přejmenoval 
na VTJ Hranice (Vojenská tě-
lovýchovná jednota Hranice), 
od roku 1994 pak na FC Dukla 
Sekopt Hranice (Football Club 
Dukla Sekopt Hranice) a od 
roku 2001 se jmenuje FC Duk-
la Hranice (Football Club Dukla 
Hranice).

V uplynulé sezoně usilovala 
Dukla o postup, aby důstojně 
oslavila 50. výročí, ale nako-
nec se to nepodařilo. „Je to i o 
penězích. Mnohdy stačí, aby 
nějaký tým získal dobrého 
sponzora, pak jednoho, dva 
rozdílové fotbalisty, a hned je 
to na hřišti znát,“ vysvětluje 
Jaromír Baroš.

Pro nastávající sezonu 
plánuje Dukla opět usilovat 
o přední místa tabulky. „Chce-

me hrát nahoře, neznáme ale 
sílu soupeřů. Po prvních zápa-
sech budeme chytřejší,“ říká 
předseda oddílu. 

Sezona už začala v polovině 
srpna a zájemci mohou chodit 
fandit na domácí zápasy Dukly 
obvykle v sobotu. Rozpis utkání 
i další informace o oddíle jsou 
na www.dukla-hranice.cz. Proč 
by měli diváci na Duklu chodit, 
když za řekou hraje SK Hranice 
divizi? „Ty nižší soutěže jsou 
mnohdy zajímavější, padá více 
gólů. Navíc náš stadion nemá 
atletickou dráhu a diváci jsou 
tak s děním na hřišti v mnohem 
větším kontaktu,“ uvádí Baroš. 
Připouští ale, že zejména v der-
by zápasech, například s Dra-
hotušemi, Černotínem nebo 
Skaličkou to může nést i určité 
riziko konfliktů. Na misku vah 
ale přihazuje další zajímavý 
argument. „Naše bramboráč-
ky a makrely jsou skutečně vy-
hlášené. Na ty stojí za to přijít,“ 
dodává. 

Současná sestava Dukly Hranice. Foto: Archiv Dukly HraniceMezi fotbalisty, kteří hráli za Duklu, byla i známá jména. Například na snímku 
stojí první zleva Kučera a třetí zleva Bolf. Foto: Archiv Dukly Hranice

Předseda oddílu Jaromír Baroš ukazuje jednu z úspěšných sestav Dukly. 
Foto: Petr Bakovský




