
NOVÉ PARKOVIŠTĚ PRO NÁDRAŽÍ UŽ JE V PROVOZU
Celkem 45 parkovacích míst 

vzniklo na málo využívané 
ploše autobusového nádraží 
v Hranicích. Po dohodě s měs-
tem parkoviště vybudoval na 
své náklady nájemce ČSAD 
Ostrava.

Parkoviště má ulevit přetíže-
nému prostoru před nádražím 
Českých drah. „Jde pouze o prv-
ní krok, úpravy budou pokra-
čovat. Chceme opravit budovu 
čekárny na autobusovém ná-

draží a hlavně jednáme se Sprá-
vou železniční dopravní cesty 
o  systémovém a  komplexním 
řešení celého prostoru u  hra-
nického vlakového nádraží. Ale 
tady nemůžeme čekat výsledky 
hned,“ vysvětlil místostarosta 
Hranic Ivo Lesák. 

Město má představu, že v bu-
doucnosti vznikne jednotný 
dopravní terminál, který bude 
komplexně řešit prostor obou 
nádraží a sdruží všechny vlako-

vé a autobusové spoje v jednom 
místě. Toto řešení by pomohlo 
cestujícím a usnadnilo by přestu-
py jak na dálkové, tak na místní 
spoje. Jde ale o území s různými 
majiteli, a například teprve ne-
dávno hranické vlakové nádraží 
přešlo do vlastnictví Správy želez-
niční dopravní cesty, proto jsou 
zde jednání komplikovanější.

Jako okamžitá ulehčení slo-
žité dopravní situace v  před-
nádražním prostoru proto bylo 

zprovozněno odstavné parko-
viště na autobusovém nádraží. 
Prozatím je ve zkušebním pro-
vozu. Parkoviště vzniklo v jihový-
chodní části nádraží po zrušení 
šesti nástupišť (čísla 17  až 22). 
Příjezd je upravený z  Nádražní 
ulice, stejně jako je tomu v pří-
padě autobusů. Také výjezd je 
společný, a  to do Nádražní uli-
ce na severovýchodním okraji  
nádraží. 

Pokračování na straně 2
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Orchestrion, mázhaus, veřejná snídaně na náměstí, prohlídky Staré střelnice či tvoření ze skla. Na to vše 
a mnohem více lákají letošní Dny evropského dědictví v Hranicích, které se uskuteční v sobotu 10. září. 
Podrobný program najdete na straně 12. Foto: Jiří Necid 

Dny evropského dědictví: 
bude snídaně i orchestrion 

Hranický zpravodaj

Hranická scéna je oblíbený 
festival představující kapely pro-
pojené s hranickým regionem. 
Letošní osmý ročník připadá na 
sobotu 3. září. 

Hudebně nabité odpoledne 
odpálí v letním kině o půl čtvrté 
kapela Království. Dále se u mi-
krofonu vystřídá Oranice, Bla-
ho 19, Silent stream of godless 
elegy a Hysteria. Zlatým hřebem 
festivalu bude vystoupení pop- 
-rockové zpěvačky Anny K., kte-
rou doprovází místní rodák, ky-
tarista Roman Helcl. 

Vstupné je možné zakoupit 
v  předprodeji v informačním 
centru na zámku za 200 korun, 
na místě za 250. Za velmi nepří-
znivého počasí se událost pře-
souvá do sokolovny. (vh) 

Nenechte si ujít 
koncert Anny K.
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Jako obranu proti krádežím 
bicyklů rozjíždí městská policie 
nový způsob evidence kol. Obča-
né si mohou kola zdarma zaregis-
trovat na Městské policii Hranice. 

Je ale nutné předem provést 
rezervaci buď telefonicky na čísle 
581 828 101, nebo na interne-
tovém odkazu na webu města 
www.mesto-hranice.cz.

Jde o nový způsob značení, 
kdy se na kolo aplikuje bezbarvá,  

okem neviditelná látka se spe-
ciálním kódem, kterou mohou 
městští strážníci UV lampou 
identifikovat. Jednoznačnou 
identifikaci pak zajistí mikro-
skop. Natírá se štětečkem na 
zhruba deset míst na kole. Celá 
registrace bude trvat asi 30 mi-
nut, proto je nutné se předem 
objednat. Značené kolo musí 
být čisté a  suché, aby bylo 
možné  speciální roztok na kolo 

nanést. Zájemci si musí donést 
občanský průkaz a  doklad 
o  nabytí kola (pokud ho mají  
k dispozici).

Označené bicykly poté měst-
ská policie zanese do lokálního 
registru a  Národního registru 
REFIZ. Kromě Hranic přistupují 
k tomuto způsobu značení kol 
i další města, zejména na Mo-
ravě. V minulosti se kola značila 
pomocí čipů, tento způsob ale 

nebyl tak levný a příliš se neroz-
šířil. Systém lze použít nejen na 
kola, ale například také na kom-
penzační pomůcky pro tělesně 
postižené. 

Projekt „Hranice – Forenz-
ní značení jízdních kol“ byl 
finančně podpořen Minister-
stvem vnitra ČR v rámci Pro-
gramu prevence kriminality 
v roce 2016.

(bak)

AKTUÁLNĚ

MĚSTSKÁ POLICIE ROZJÍŽDÍ NOVÝ ZPŮSOB EVIDENCE KOL 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ PRO NÁDRAŽÍ UŽ JE V PROVOZU

DOTAZNÍK PRO CYKLISTY 

Dokončení ze strany 1
U samotného vlakového 

nádraží se pak vyčlení 8 míst 
na krátkodobé parkování, kte-
ré umožní rychle naložit nebo 
vyložit cestující vlakem. Na pod-
zim dojde ještě k opravě čekárny 
autobusového nádraží, včetně 
okolí a  opravě zastřešení zby-
lých nástupišť. Půjde ale o spíše 
udržovací zásahy, nikoliv zásadní 
rekonstrukci. 

Město usiluje o to, aby funkci 
autobusového nádraží převzal 
v budoucnu jednotný dopravní 
terminál v  prostoru dnešního 
vlakového nádraží a  bylo by 
proto zbytečné nyní sahat k ná-

kladné přestavbě autobusového 
nádraží. 

O samotný podchod mezi 
nádražími by se měla posta-
rat Správa železniční dopravní 
cesty. S  ní město jedná také 
o vybudování odstavné plochy 
pro osobní automobily přímo 
u vlakového nádraží. Po opravě 
volá i  odbavovací hala a  další 
prostory hranického vlakového 
nádraží. Prvním krokem ke zlep-
šení služeb by měla být instalace 
elektronické tabule, která bude 
informovat cestující o odjezdech 
autobusů z nedalekého autobu-
sového nádraží.

(bak)

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty s žádostí o vyplnění krátkého 
dotazníku sloužícího ke zpracování strategického dokumentu s ná-
zvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. 
Dotazník má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cyk-
loturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji, 
včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích 
k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Olomouc-
kého kraje. Dotazník je dostupný online zde: https://docs.google.com/
forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/ 
viewform?edit_requested=true.  (bak)

Nové parkoviště krátce po dokončení. Foto: Petr Bakovský

Výsledky z dotazníku pro cyklisty poslouží ke zpracování koncepce cyklistické 
dopravy v Olomouckém kraji. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Dobrovolnou brigádu si na sklonku července udělalo 15 romských dětí, 
které se pustily do úklidu a čištění chodníků. Děti uklízely vytipovaná místa 
v Hranicích, například chodníky na ulici u rybníku Kuchyňka. Celou akci 
zorganizovali asistenti prevence kriminality z Městské police v Hranicích se 
svými kolegy. Za odměnu pak pozvali zúčastněné děti na opékání špekáčků 
v hranickém letním kině. Foto: Petr Bakovský

ROMSKÉ DĚTI 
UKLÍZELY MĚSTO



3AKTUÁLNĚ

FARMÁŘSKÉ TRHY JSOU V PÁTKY ŽÁDANĚJŠÍ
V Hranicích je pro farmářské 

trhy lepším termínem pátek než 
sobota. V pátek je totiž vyšší jak 
návštěvnost, tak i zájem trhov-
ců. Vyplývá to ze zkušeností, 
získaných v minulých letech při 
pořádání těchto akcí. 

Farmářské trhy organizuje od 
roku 2011 Městský úřad Hrani-
ce, odbor Obecní živnostenský 
úřad. Trhy se konaly vždy v pátek 
v době od 9 do 18 hodin, mezi 
občany se ale objevil požadavek 
na sobotní termín. 

V roce 2014 jsme tedy zku-
šebně uspořádali tři farmářské 
trhy v  sobotu a  dva v  pátek. 
Výsledek byl překvapující, so-
botního prodeje se z  celkem 
100 zvaných prodejců účast-
nilo pouze 5 a  návštěvnost ze 
strany občanů byla velmi malá, 
okolo 20 občanů Hranic za celé 
dopoledne. Jarmark probíhal 
od 8. hodiny ranní do 12. hodi-
ny, centrum města bylo kolem 
11. hodiny naprosto vylidněné. 
Prodejci byli zklamaní, že do 
Hranic vážili cestu a  ze strany 
občanů nebyl zájem. Poslední 
jarmark, naplánovaný na sobo-
tu, jsme museli zrušit, protože 
se z prodejců nikdo nepřihlásil. 
Potvrdilo se tak, že o  sobotní 

prodej není zájem ani ze strany 
prodejců, ani občanů.

Celkem bylo od roku 2011 
uspořádáno již 15 prodejních 
akcí, počet farmářů i návštěvní-
ků se v pátek postupně zvyšoval. 
Dnes se každého trhu účastní při-
bližně 65 prodejců a okolo 2 tisíc 
návštěvníků z Hranic a blízkého 

okolí. Ve spolupráci se zástupci 
místní akční skupiny město ma-
ximálně propaguje místní pro-
dukci zdejších farmářů a  také 
regionální značku kvality „Mo-
ravská brána regionální produkt“. 

Náklady na jednu prodejní 
akci činí přibližně 35 tisíc korun 
za propagaci, velkokapacitní 

stan, úklid, odvoz odpadků, 
spotřebu elektrické energie 
a  podobně. Za užívání tržního 
místa vybere město při účasti 
65 prodejců zhruba 10 tisíc ko-
run (v sobotu necelých tisíc ko-
run). Znamená to, že město tyto 
akce dotuje ze svého rozpočtu 
25 tisíci korunami. (bak)

Páteční Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Hranicích. Foto: Petr Bakovský

Ve školkách 
je ještě místo 

Upozorňujeme, že v ně-
kterých městských mateř-
ských školách jsou ještě od 
1. září 2016 volná místa pro 
děti. Kontakty na mateřské 
školy naleznete například na 
webu města www.mesto- 
-hranice.cz/cs/pro-turisty/ 
m e s t o - h r a n i c e / s k o l y - 
-materske-skoly/materske-
-skoly.html. (bak)

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

NABÍDKA, CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

skodafresh.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.
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INZERCE

Máte na zahradě nebo na 
svém pozemku pěkný vzrostlý 
jehličnan, který potřebujete po-
kácet, například kvůli bezpeč-
nosti? Pokud jde o  přiměřeně 
velký a pěkně rostlý strom, mů-
žete jej nabídnout městu Hranice 
jako Vánoční strom. S případný-
mi nabídkami se obracejte na 
Mgr.  Kateřinu Cyžovou, odbor 
Správy majetku Městského úřa-
du Hranice na telefonní číslo 
581 828 239. (bak)

VÁNOČNÍ 
STROM  
PRO MĚSTO



4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE MUSÍ ŘEŠIT KONCEPČNĚ

Člověk musí vykonat práci, 
aby se uživil. Společenství lidí 
vykonává práci, aby se uživila 
celá naše společnost. Lidská čin-
nost tedy bezesporu, v koneč-
ném důsledku, zhoršuje životní 
prostředí. Není však řešením za-
stavovat, rušit nebo nepovolo-
vat hospodářskou činnost, která 
nás živí. Kultivovaná společen-
ství dnes vědí, že je nutné tento 
rozpor řešit a  hledat cesty ke 
zmírňování případných dopadů.

Hospodařit je nutné s  ohle-
dem na životní prostředí. Rov-
nováhu tohoto stavu zajišťuje 
mnoho institucí. Rada města 
Hranic má komisi pro životní 
prostředí. Městský úřad má od-
bor stavební úřad, životního pro-
středí a dopravy. Krajský úřad má 
odbor životního prostředí. Násle-
duje Ministerstvo životního pro-
středí a  máme také dozorové 
orgány, jako například Českou 
inspekci životního prostředí. 

V oblasti ochrany životního 
prostředí pracují tisíce lidí. Od-
borná veřejnost a také řada dob-
rovolných organizací. Je to velmi 
široká problematika. Patří sem 
deratizace, ochrana zvířat, vo-
dovody a kanalizace, vodní hos-
podářství, hluk, zápach, ochrana 
ovzduší, údržba pozemků, mobi-
liáře, parky, údržba zeleně a také 
například redukce holubů. 

Samostatnou oblastí je odpa-
dové hospodářství, vnější globál-
ní vlivy a doprava. Je nutné se 
starat o územně chráněné celky 
parků. Dotýkají se nás i celosvě-
tové problémy, jako třeba úbytek 

ozónové vrstvy, oteplování nebo 
znečištění moří. 

Okolí nás ovlivňuje
Životní prostředí v Hranicích 

významně ovlivňují okolní zdro-
je znečištění, někdy vzdálené 
i 200 km, (Polsko). Ale i ty bližší 
- Ostravsko, Karviná, cihelna Je-
zernice nebo Deza z Valašského 
Meziříčí. Různé lomy a těžba. Této 
problematice se věnují jednotlivé 
obce a také státní instituce. My 
jsme odpovědní za naši oblast. 
Pokud někdo vytáhne učebnici 
chemie a začne strašit, nebude-
me spát. Na naší skládce, v ka-
nalizaci, v potocích a řekách i ve 
vzduchu se nachází téměř každý 
chemický prvek. Důležité je, aby 
byl v koncentraci a množství, kte-
ré nás neovlivňuje. 

Co nás ovlivňuje, již stanovili 
odborníci. TZL – tuhé látky (PM), 
SO2 – oxidy síry, NO – oxidy du-
síku, CO – kysličníky a také VOC 
– těkavé látky. Můžeme ještě zmí-
nit benzopyreny nebo například 
arsen. Zjednodušeně jde tedy 
o mikroprašnost v ovzduší, o spa-
liny a  to především z  lokálních 
topidel, o hluk, o splaškové vody 
a o zápach. Z tohoto důvodu běží 
v Hranicích dlouhodobě několik 
programů. Program snižování 
imisí. Program ke zlepšení kvality 
ovzduší. Jsou plněna opatření ve 
věci zvýšené očisty a realizována 
různá drobná vylepšení. 

V roce 2013 byl v projektu Čis-
té ovzduší pro Moravskou bránu 
zaveden monitoring všech zmí-
něných ukazatelů v naší oblasti. 

Tuto činnost provádí odborná 
firma ENVINET a.s. Kompletní vý-
stupy předává hranickému úřa-
du a  také poskytuje veřejnosti 
na webu města v grafech. Celý 
systém dnes ukazuje, že téměř 
veškeré sledované parametry se 
soustavně zlepšují. 

Mobilní stanice jsou umís-
ťovány především u  podniků 
jako Cement, SSI Schäfer, Cetris, 
Tondach, Pressbeton, Cidemat, 
CTPark, Lom Hrabůvka, ale také 
u dálnice nebo v lokalitách s vý-
skytem spalování pevných paliv. 
Máme samozřejmě zátěžové uzly 
dopravy a musíme vyhodnocovat 
práci s odpady. 

Firmy nejsou nečinné
Průběžně jsme informováni, 

jaká opatření ve své činnosti zmí-
něné i jiné hospodářské subjekty 
provádějí. Cementárna investuje 
do odlučovačů a filtrace, zlepšuje 
proces spalování i čištění odpad-
ních vod. Pressbeton přebudoval 
celou svoji výrobu a zrušil vibrační 
technologie. Tondach přešel na 
vypalování pouze zemním ply-
nem a  přijal řadu opatření pro 
snížení prašnosti. Lom Hrabůvka 
zpřísnil plachtování vozidel, uží-
vá při těžbě vodní mlhu, vysazuje 
zeleň a snaží se snížit hluk. Přesto 
odvoz vytěženého materiálu je 
problém. Řada dopravců přešla 
nebo bude přecházet na CNG 
místo nafty. 

Také město vytváří neustálý 
tlak. Zapojilo se do projektu vý-
měny starých kotlů v rodinných 
domech. Plánuje významné pro-

jekty v oblasti dopravy, které by 
měly zajistit obslužnost průmy-
slových lokalit mimo centrum 
města. Provádí rekonstrukce 
povrchů komunikací. Monitoru-
je zeleň a významně ji rozšiřuje. 
Chceme, aby městská společnost 
EKOLTES zvýšila očistu chodníků 
a  komunikací. Dokončujeme 
kanalizační síť města. Před reali-
zací je lokalita Pod Křivým, ulice 
Havlíčkova a rekonstrukce kana-
lizace v oblasti ulice Kropáčova. 
Především však komunikujeme 
s podniky a hledáme vzájemně 
cesty ke zlepšení nastavených 
parametrů. 

Provozovatel vodovodů a ka-
nalizací - VaK Přerov provádí 
opatření proti možným únikům 
znečištěných vod do toku Beč-
vy při přívalových deštích a jiné 
investice. Důležitým aspektem 
je také dokončení Palačovské 
spojky a dokončení systému pro-
tipovodňové ochrany na Bečvě. 
V  dalším období se připravují 
ochranné suché poldry nad Hra-
nicemi na potocích Ludina, Ve-
lička a jiné. 

Na závěr mi tedy dovolte 
konstatovat, že zřejmě nikdy ne-
nastane stav, kdy hospodářská 
činnost utichne a bude vše vy-
řešeno. Hospodářská činnost se 
rozvijí, ale za posledních dvacet 
let se životní prostředí v Hrani-
cích významně zlepšilo. Přesto 
je naším společným zájmem vše 
pravidelně vyhodnocovat a neu-
stále koncepčně vylepšovat. 

Jiří Kudláček, 
starosta města Hranic 

Starosta města Hranic Jiří Kudláček. Foto: archiv starosty města
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CHYSTÁ SE TÝDEN 
S CHARITOU HRANICE

Charita Hranice se v týdnu od 
12. do 17. září připojuje k osla-
vám svátku svatého Vincence 
z Pauly, který je patronem cha-
ritního díla a již tradičně pořádá 
Týden s Charitou Hranice. Cílem 
je představit veřejnosti rozsah 
poskytovaných charitních služeb. 

Akce začne v pondělí 12. září 
v 18 hodin, kdy bude ve farním 
kostele v Hranicích sloužena mše 
svatá za zaměstnance a živé i ze-
mřelé klienty Charity Hranice.

V úterý 13. září od 10 do 
15 hodin mohou zájemci při-
jít na návštěvu prostor Charity. 
Den otevřených dveří bude jak 
v Denním centru Archa a v Níz-
koprahovém zařízení pro děti 
a mládež Fénix na třídě Českoslo-

venské armády 211 v Hranicích, 
tak v  Nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež Fénix, Zahradní 
1330 v Lipníku nad Bečvou a také 
v  Charitní pečovatelské službě 
Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7.

Ve středu 14. září pořádá 
Charita Hranice pro své klienty 
a  dobrovolníky Pouť na Svatý 
Hostýn. Klienti podle svého ak-
tuálního zdravotního stavu po-
jedou auty nebo autobusem až 
k bazilice. 

Týden s  Charitou Hranice 
zakončí vzdělávací víkend pro 
zaměstnance Charity Hranice 
na Chvalčově v pátek 16. září 
a sobotu 17. září. 

Radka Andrýsková,  
Charita Hranice

Mezi loňské akce Charity patřil například koncert kapely Gentlemen’s club, který 
připomněl 10. výročí založení Denního centra Archa. Foto: Petr Bakovský 

Zveme na zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 
8. září od 16. hodiny v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva na-
leznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), 
na úřední desce ve dvoraně zámku a  na dalších obvyklých 
místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj 
srdečně zváni. (bak)

INZERCE

PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ

BESEDA SE STAROSTOU

Írán – pohled do zákulisí. 
Tak zní název přednášky s be-
sedou, kterou nabízí městská 
knihovna. Je Írán ďábelskou 
zemí? Jak se islám promítá do 
každodenního života? Máme se 
v Íránu bát? 

Cestovatel a publicista RNDr.
Jiří Sladký, autor dvou knih o Írá-
nu, představí neobvyklý pohled 
do zákulisí šíitských rituálů, 
posluchače pozve k  hrobkám 
světců, k nimž míří nekonečná 
procesí, zavede je do hlučných 
průvodů kajícných věřících i na 
soukromé duchovní obřady, 

kam obvykle může jenom pra-
vověrný muslim. Vyprávění láme 
předsudky, kterých se kolem šíit-
ského Íránu nahromadilo víc než 
požehnaně. Přednáška bude do-
plněna hudebními i filmovými 
ukázkami a jako bonus představí 
kulturní artefakty, které demon-
strují způsob života a zvyklosti. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 
22. září od 18 hodin ve stu-
dovně městské knihovny na 
Staré radnici. Vstupné je 30 ko-
run, studenti a žáci mají vstup  
zdarma. 

(jem)

Veřejné setkání občanů se 
starostou města Hranic Jiřím 
Kudláčkem se uskuteční ve stře-
du 14. září od 17 do 19 hodin 
v příjemném prostředí Hudeb-
ního sálu v Zámecké ulici 118. 
Tématy diskuse budou zejména 
autobusové nádraží v Hranicích, 
jeho budoucnost a  dopravní 
napojení, silniční obchvat Hra-

nic, Palačovská spojka, okružní 
křižovatka ve Slavíči, podjezdy 
pod železniční tratí z Olomou-
ce na Ostravu, protipovodňo-
vá opatření na Bečvě a poldry 
na menších tocích, kanalizace 
Havlíčkova, úpravy v  Ekoltesu 
Hranice a Centrum odpadů Olo-
mouckého kraje. Na setkání jsou 
občané srdečně zváni.  (bak)
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Název zájmového útvaru Věková 
kategorie Roční zápisné Den Čas Místo konání

Aerobic ZŠ 700 Kč út 14:30-15:30 Tělocvična DDM Galašova

Agility ZŠ, SŠ, VOŠ 1 400 Kč st, ne st 16:00-19:30, 
ne 14:00-18:30 Kynologický klub

Agility – přípravka ZŠ 1 000 Kč po 15:30-17:00 Kynologický klub
Aikido – přípravka 1.-5.tř. ZŠ 700 Kč po 15:00-16:00 Tělocvična DDM Galašova
Aikido 6.-9.tř. + SŠ 1 000 Kč (+licence) út, pá 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová / zrcadlový sál DDM Nová
Angličtina MŠ (Drahotuše) MŠ 600 Kč čt 12:00-13:00 MŠ Drahotuše
Basketbal Panterky přípravka nar. 2005-2010 500 Kč (+200 Kč licence) pá 16:00-17:00 Hala Gymnázia Hranice
Basketbal SŠ Gymnázium 400 Kč čt 16:00-17:30 Hala Gymnázia Hranice
Country tance (Drahotuše) 2.-5.tř. ZŠ 400 Kč čt 12:30-13:30 ZŠ Drahotuše
Cvičení na závěsných sítích pro zač.+mírně pokročilé 6.-9.tř. + SŠ 1 200 Kč st 15:00-16:00 Studio Phoenix (nad pizzerií Agostini)
Dětský pěvecký sbor - přípravný 2.-5.tř. ZŠ 600 Kč po 16:00-17:00 Gymnázium Hranice
Dramatický kroužek (Drahotuše) ZŠ 400 Kč po 13:30-15:30 ZŠ Drahotuše
Flétna (Drahotuše) 1.-5. tř. ZŠ 400 Kč dle domluvy 12:30-13:30 ZŠ Drahotuše
Flétna MŠ (Drahotuše) MŠ 500 Kč st 12:30-13:30 MŠ Drahotuše
Flétna ZŠ, SŠ 1 000 Kč po 12.9. od 14:30 individuálně DDM Galašova
Florbal - začátečníci 1.-4.tř. ZŠ 600 Kč po 15:00-16:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Florbal - pokročilí 5.-9.tř. ZŠ 600 Kč po 16:00-17:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Florbal SŠ SŠ 600 Kč st 16:00-17:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Folklórní kroužek Rozmarýnek - začátečníci MŠ (4-6 let) 800 Kč st 15:00-16:00 Tělocvična DDM Galašova
Folklórní kroužek Rozmarýnek - pokročilí od 6 let 700 Kč (děti MŠ 800 Kč) st 16:00-18:00 Tělocvična DDM Galašova
Hudební klub - flétna (Všechovice) 2.-9. tř. ZŠ 500 Kč út individuálně ZŠ Všechovice
Hudební klub - klavír (Všechovice) 2.-9.tř. ZŠ 500 Kč út individuálně ZŠ Všechovice
Hudební klub - pěvecký sbor (Všechovice) 1.-2.tř. ZŠ 500 Kč út dle domluvy ZŠ Všechovice
Karate 5.-9.tř. ZŠ + SŠ 1 000 Kč út, čt 17:00-19:00 Velká tělocvična ZŠ Nová
Karate (Potštát) ZŠ 600 Kč po 17:00-18:30 ZŠ Potštát
Keramika 2.-6.tř. ZŠ 1 000 Kč po 15:00-16:00 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Klavír 1 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 1 300 Kč út 13.9. od 14:30 individuálně DDM Galašova
Klavír 2 2.tř. ZŠ + SŠ 1 300 Kč út individuálně DDM Galašova
Kreativní divadlo 2.-9.tř. ZŠ 700 Kč st 15:00-16:30 Spontánka DDM Galašova
Kreslení tužkou pravou mozkovou hemisférou - zač. 3.-9.tř. ZŠ 700 Kč út 14:00-15:30 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Kytara - začátečníci ZŠ 800 Kč čt 13:15-14:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara - mírně pokročilí ZŠ 800 Kč čt 14:15-15:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara – středně pokročilí ZŠ 800 Kč st 14:00-15:00 Spontánka DDM Galašova
Kytara - pokročilí 1 ZŠ 800 Kč čt 15:15-16:15 Spontánka DDM Galašova
Kytara - pokročilí 2 ZŠ 800 Kč st 16:30-18:30 Video DDM Galašova
Le Parkour ZŠ + SŠ 700 Kč čt 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová
Letecký modelář 3.-9.tř. ZŠ + SŠ 800 Kč po 14:30-17:30 Učebna letec. modeláře DDM Galašova

Mažoretky Panenky od 11 let 1 000 Kč st, pá, so st, pá 17:00-19:00
so 9:00-12:00 Velká tělocvična ZŠ Nová

Mažoretky Minipanenky 8-10 let 1 000 Kč po, st, pá
po 17:00-19:00 
st 17:00-19:00
pá 16:00-18:00

Velká těl. ZŠ Nová, malá těl. ZŠ Nová

Mažoretky Babypanenky 6-7 let 700 Kč (děti MŠ 800 Kč) po, st 17:00-19:00 Malá tělocvična ZŠ Nová
Minimažoretky Babypanenky přípravka 3-5 let 800 Kč po, st 16:15-17:30 Malá tělocvična ZŠ Nová, zrcadlový sál DDM Nová

Moderní gymnastika 2.-6.tř. ZŠ 800 Kč po 13:30-15:00  
(dle domluvy) Tělocvična DDM Galašova

Myslivecký kroužek 2.-9.tř. ZŠ + SŠ 600 Kč so (od 17.9.) 9:00-13:00 DDM Galašova, Valšovice, Paseky
Orientální tance - začátečníci ZŠ 600 Kč pá 16:30-17:30 Tělocvična DDM Galašova
Orientální tance - pokročilí ZŠ 600 Kč pá 17:30-18:30 Tělocvična DDM Galašova
Pohybové aktivity (Všechovice) 1.-3.tř. ZŠ 400 Kč st 13:00-14:00 ZŠ Všechovice
Pole dance SŠ 1 200 Kč st 16:00-17:00 Studio Phoenix (nad pizzerii Agostini)

Posilování 1. SŠ 1 000 Kč po, čt po 16:00-17:30, 
čt 17:30-19:00 Posilovna SPŠ

Posilování 2. SŠ 1 000 Kč po, čt po 17:30-19:00, 
čt 16:00-17:30 Posilovna SPŠ

Přírodovědný kroužek pro MŠ (Drahotuše) MŠ 500 Kč út 12:00-13:00 MŠ Drahotuše
Rukodělný kroužek 2.-7.tř. ZŠ 1 000 Kč čt 14:30-15:30 Výtvarná učebna DDM Hranice
Sportovní plavání - začátečníci ZŠ 2 500 Kč po, čt 15:30-16:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - pokročilí mladší ZŠ 2 500 Kč po, čt 15:30-16:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - pokročilí starší ZŠ 2 500 Kč po, čt 16:30-17:30 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - přípravka 1 3.-5.tř. ZŠ 2 000 Kč st 15:00-16:00 Plovárna Hranice
Sportovní plavání - přípravka 2 3.-5.tř. ZŠ 2 000 Kč st 16:00-17:00 Plovárna Hranice
Stolní tenis, šipky ZŠ 400 Kč út 14:00-16:00 Vestibul DDM Nová
Šperkování - hrátky s korálky a drátky 4.-9.tř. ZŠ 1 100 Kč st 15:00-17:00 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Výtvarný kroužek ZŠ 800 Kč čt 15:30-16:30 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Aikido - dospělí dospělí 2 850 Kč (+licence) út, pá 17:00-19:00 Malá tělocvična DDM Nová, zrcadlový sál DDM Nová
Anglický jazyk - začátečníci dospělí 3 000 Kč čt 16:00-17:30 Video DDM Galašova
Anglický jazyk - mírně pokročilí dospělí 3 000 Kč čt 17:30-19:00 Video DDM Galašova
Anglický jazyk - pokročilí dospělí 3 000 Kč út 16:30-18:00 Video DDM Galašova

Psí škola dospělí 2 700 Kč st, ne st 16:00-19:30, 
ne 14:00-18:30 Kynologický klub

Cvičení pro ženy od L do XXL dospělí 900 Kč út 17:30-19:00 Tělocvična DDM Galašova
Esperanto dospělí 400 Kč st 17:00-18:00 Kuchyň DDM Galašova
Keramika dospělí 3 600 Kč čt 16:30-18:30 Učebna výtvarné výchovy DDM Galašova
Ženský komorní sbor dospělí 900 Kč st 17:00-18:30 Hudebna DDM Galašova

Nabídka kroužků spolu s přihláškou jsou také na webu DDM Hranice www.ddm.hranet.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NABÍZÍ SPOUSTU KROUŽKŮ
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OBJEMNÝ ODPAD NEPATŘÍ NA ULICI, ALE NA SBĚRNÝ DVŮR

Černé skládky objemného odpadu a elektroodpadu na Třídě Československé armády a v ulici Farní. Foto: Ekoltes

Technické detaily nového vozu: SCANIA G320, DB4x2, 18 t, EURO 6 / RosRoca 
OLYMPUS 14W (14 m3). Foto: Ekoltes

INZERCE

Akciová společnost Ekoltes 
Hranice investovala do nového 
svozového vozu. Jedná se o ná-
kladní automobil na podvozku 
Scania s lisovací nástavbou (li-
neární pres). Vůz byl dodán na 
konci července a do konce srp-
na by měl vyjet do ulic. Svážet 
bude komunální i separovaný 
odpad. Nový vůz je náhradou 
za starý vůz značky Liaz. Od 
nového vozu si společnost 

slibuje především úsporu na 
opravách starého zařízení, na 
pohonných hmotách a  větší 
efektivitu při svozu. V  nepo-
slední řadě vozidlo splňuje 
nejpřísnější emisní normu Euro 
6 a jeho provoz v centru města 
bude mít minimální dopady na 
kvalitu ovzduší. 

Mgr. Pavel Völkl,  
vedoucí provozu odpadového 

hospodářství společnosti Ekoltes

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU 
– NOVÁ „KUKAČKA“

Akciová společnost Ekol-
tes Hranice provozuje jediný 
sběrný dvůr a  ten se nachází 
v areálu společnosti na adrese 
Zborovská 606. Kontejnerová 
hnízda na separovaný odpad, 
postranní uličky a zahrádkář-
ské kolonie nejsou detašo-
vanými pracovišti sběrného 
dvora. 

Stále se po celém městě 
objevují hromady s objemným 
odpadem a  elektroodpadem. 
Jedno takové hnízdo se objevi-

lo na začátku srpna v samotném 
centru města Hranic ve Farní uli-
ci a druhé tentýž den na Třídě 
Československé armády. 

Takové černé skládky v cen-
tru města likviduje společnost 
Ekoltes Hranice na náklady 
města. V  tomto kontextu sto-
jí za zmínku, že výše místního 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů se od 
roku 2012 drží na výši 600 Kč za 

osobu na rok. Skutečné náklady 
na svoz komunálního odpadu 
jsou rok od roku vyšší, výše po-
platku se přesto už čtyři roky 
nezměnila.

Pro hromadu objemného od-
padu zpravidla přijede traktor 
s vlečkou nebo multikára. Od-
pad se naloží a odveze na sběrný 
dvůr, kde ho zaměstnanci ještě 
roztřídí, popřípadě některé kusy 
demontují. Pracovníci sběrného 
dvora jsou už tak velmi vytíže-
ní. Zvlášť úterky bývají rušné, 

protože jde o první den, kdy je 
po víkendu otevřeno. Například 
druhé srpnové úterý odbavil 
sběrný dvůr 80 zákazníků, to pak 
na jednoho zákazníka připadá 
necelých 6 minut.

Žádáme občany Hranic, aby 
nenechávali odpad v  ulicích 
a sami dopravili svůj odpad na 
sběrný dvůr. Pomozte nám udr-
žet Hranice krásné a čisté!

Bc. Alžběta Krajčovičová,  
referent odpadového  

hospodářství Ekoltes Hranice
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Na rekordní počet koncer-
tů se mohou těšit předplati-
telé hranického Kruhu přátel 
hudby. V letošní 45. sezoně je 
připraveno deset kvalitních 
koncertů, všechny jsou zařa-
zené do abonentního cyklu. 

Jedinečný kulturní zážitek 
nabídne koncert předního 
symfonického orchestru Czech 
Virtuosi s japonskou houslovou 
virtuoskou Esther Yoo. Koncert 
pořádají Městská kulturní zaří-
zení Hranice ve spolupráci s Di-
vadlem Stará střelnice.

Jednou z  lahůdek bude Vá-
noční koncert. V podání světové 
špičky – Českého filharmonické-
ho sboru Brno – zazní v kostele 
Stětí sv.  Jana Křtitele Rybova 
Česká mše vánoční „Hej, Mistře!“

Výjimečné bude také vystou-
pení Bennewitzova kvarteta, 
které patří ke světově ceněným 
špičkovým komorním soubo-
rům.

Dalším zajímavým koncer-
tem bude vystoupení Lukáše 
a Ivana Klánského, otce a syna, 
kteří předvedou hru na klavír 
napříč generacemi, ale také vý-
jimečnou spolupráci a harmo-
nii při společné hře u  jednoho 
piana. 

Chybět nebudou ani mladé 
talentované soubory jako napří-
klad Altissimo Saxquartet, kte-

ré bylo prvním vysokoškolsky 
vzdělaným saxofonovým kvar-
tetem v České republice. Další 
zástupci mladé generace jsou 
Kristina Fialová (viola) a její man-
žel Petr Nouzovský (violoncello), 
kteří předvedou pořad s názvem 
Manželské kontrapunkty. 

To, že klasická hudba není 
jen doménou Evropy, ukáže na 
svém sólovém kytarovém kon-
certu Libor Janeček, který si 
připravil skladby z Jižní Ameriky 
a Španělska. 

Tradičně je do cyklu zařazen 
také zájezd na Janáčkovu filhar-
monii Ostrava, která se řadí mezi 
špičky tuzemského i evropské-
ho orchestru. Po dlouholeté 
spolupráci letos opět navazu-
jeme na festival Americké jaro, 
který vždy přiveze významného, 
talentovaného a  originálního 
umělce ze zámoří. 

To a  mnohem víc čeká mi-
lovníky hudby v letošní nabité 
sezóně Kruhu přátel hudby. Celý 
program naleznete na stránkách 
www.zameckyklub.cz v sekci 
Kruh přátel hudby.  (mš, nj)

KRUH PŘÁTEL HUDBY

KRUH PŘÁTEL HUDBY NABÍZÍ 
REKORDNÍ POČET KONCERTŮ A JEDINEČNÉ ZÁŽITKY

Český filharmonický sbor Brno patří k nejvyhledávanějším profesionálním tělesům v Evropě. 
Foto: oficiální stránky sboru

Špičkový komorní soubor Bennewitzovo 
kvarteto. Foto: oficiální stránka souboru

Připraveno je také vystoupení americko- 
-korejské houslistky Esther Yoo. 
Foto: oficiální stránka umělkyně

V Hranicích má činnost Kru-
hu přátel hudby (KPH) dlouho-
letou tradici. 

Formovat se začal jako hu-
debně-literární večery v roce 
1969, a to z iniciativy tehdejší-
ho ředitele hranického gymná-
zia Oldřicha Kubíčka. Ten také 
po celé roky byl a je duší Kruhu 
přátel hudby.

Hranický KPH byl založen 
v roce 1971 a oficiálně zaregistro-
ván v roce 1974. Prvním předse-
dou výboru KPH byl MUDr. Milan 
Šmrha, po něm MUDr. Václav 

Kopecký a poté středoškolský 
profesor Oldřich Kubíček.

Kruh přátel hudby fungoval 
v sedmdesátých letech pod JKP 
(Jednotný klub pracujících) a na 
starosti ho měla pracovnice JKP 
Eva Horáková, a to až do roku 
1991, kdy JKP ukončil svou 
činnost. „JKP zrušili v prosinci 
roku 1991, ale protože jsme 
měli už připravenou sezonu 
1991/1992, nabídla jsem se, že 
bych se o koncerty postarala až 
do konce sezony. Tehdejší ředi-
telka Městské knihovny v Hra-

nicích Eva Pírková nám nabídla, 
že by KPH mohl fungovat pod 
knihovnou, že by nám poskyto-
vali zázemí,“ zavzpomínala Eva 
Horáková. Od té doby až do roku 
2009 tedy působilo občanské 
sdružení Kruh přátel hudby při 
Městské knihovně v Hranicích.

Ve druhé polovině devade-
sátých let se KPH potýkal s ne-
dostatkem financí. „Významně 
nám pomohli sponzoři z Hranic, 
zvláště ti, kteří měli tento druh 
hudby rádi,“ připomněl Oldřich 
Kubíček.

Od roku 2009 pak začal KPH 
fungovat při Městském kultur-
ním zařízení Hranice, kde ho 
měla na starosti Helena Votavo-
vá. Na začátku minulého roku 
pak činnost převzala Městská 
kulturní zařízení Hranice, která 
spolupracují při tvorbě progra-
mů s Kruhy přátel hudby ve Va-
lašském Meziříčí, Rožnově pod 
Radhoštěm a v Novém Jičíně. 
Díky tomu se daří zařadit do 
programu i finančně náročnější 
pořady.  

(nj)

Historie kruhu přátel hudby

Prodej abonentek
Předprodej předplatné-

ho začne ve čtvrtek 1.  září 
v  kanceláři Městských kul-
turních zařízení Hranice 
v Zámecké ulici 118. Potrvá 
do středy 21. září. V pracovní 
dny bude možné předplatné 
zakoupit od 10 do 12 a od 
13 do 16  hodin. Případné 
dotazy rádi zodpovíme na 
telefonu 581 828 172 nebo 
731 910 267. 

Cena předplatného se při-
tom nezměnila, činí 700 ko-
run. Zlevněné předplatné ve 
výši 600 korun je pro důchod-
ce, studenty, držitele průkazu 
ZTP a děti nad 12 let. Pro děti 
do 12 let v doprovodu dospě-
lého je vstup zdarma.

Uvítáme i nové předplati-
tele. Předplatné je výhodné, 
protože vstupné na jednot-
livé koncerty se bude pohy-
bovat od 100 do 250 korun.  
 (red)
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Vladimír Merta je legendár-
ní písničkář, publicista, spiso-
vatel, fotograf a filmový režisér. 
V  jeho dílně vznikl například 
film Smrt krásných srnců po-
dle knihy Oty Pavla, kterým 
zakončil své studium na FAMU. 
A když zrovna filmy netočí, má 
na starosti jejich hudební do-
provod. Vladimír Merta nedáv-
no vyrazil na koncertní turné 
a přibral s sebou dva kvalitní 
české umělce, se kterými tvoří 
silné hudební těleso, jenž má 
co nabídnout. 

Druhý z  trojice je rockový 
houslista Jan Hrubý, známý 
především ze skupin Etc…, Fra-
mus 5, Reciprocita a Kukulina. 
Ten má na kontě instrumentál-
ní podklad desek mnoha čes-

kých umělců, písně 
ovlivněné keltským 
rockem a  album 
Společné světy, kte-
ré vydal s anglickým 
harfenistou Seanem 
Barrym. Posledním 
členem je Ondřej 
Fencl, který se vě-
nuje zpěvu a hře na 
kytaru a klávesy. Jeli-
kož se nevyhýbá ani 
psaní, vznikly pod 
jeho rukama tex-
ty Lenky Dusilové, 
Olympicu a dalších. 
Od roku 2007 je ka-
pelníkem 5P Luboše Pospíšila.

Tito tři tvořiví umělci vystou-
pí v  Zámeckém klubu v  pátek 
30. září ve 20 hodin. Lístky jsou 

k sehnání v předprodeji v hranic-
kém Turistickém informačním 
centru na zámku za 150 korun, na 
místě budou stát 200 korun.    (vh)

Bethrayer, Hazydecay a Made 
by zero. To jsou tři tvrdé party, tři 
metalové sestavy plné ostrých 
tónů a silných hlasů. První z nich, 
Bethrayer, navštěvuje Hranice 
pravidelně každý rok. Tentokrát 
představí aktuální desku Bur-
ning scars, která vyšla v loni na 
podzim a  je plná trash groove 

metalu. Další partou jsou jejich 
kamarádi Hazydecay, kteří se 
na novou desku naopak teprve 
chystají. Jejich playlist tedy ur-
čitě oživí nové kousky. Metalco-
roví Made by zero jsou služebně 
i  věkově nejmladší, na kvalitě 
jejich hudby to ale vůbec není 
znát. Spojení těchto tří skupin 

nabídne skvělý zážitek v pátek 
23. září. Metal rozduní Zámec-
ký klub ve 20 hodin. Lístky je 
možné koupit v  předprodeji 
v hranickém Turistickém infor-
mačním centru v přízemí zám-
ku za 100 korun, na místě bude 
vstupné za 130 korun. 

 (vh)

ZÁMECKÝ KLUB

Příjemný prostor Zámeckého klubu. Ilustrační foto: Jiří Necid

Legendární písničkář Vladimír Merta vystoupí v Hranicích. 
Foto: oficiální stránky zpěváka

Výrobní pozice
• Obsluha CNC strojů - 3-osá fréza
• Obsluha CNC strojů - horizontka
• Obsluha CNC strojů - ohraňovací lis
• Obsluha svařovacího robota
• Zámečník - svářeč CO2
• Lakýrník na mokré lakovně
• Skladník / dělník v expedici

Nabízíme
• Práci ve stabilní společnosti 
• Čerpání firemních benefitů
• Motivující finanční ohodnocení
• Další vzdělávání 
• Rozšiřování odbornosti 

Kontakt
Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemců o zaměstnání
http://ssischaefer.jobs.cz/

THP pozice
• Konstruktér
• Projektant v E-planu
• Technik přípravy výroby
• Obchodní referentka – NJ
• Programátor CNC strojů
• Logistik - sklad náhradních dílů s NJ
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• Obsluha CNC strojů - horizontka
• Obsluha CNC strojů - ohraňovací lis
• Obsluha svařovacího robota
• Zámečník - svářeč CO2
• Lakýrník na mokré lakovně
• Skladník / dělník v expedici

Nabízíme
• Práci ve stabilní společnosti 
• Čerpání firemních benefitů
• Motivující finanční ohodnocení
• Další vzdělávání 
• Rozšiřování odbornosti 

Kontakt
Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemců o zaměstnání
http://ssischaefer.jobs.cz/

THP pozice
• Konstruktér
• Projektant v E-planu
• Technik přípravy výroby
• Obchodní referentka – NJ
• Programátor CNC strojů
• Logistik - sklad náhradních dílů s NJ

INZERCEINZERCE

Písničkáři Ivo Jahelka a  Mi-
roslav Paleček už hranické pu-
blikum jednou uchvátili. Jejich 
minulý dvojkoncert sklidil velké 
ovace, a tak se umělci do měs-
ta vracejí, aby pobavili diváky 
svým uměním. Pořad se skládá 
ze dvou samostatných částí, 
z  nichž každá patří jednomu 
z dvojice. Miroslav Paleček za-
zpívá originální interpretace 
oblíbených „ježkáren“ z  dílny 
trojice V+W+J, i řadu svých au-
torských a  osobitých skladeb. 
Tento zpěvák patří k legendám 

českého folku a jeho písničkám 
nechybí melodičnost ani nad-
hled. Ve druhé polovině kon-
certu jej vystřídá Ivo Jahelka 
známý jako „zpívající právník“, 
který baví posluchače svými 
zhudebněnými soudničkami, 
baladami ze života a perličkami 
ze soudních síní. Zábavný dvoj-
koncert zaplní Zámecký klub ve 
čtvrtek 6. října od 19  hodin. 
Lístky nabídne  informační cen-
trum na zámku v předprodeji za 
200 korun, na místě bude vstup-
né o 50 korun dražší.  (vh)

Jahelka a Paleček se vracejí 
na hranické pódium

Přijďte se 
nakazit smíchem 
Uršuly Klukové

První dáma humoru a ma- 
jitelka nejnakažlivějšího 
smíchu na světě přijede 
pobavit hranické diváky do 
Zámeckého klubu v Hrani-
cích. 

Uršula Kluková vystoupí 
se svým zábavným celove-
černím programem ve čtvr-
tek 22. září v 19 hodin. Její 
stand up show bude plná 
historek o  rodině, vzpo-
mínek na Miloslava Šimka 
i úsměvných lechtivých scé-
nek z veřejného domu nebo 
gynekologické ordinace. 
Večer plný smíchu protka-
jí evergreeny barytonisty 
Šimona Pečenky, zpěvu 
se ujme i samotná hvězda 
pořadu. Diváci nepřijdou 
zkrátka, vedle nadměrné 
dávky humoru se mohou 
těšit na překvapení i legen-
dární bábovkové pohoštění 
z představení Kavárna u Ur-
šuly. Lístky na Klukoviny bu-
dou k dostání v předprodeji 
v hranickém Turistickém in-
formačním centru v přízemí 
zámku za 150 korun, na mís-
tě bude vstupné o 50 korun 
vyšší. (vh)

MERTA, HRUBÝ, FENCL. TŘI MUŽI ČESKÉ 
HUDEBNÍ SCÉNY VYSTOUPÍ V HRANICÍCH

DÁVKA METALU ROZDUNÍ ZÁMECKÝ KLUB
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Především začátek září se 
v  Hranicích ponese v  duchu 
vernisáží. Slavnostní zahájení 
výstav na různá témata nabíd-
ne muzeum na Staré radnici, 
galerie Synagoga, Galerie se-
verní křídlo zámku i soukromá 
Galerie M+M.

První zářijová vernisáž se usku-
teční ve středu 7. září v 17 ho-
din na zámku, kde výstavu obrazů 
hranického výtvarníka Jaroslava 
Jakubce vystřídají díla tří ostrav-
ských umělců – Edy Riedla, Jindři-
cha Komára a Šárky Hamšíkové.

Následující den, ve čtvrtek 
8. září v 15 hodin, bude zaháje-
na v Galerii M+M tradiční výsta-
va věnovaná tvorbě seniorů. Již 
14. ročník výstavy s názvem Barvy 
života bude pestrou přehlídkou 
nejrůznějších výrobků, jako je 
keramika, obrázky, výšivky a po-
dobně.

Výstavu Příběh zázračné tep-
lické kyselky v muzeu na Staré 
radnici vystřídají v září dvě nové 
výstavy. První z nich bude autor-
ská a nabídne především umělec-
ké sklo výtvarnice Evy Vlasákové. 
Výstava bude vernisáží zahájena 
v pátek 9. září v 17 hodin. 

O týden později, ve čtvrtek 
15. září v 17 hodin, zahájí hra-
nické muzeum na Staré radnici 
zajímavou regionální výstavu vě-
novanou sportu, a to slavné éře 
hranického boxu. 

Poslední vernisáž v  září 
proběhne ve čtvrtek 29. září 
v 17 hodin v galerii Synagoga, 
kde svá díla představí významný 
umělec Eduard Ovčáček.  (rk)

VÝSTAVY

ZÁŘÍ BUDE V HRANICÍCH 
PATŘIT VERNISÁŽÍM

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

Výstava Barvy života v  Galerii M+M 
představuje tradičně pestrou tvorbu se-
niorů. Ilustrační foto: Radka Kunovská

Po skončení výstavy děl Mariana Meška obsadí prostory ga-
lerie Synagoga obrazy Eduarda Ovčáčka, který patří k našim 
nejvýznamnějším umělcům současnosti. Autorova tvorba za-
sahuje hned do několika oborů umění, jedná se o vynikajícího 
malíře, grafika, sochaře, fotografa a ilustrátora. V současné době 
žije a pracuje v Ostravě. 

Výstava v Hranicích s názvem Šifry & citace představí roz-
měrnější obrazy Eduarda Ovčáčka vytvořené technikou malby 
a otisků akrylem na plátně. Bude vystaven soubor 22 velkofor-
mátových obrazů, které uvedou diváka do problematiky tvorby 
autora. Ten využívá písma, znaků, čísel a piktogramů jako inspira-
tivní výtvarné předlohy ve své tvorbě. Některé konkrétní citace 
známých textů, které jsou v obrazech zašifrované obsahově, 
doplňují atmosféru jednotlivých obrazů. 

(rk), foto: oficiální stránky autora

EDUARD OVČÁČEK 
V HRANICÍCH

Slavnostní vernisáží ve čtvr-
tek 11. srpna byla v  galerii Sy-
nagoga zahájena výstava děl 
slovenského autora Mariana 
Meška (na snímku vpravo). Na 
vernisáži, kterou si nenechalo 
ujít 65 návštěvníků, promluvil 
kurátor výstavy, významný slo-
venský literární a výtvarný teore-
tik Peter Zajac (na snímku vlevo). 
O hudební doprovod se postaral 
hranický písničkář Víťa Vrbka se 
zpěvačkou Veronikou Vališovou. 

Vernisáže se zúčastnilo také 
množství význačných návštěv-
níků. Nechyběl fotograf Jin-
dřich Štreit, slovenští umělci 

Milan Bočkay a Vladimír Kordoš, 
či slovenský politik František 
Mikloško. 

Název výstavy Vrstvenia vy-
chází z  cyklu obrazů menšího 
formátu, který je v  Synagoze 
také vystaven. Zajímavá je origi-
nální instalace děl, kdy například 
obraz s názvem Retro dlažba je 
umístěn na dlažebních kostkách. 
Na návštěvníky také čeká zpest-
ření v podobě jedenácti obrazů 
zobrazujících písmena, která při 
správném poskládání vytváří dvě 
slova související s výstavou. Tu je 
možné navštívit až do 25. září. 

(rk), foto: Jiří Necid

V SYNAGOZE VYSTAVUJE 
UMĚLEC ZE SLOVENSKA

Hlava plná příběhů, Nepo-
kojný spáč, Oni dva či Tajemný 
příběh. To je jen výběr z názvů 
děl, který v  muzeu na Staré 
radnici představí akademická 
malířka Eva Vlasáková. 

Výstavní prostory Gotické-
ho sálu a  jeho předsálí zaplní 
od září do listopadu umělecké 
sklo a grafika absolventky Vyso-
ké školy uměleckoprůmyslové, 
která také studovala a  později 
i vyučovala například na Pilchuck 
Glass School ve Spojených stá-
tech amerických. Tvorba Evy 
Vlasákové je zastoupena ve ve-
řejných i  soukromých sbírkách 
nejen v Evropě, ale také v Jižní 
Americe, Asii či Novém Zélandě.

Díla Evy Vlasákové se vy-
značují barevnou a  tvarovou 
rozmanitostí, nezaměnitelným 
rukopisem i  fantastickými pří-
běhy. Kdo je oním Nepokojným 
spáčem, co bylo Nalezeno na 

poušti a o čem vypráví Tajemný 
příběh? To a  mnohem více se 
návštěvníci dozvědí na výstavě, 
která bude zahájena slavnostní 
vernisáží za přítomnosti umělky-
ně v pátek 9. září v 17 hodin.   (rk)

V MUZEU BUDE
„SKLENĚNÁ VÝSTAVA“

Eva Vlasáková, Hlava plná příběhů, 
sklo tavené v ryté formě.
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Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 369, e-mail: info@vwolomouc.cz, www.vwolomouc.cz

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, nákup Originálních,  
Výměnných a Economy dílů Volkswagen® a Originálního příslušenství Volkswagen®  
pro osobní i užitkové vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční prostředky.  
Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

INZERCE

VÝSTAVA PŘIPOMENE ZLATOU ÉRU HRANICKÉHO BOXU
Box měl kdysi v  Hranicích 

silný úder i  zvuk. O  místních 
rohovnících, jak se tehdy bo-
xerům říkávalo, věděli v  celé 
Evropě. 

Když v roce 1929 hranický od-
díl vznikl, možná nikdo netušil, 
že o  deset let později ovládne 
nejvyšší boxerskou třídu a vítěz-
nou formu si udrží až do polovi-
ny padesátých let. A protože by 
byla škoda legendární úspěchy 
boxerských rodáků zapomenout, 
rozhodli se pracovníci muzea 
v Hranicích oprášit staré fotogra-
fie a trofeje a zlatou éru hranic-
kého rohovnictví připomenout 
výstavou.

Hranickým rohovníkům se de-
set let po založení oddílu zadařilo 
natolik, že obsadili první příčku 
nejvyšší boxerské třídy. Není proto 
divu, že se na to konto ve měs-
tě pořádalo Mistrovství Moravy 
v boxu. Od roku 1945 byli hraničtí 
nejlepšími hráči v republice a svou 
pozici si pevně obhájili na konci 
čtyřicátých let vítězstvím v utkání 
Čechy – Morava. Pražští boxeři jim 
tehdy na domácí půdě podlehli, 
a tak borci z Hranic utvrdili svou 
cestu na olympiádu. Přestože Alois 
Bělocký na světový závod nedojel, 
František Majdloch startoval na 

olympiádě v  Lon-
dýně, Helsinkách 
i  Melbourne. „Čas 
strašně utíká a na 
postavy hranické-
ho boxu se zapo-
míná. Málokdo ví, 
že máme rodáka, 
který reprezentoval 
Československo na 
třech olympiádách,“ 
uvedl pro Hranický 
zpravodaj Petr Mün-
ster, vnuk slavného 
hranického boxera 
Aloise Bělockého.

Ačkoliv začal 
místní rohovnic-
ký oddíl ve druhé 
polovině padesá-
tých let slábnout 
a roku 1967 zanikl 
docela, je třeba 
si jeho zlaté časy 
připomenout. Na 
to se v posledních 
měsících zaměřili zaměstnanci 
hranického muzea, kteří s  po-
mocí pamětníků shromáždili 
historické materiály a připravili 
výstavu s názvem Slavná éra hra-
nického boxu. 

„Zaměřili jsme se převážně na 
nejslavnější poválečné období 

hranického boxu. Návštěvníci 
budou moci spatřit množství 
dobových fotografií, dokumen-
tů, unikátních obrovských pla-
kátů, trofejí a dalších zajímavých 
předmětů souvisejících právě 
s hranickým rohovnickým oddí-
lem. Dozvědí se o sportovních 

úspěších i  pestrých životních 
příbězích a osudech hranických 
boxerů,“ sdělil kurátor výstavy 
Vít Kunovský. Výstava, kterou 
odstartuje vernisáž ve čtvrtek 
15. září v  17 hodin, potrvá do 
poloviny listopadu. Vstup na ni 
je zdarma. (vh)

Na olympiádu se také připravoval 
jeden ze slavných hranických boxerů  
Alois Bělocký. Foto: rodinný archiv

Hranický oddíl rohovníků patřil mezi nejlepší v Evro-
pě. Alois Bělocký (vlevo) mířil dokonce na olympiádu. 
Foto: rodinný archiv
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Hranice 
sobota 
10. září
2016

Národní téma: 
Památky 

a komunity

Vstupy do památek i na programy zdarma

PROGRAM V SYNAGOZE

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

• Koncert HDPS  
(9:30 a 10:30)

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

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

PROGRAM NA ZÁMKU

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

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

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

STARÁ STŘELNICE

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

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

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

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

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

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

KOSTÝMOVANÉ 
PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

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

PROGRAM NA STARÉ RADNICI

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

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

• Sklářský ateliér Nádvoří 
Staré radnice nabídne 
ukázky práce se sklem a pod 
vedením sklářského mistra 
Tomáše Janíka si návštěvníci 
budou moci vyzkoušet např. 
broušení sklenic. Přineste si 
láhev od vína či zavařovací 
sklenici a můžete si vybrousit 
originální vázu (9:00–16:00)

• Koncert hranické skupiny 
Vokalamita (11:30)

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

PROGRAM V GALERII M+M

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

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

ORCHESTRION

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

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY

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

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

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

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

Zpřístupněné památky
od 9:00 do 16:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
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JOŽKA ČERNÝ BUDE 
NA STARÉ STŘELNICI
Folklórní král Moravy letos 

slaví své sedmdesáté narozeni-
ny. K životnímu jubileu si nadělil 
velké koncertní turné, v  jehož 
rámci navštíví i Hranice. V diva-
dle na Staré střelnici vystoupí 
s  cimbálovou muzikou Gracia 
v neděli 25. září v 18 hodin. Líst-
ky jsou k zakoupení za 290 ko-
run v restauraci Stará střelnice 
denně od 11 do 22 hodin. 

Jožka Černý je zpěvák, kte-
rý svými folklórními melodiemi 

ovládl nejen celou Moravu. Ve 
svém repertoáru má stovky 
písní, jež se předávají z gene-
race na generaci. Tento umělec 
hraje převážně s  cimbálovou 
muzikou, řadu šlágrů však 
zpíval i se slavnou dechovkou 
Moravanka. Jožka Černý za svůj 
život prodal přes milion hudeb-
ních nosičů a  je oblíbený pro 
obdivuhodný rozsah i  barvu  
hlasu.      

(vh)

Hranický oddíl rohovníků patřil mezi nejlepší v Evropě. Alois Bělocký (vlevo) mířil 
dokonce na olympiádu. Foto: rodinný archiv

INZERCE

Folklórní zpěvák Jožka Černý oslaví 
velkým koncertním turné své  
sedmdesáté narozeniny. 
Foto: oficiální stránky zpěváka

Nepřišel Vám 
do schránky 

Hranický zpravodaj?

Volejte 581 607 479.

Duo Kieslowski na 
Dnech evropského 
dědictví

Blíží se Dny evropského 
dědictví, v  jejichž rámci se 
uskuteční koncert hudeb-
ního tělesa Duo Kieslowski. 
Spojením hudebníka Davida 
Pomahače, který si říká DKP, 
působil v kapelách Bez peří 
a Houpací kůň a spolupra-
coval s  písničkářem Xavie-
rem Baumaxou, a pianistky 
a zpěvačky Marie Kieslowski, 
jejíž druhý projekt nese ná-
zev Selective Mute, vznikla 
jedinečná umělecká dvojice. 
Duo Kieslowski znamená dva 
hlasy a  intimitu, která mezi 
nimi rezonuje. Jejich krásný 
komorní koncert rozezní 
prostory hranické Synagogy 
v sobotu 10. září v 16 hodin. 
Vstup je zdarma.  (vh)

Hranický Zámecký klub letos 
nabídne několik novinek. Jednou 
z nich jsou neformální kurzy an-
gličtiny, které rozvíří atmosféru 
klubu každé úterý od 16 hodin. 
Jednotlivé lekce jsou tematicky 
zaměřené na rozmanité okruhy 
každodenní potřeby, od jídla přes 
cestování až po film. „Devadesát 
minut dlouhá setkání budou uzpů-
sobena tak, že se jich nemusí bát 
ani úplný začátečník. Cílem je na-
učit se či zopakovat užitečné fráze, 
bez ostychu konverzovat a užít si 
zábavný podvečer,“ uvedla hlavní 
lektorka kurzu Alexandra Kulová. 

Účastníci se mohou při studiu 
občerstvit u baru, který bude po 
celou dobu k dispozici. Je to také 
skvělá příležitost, jak prohodit 
pár anglických slov s číšníkem. 
„Vítán je každý. Nezáleží na věku 
ani na znalosti angličtiny, tak se 
neostýchejte a přijďte si procvičit 
to, co už jste třeba ze školních lavic 
zapomněli,“ lákala Alexandra Ku-
lová, která má dlouholetou praxi 
ve výuce angličtiny. První hodina 
proběhne v úterý 4. října, vstup-
né na lekci je 20 korun. (vh)

HOW ARE YOU?
Zámeckým 
klubem bude 
znít angličtina
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Výstavu Příběh zázračné teplické kyselky odstartovala 9. června slavnostní vernisáž. Celé léto se tak návštěvníci muzea na Staré radnici mohli seznamovat s historií 
i současností lázní Teplice nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyní i „bezedné“ Hranické propasti. Poslední možnost prohlédnout si výstavu v prostorách 
Staré radnice bude v neděli 4. září. Poté se informační panely přesunou do teplických lázní, kde budou vystaveny v lázeňském domě Janáček. Výstavu navštívilo 
do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje přes dva tisíce lidí. Foto: Jiří Necid

V srpnu byla výstava zpestřena lázeňskou kafírnou, a to v sobotu 6. srpna a v pá-
tek 12. srpna. Celkem si možnost ochutnat čerstvě praženou kávu a poslechnout 
si odborný výklad nenechalo ujít 294 návštěvníků. Foto: Jiří Necid

Pro děti a jejich rodiče se uskutečnily dvě výtvarné dílny. První se 
konala ve středu 17. srpna, druhá o týden později 24. srpna. Děti si 
mohly vytvořit originální potisk na látku a netopýry nejrůznějších 
tvarů a velikostí. Foto: Dagmar Holcová

V průběhu výstavy se uskutečnilo několik komentovaných prohlídek. Rekordní 
návštěvnost zaznamenala srpnová prohlídka se speleopotápěčem Lukášem 
Brychlecem, na kterou přišlo 91 lidí. Foto: Dagmar Holcová 

Během prázdnin výstavu zpestřila hra Za teplickým pokladem s Bubliňáčkem. Na své si tak 
přišli i malí návštěvníci. V době uzávěrky zářijového čísla Hranického zpravodaje si ji zahrálo 
260 dětí, které tak zábavnou formou čekalo nejen poučení, ale i odměna za splnění úkolů. 
Foto: Dagmar Holcová 

VÝSTAVU O LÁZNÍCH, JESKYNÍCH A PROPASTI 
NAVŠTÍVILO PŘES DVA TISÍCE LIDÍ



15OHLÉDNUTÍ

Přes 1800 lidí zavítalo na koncerty Hranického kulturního léta, které se uskutečnily v Zámecké zahradě v Hranicích. Na 11. ročník Hranického kulturního léta bylo 
naplánováno šest koncertů, kvůli nepříznivému počasí se ale dva nemohly uskutečnit – lidé tak přišli o vystoupení ostravské kapely Fiha a také o koncert kytaristy 
skupiny Kryštof Evžena Hofmanna. Koncert skupiny Fiha se uskuteční v příštím roce, vystoupení Evžena Hofmanna a jeho formace Made in 60´s bude zahajovacím 
koncertem letošní sezóny v Zámeckém klubu. Uskuteční se v úterý 27. září ve 20 hodin a bude zdarma. 

Jako první předstoupil před hranické publikum v neděli 24. července zpěvák Jakub Smolík s kapelou. Koncert zahájil starosta města Jiří Kudláček. Dalším velkým 
lákadlem bylo vystoupení Františka Nedvěda, které se uskutečnilo ve středu 27. července.

V srpnu pak lákal k příjemně strávenému odpoledni v Zámecké zahradě Luboš Pospíšil a kapela Zrní. Foto: 6x Jiří Necid

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO PŘILÁKALO 1800 LIDÍ
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Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114,  
www.mesto-hranice.cz  
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích.

7. 9. – 14. 10. 2016 - Eda Riedl, Jindra Komár & Šárka Hamšíková: Tři ze Mlej-
na. Výstava obrazů tří ostravských výtvarníků. Vernisáž se uskuteční ve středu 
7. září v 17 hodin.

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

8. 9. – 2. 10. 2016 - Barvy života. Tradiční výstava tvorby seniorů z hranického 
regionu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. září v 15 hodin.

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

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

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

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 

Do 25. 9. 2016 - Marian Meško: Vrstvenia. Výstava obrazů 
známého slovenského umělce. 

29. 9. – 13. 11. 2016 - Eduard Ovčáček:  Šifry & citace. Výstava 
uměleckých děl českého básníka, grafika, sochaře, malíře a foto-
grafa. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. září v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz  
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00,
                     ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 4. 9. 2016 - Příběh zázračné teplické kyselky. Výstava o lázních 
Teplice nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyních a Hranic-
ké propasti ve všech sálech Staré radnice. 

9. 9. – 13. 11. 2016 - SKLO / HRA & POTĚŠENÍ. Výstava 
obrazů a uměleckého skla Evy Vlasákové, která získala 
řadu domácích i zahraničních ocenění. Značnou část její 
výtvarné činnosti představují barevné kresby, koláže, 
grafiky a umělecké sklo. Vernisáž se uskuteční v pátek 
9. září v 17 hodin.

15. 9. – 20. 11. 2016 - Slavná éra hranického boxu. 
Výstava věnovaná netradičnímu sportu na Hranicku bude 
probíhat ve Velkém sále Staré radnice. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.

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

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

MUZEA A GALERIE PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Čtvrtek 1. 9.

19:00 - Větrem ošlehaná tvář 
Patagonie – cestovatelské pro-
mítání Jany Raškové. Koná se 
v  Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské náměstí 1, Hranice. Vstupné 
40 Kč.

Pátek 2. 9.

20:00 - XX. Mezinárodní noc 
pro netopýry – tradiční akce pro 
veřejnost s povídáním o životě lé-
tajících savců a o metodách jejich 
výzkumu. Návštěvníci se mohou 
těšit také na ukázku živých neto-
pýrů. Opět bude připraven pro-
gram pro nejmenší účastníky. 
Koná se v Sadech Čs. legií (park) 
v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 3. 9.

15:00 - Hranická scéna – ob-
líbený open-air festival s  vy-
stoupením hranických kapel 
a  speciálním hostem Annou  K. 
Koná se v  letním kině, vstupné 
v  předprodeji 200  Kč, na místě 
250 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479.

Středa 7. 9. 

17:00 - Vernisáž k výstavě ob-
razů Eda Riedl, Jindra Komár 
& Šárka Hamšíková: Tři ze Mlej-
na – koná se v Galerii severní kří-
dlo zámku, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstup zdarma. 

Čtvrtek 8. 9. 

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

15:00–18:00 - Loučíme se s lé-
tem – zábavné odpoledne pro 
děti v Zámecké zahradě. Návštěv-
níci se mohou těšit na  soutěže, 
dílničky, malování na obličej či 
trampolínu. Večerní program 
pro dospělé začíná v 19:30 a vy-
stoupí kapela Srdíčko. Koná se 
v Zámecké zahradě, vstup 30 Kč. 
Za nepříznivého počasí se bude 
v Zámeckém klubu konat dětská 
diskotéka. Akci pořádá Hranická 
džungle a Vinotéka u Šenků. 
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dechové hudby Partutovjanka, 
další doprovodný program. Koná 
se na návsi před školou, Střítež 
nad Ludinou.

Středa 21. 9.

18:00 - Altissimo Saxquartet 
- Kruh přátel hudby – koncert 
mladého ambiciózního saxo-
fonového kvarteta. Koná se 
v Koncertním sále na Zámecké 
ulici v Hranicích, vstupné 150 Kč 
mimo předplatné Kruhu přátel 
hudby. Více na straně 8.

Čtvrtek 22. 9.

17:30 - Klíč ke zdravým vzta-
hům s  dětmi – první lekce 
čtyřdílného kurzu s  poradcem 
v oblasti rodiny a manželských 
vztahů Pavlem Mečkovským. 
Kurz je určen pro rodiče, pro 
8 až 12 lidí, je třeba se předem 
přihlásit. Koná se na faře v Hrani-
cích, Školní náměstí 38, Hranice. 
Bližší informace a  přihlášky na  
www.hranice.dcpr.cz.

18:00 - Írán – pohled do zá-
kulisí – přednáška s  besedou 
s  cestovatelem a  publicistou 
Jiřím Sladkým. Bude doplněno 
hudebními a filmovými ukázka-
mi. Koná se ve studovně městské 
knihovny na Staré radnici v Hra-
nicích. Vstupné 30 Kč, studenti 
a děti zdarma. Více na straně 5.

19:00 - Uršula Kluková: Kluko-
viny – zábavný celovečerní pořad 
nejen ve stylu stand-up. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej je 
v Turistickém informačním centru 
Hranice, tel. 581 607 479. Vstup-
né v předprodeji 150 Kč, na mís-
tě 200 Kč, www.mkz-hranice.cz.  
Více na straně 9.

Pátek 23. 9. 

8:30–12:30 - Barevný den 
a  Den bez aut – ekologicko–
naučná akce pro školy i školky. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

13:30–15:30 - Barevný den 
a Den bez aut – sportovně–na-
učná akce pro školy i školky. Koná 
se na dopravním hřišti v Hrani-
cích, vstup zdarma.

20:00 - Bethrayer, Hazydecay 
& Made by Zero – koncert tří me-
talových kapel. Koná se v Zámec-
kém klubu, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479. Vstupné v před-
prodeji 100 Kč, na místě 130 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

20:00 - Festival trampských 
písní – tradiční posezení s coun-
try hudbou bude zahájeno za-
pálením festivalového ohně. 
Vystoupí Atapana, Špunt nebo 
HBS z Hranic. Koná se v areálu 

PROGRAM AKCÍ

PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Pátek 9. 9. 

8:00–17:00 - Elektroodpad na 
odstřel – ekologicko-naučná 
akce pro školáky i předškoláky. 
Pro nejmenší skákací konvice 
a westernová pohádka o recy-
klaci elektroodpadu. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích, vstup zdarma, více na  
www.elektrowin.cz.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
SKLO/HRA & POTĚŠENÍ – koná 
se v muzeu na Staré radnici, Rad-
niční 1, Hranice, vstup zdarma. 

Sokolovny ve Skaličce, vstupné 
dobrovolné. 

Sobota 24. 9.

13:00–21:00 - Festival tramp-
ských písní – tradiční posezení 
s country hudbou. Vystoupí B.P.T., 
Špunt, Blue Eyes, Country míza, 
Brzdaři, Hubertus, Freďáci a Gym-
pleři. Koná se v areálu Sokolovny 
ve Skaličce, vstupné 120 Kč. 

21:00 - Country bál – tradiční 
taneční zábava v rámci Festivalu 
trampských písní. Zahrají Gym-
pleři ze Vsetína a vystoupí Ruty 
Šuty Kelč se svou výukou tanců. 
Koná se v areálu Sokolovny ve 
Skaličce, vstupné 120 Kč. 

Neděle 25. 9.

18:00 - Jožka Černý – velké 
koncertní turné s  cimbálovou 
muzikou Gracia. Koná se v areálu 
Divadla Stará střelnice, vstupné 
290  Kč, předprodej restaurace 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
Hranice, tel. 581 602 187. Více na 
straně 13.

Úterý 27. 9.

20:00 - Evžen Hofmann (Kryš-
tof) & Made in 60´s – koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 29. 9.

17:00 - Vernisáž k výstavě Edu-
arda Ovčáčka: Šifry & citace 
– koná se ve výstavní síni Syna-
goga, Janáčkova 728, Hranice.

19:00 - Megalitické památ-
ky a nálezy runových písem 
v  oblasti Hostýnských vr-
chů – přednáška Petra Kováře. 
Koná se v  Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné v  před-
prodeji 70 Kč, na místě 100 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Pátek 30. 9.

20:00 - Vladimír Merta, Jan 
Hrubý & Ondřej Fencl – koncert 
tří českých hudebních osobnos-
tí. Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné v  před-
prodeji 150 Kč, na místě 200 Kč,  
www.mkz-hranice.cz. Více na 
straně 9.

Připravujeme na říjen
Čtvrtek 6. 10.

19:00 - Ivo Jahelka & Miroslav 
Paleček – dvojkoncert českých 
písničkářů. Koná se v  Zámec-
kém klubu, Pernštejnské nám. 
1, Hranice. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru Hra-
nice, tel. 581 607 479. Vstupné 
v předprodeji 200 Kč na místě 
250  Kč, www.mkz-hranice.cz. 
Více na straně 9.

Sobota 29. 10.

8:30 - Hranice běhají – 4. roč-
ník oblíbeného běžeckého 
závodu pro širokou veřejnost. 
Závodí děti od těch nejmen-
ších do 11  let, dospělí a  ro-
dinné týmy. Bližší informace 
a  možnost přihlášky se zvý-
hodněným startovným je na  
www.hranicebehaji.cz. Koná se 
v Sadech Čs. legií.

Kompletní přehled akcí 
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz

Pořadatelé akcí mohou 
pozvánky na své akce  

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

hranicky.zpravodaj@hranet.cz

Změna programu vyhrazena.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je ve čtvrtek 
15. září 2016.  

Sobota 10. 9.

9:00–16:00 - Dny evropského 
dědictví 2016 – den zpřístup-
něných památek s  bohatým 
doprovodným programem. 
Koná se v  muzeích, galeriích 
a  významných místech města 
Hranic, vstup zdarma. Podrobný 
program na straně 12.

16:00 - Duo Kieslowski – ko-
morní koncert v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Duo tvoří 
hudebník David Pomahač alias 
DKP a pianistka a zpěvačka Marie 
Kieslowski. Koná se v Synagoze, 
vstup zdarma. Více na straně 13.

Středa 14. 9.

17:00–19:00 - Beseda se sta-
rostou města – setkání občanů 
se starostou města Hranic Jiřím 
Kudláčkem.  Koná se v Hudeb-
ním sále v Zámecké ulici 118.

Čtvrtek 15. 9.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Slav-
ná éra hranického boxu – koná 
se v muzeu na Staré radnici, Rad-
niční 1, Hranice, vstup zdarma. 

Sobota 17. 9.

14:00 - Kdo si hraje, nezlobí 
aneb Poselství koruny a meče 
– zábavné odpoledne pro děti 
s bohatým programem, tombo-
lou, starodávným jarmarkem, 
soutěžemi a  ohňovou show. 
Koná se na hřišti Dukla v Tráv-
nické ulici v Hranicích.

17:00–22:00 - Střítežské hody 
– tradiční posezení s country 
hudbou. Zahrají Gympleři ze 
Vsetína. Koná se na návsi před 
školou, Střítež nad Ludinou.

Neděle 18. 9.

14:00–17:00 - Střítežské hody 
– pouťové atrakce, vystoupení 
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Hříšní lidé města hranic-
kého. Tak zní název jednoho 
z questů hranického regionu, 
který si mohou zájemci v Hra-
nicích zahrát. 

Přestože letní prázdniny jsou 
za námi, je možné s dětmi vy-
razit na příjemnou procházku 
městem a ještě si u ní užít mno-
ho zábavy. Hra totiž funguje ce-
loročně, takže může ozvláštnit 
třeba i podzimní období. 

Quest neboli hledačka slouží 
jako zábava i poučení. Jediné, 
co potřebujete, je tužka a letá-
ček se zadáním, které je origi-
nálně sestavené do rýmovaček. 

Ty vás zavedou na cestu s osmi 
zastaveními, na které hledá-
te indicie a  luštíte tajenku. Cíl 
hry je lákavý, totiž najít poklad. 
A jak se v questu píše: „Hledačku 
ukončíš při kafíčku, které si dáš ve 
zdejším Íčku. Tajenku děvčatům 
zašeptej, po truhlici s pokladem 
se ptej.“

Letáčky je možné buď stáh-
nout na stránkách hranického 
Turistického informačního cent-
ra, nebo si je můžete vyzvednout 
v informačním centru v přízemí 
zámku na Pernštejnském ná-
městí, v muzeu na Staré radnici 
či v galerii Synagoga.  (red)

Zdeněk Černý je jedním 
z nadaných hranických malířů, 
kterým umění zaplnilo velkou 
část života. Ačkoliv je tento 
kreslíř a grafik velmi skromný 
a svá díla ukazuje jen spor-
ně, vzniklo pod jeho rukama 
úctyhodné množství kreseb, 
maleb, obrázků, karikatur 
a  dalších výtvarných děl. Na 
kontě má dokonce logo hra-
nické Cementárny. Letos slaví 
krásné pětaosmdesáté naro-
zeniny, ale věk ho ve tvorbě 
určitě nebrzdí. 

Jaké byly vaše umělecké 
začátky?

Mě malování bavilo už od 
dětských let. Asi jsem měl i ta-
lent, protože mě třídní učitel 
tlačil na výtvarnou školu. Jenže 
stařenka mi tehdy řekla, že umě-
ní je chudobné řemeslo, a že ma-
lovat si můžu vždycky. A měla 
pravdu. Vystudoval jsem proto 
elektrotechniku v Brně, pak se 
vrátil do Hranic a nastoupil jako 
technik do Cementárny, kde 
jsem strávil dalších pětatřicet 
let. Malovat jsem začal praktic-
ky až v důchodu, dříve nebylo 
moc času.

To jste si při práci nenašel 
ani chvilku na malování?

Samozřejmě, že ano. Postup-
ně jsem tvořil dokonce i v za-
městnání. Časem totiž v práci 
zjistili, že maluju, a tak toho čím 
dál víc využívali. Zdobil jsem 
například firemní časopis. Byly 
to takové typické socialistické 
výjevy, tvrdé dělnické rysy a ho-
lohlavý Lenin, ten se maloval 
dobře. Nakonec jsem dostal za 
úkol navrhnout a realizovat ale-
gorický vůz, tak jsem se vyřádil.

Na co jste se při 
tvorbě zaměřoval?

Vždycky jsem se vě-
noval převážně grafice, 
pečlivé černobílé zná-
zornění mi jde nejlépe. 
Když jsem vzal do ruky 
štětec, vznikaly spíše 
abstraktní obrazy. Kra-
jinomalba mě nikdy 
nechytla, to je pro mě 
kopírování přírody. Ra-
ději tvořím něco z duše. 
Vytvořil jsem také ce-
lou plejádu portrétů 
hranických osobností, 
místních farářů a dal-
ších. Předlohou mi byl 
například akademický 
malíř Vlodek nebo Da-
libor Janda, toho jsem 
dokonce učil na klari-
net.

Zkoušel jste kromě 
grafiky a malby i něco 
dalšího?

Jednu dobu jsem 
přispíval karikaturami do Hra-
nického týdne a časopisu Po-
tměluch. Dále jsem vytvořil 
celou řadu obrázků z Drahotuš. 
Zmapoval jsem tak historickou 
i  současnou podobu vesnice. 
Studoval jsem taky její heraldic-
ké prvky, nějaké mnou nakresle-
né erby visí na radnici. Neminuly 
mě ani novoroční přání nebo ex 
libris.

Zní to, jako byste toho za 
život vytvořil opravdu moc. 
Dovedete odhadnout, kolik 
výtvorů to bylo?

To se nedá ani spočítat, bylo 
toho mnoho. Několik mých vý-
tvorů se dostalo i do světa, za 
minulého režimu jsem měl obraz 
až na Pražském hradě. Dcera pak 

moje obrázky vozila do Francie, 
známí zase přes moře do Aus-
trálie. Protože jsem vždycky 
maloval pro radost, obrázky 
jsem neprodával, ale nadšeně 
daroval.

Slavíte letos životní jubile-
um, jak byste dnes ohodnotil 
svou dosavadní tvorbu?

Víte, člověk není nikdy spo-
kojený. Když maluju obraz, mám 
takové příjemné vnitřní nutkání, 
které mi říká, že je dobře, že ma-
luju. Ale protože jsem akorátní 
a puntičkář, nejsem s výsledkem 
nikdy úplně spokojený. Naštěstí 
to se mnou pořád šije a nutí mě 
to tvořit.

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

Máte ve svém šatníku zby-
tečnou kabelku? Přineste ji do 
jednoho ze tří sběrných míst 
v Hranicích a přispějte tak na 
dobrou věc. Když do ní ještě 
navíc vložíte psaníčko s příbě-
hem, budete zařazeni do sou-
těže o ceny. Příjem kabelek je 
do 6.října. 

Letos poprvé se kabelkový 
veletrh uskuteční na dvou mís-
tech současně, a  to ve středu 
12.  října od 10 do 17 hodin. 
Jedno místo bude v Městském 
domě v  Přerově, druhé pak 
v  Moravském divadle v  Olo-
mouci.

Nový kousek pořídíte už od 
10 korun a můžete se těšit i na 
kabelky od VIP osobností. Vý-
těžek bude rozdělen hendike-
povaným, dětem z  dětských 
domovů nebo seniorům, pro-
střednictvím sdružení Dobré 
místo pro život. Máte tak mož-
nost udělat radost nejen sobě, 
ale i druhým.

Sběrná místa v  Hranicích 
jsou v Turistickém informačním 
centru Hranice na Pernštejn-
ském náměstí 1, v Hotelu Cen-
trum v Komenského ulici č. 384 
a v jesličkách Pianko ve Hřbitov-
ní ulici č. 483.  (ld)

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA 
HRANICKÉHO

ZDENĚK ČERNÝ: „MALOVAL JSEM 
VŽDYCKY PRO RADOST“ 

PROVĚTREJTE ŠATNÍK 
A VĚNUJTE KABELKU

Cestování 
pro seniory

Oblíbený projekt na-
zvaný Seniorské cesto-
vání v Olomouckém kraji 
spustilo hejtmanství po-
prvé před osmi lety. Letos 
se zapojilo také Turistické 
informační centrum v Hra-
nicích, které tak nabízí li-
dem starším šedesáti let 
možnost poznat turisticky 
lákavá místa.

První výlet se uskutečnil 
ve středu 24. srpna do Mla-
dečských jeskyní. Z celkem 
čtrnácti výletů proběhly 
v srpnu čtyři, na září je jich 
naplánováno devět a celou 
akci zakončí 4. října poznání 
Zábřehu na Moravě.  

O tom, že o službu je vel-
ký zájem, svědčí to, že hned 
první den si výlety v  rám-
ci Seniorského cestování 
zakoupilo dvacet šest lidí. 
Během září mohou senioři 
využít výletů do Muzea ko-
čárů a na zámek v Čechách 
pod Kosířem, do Koutů 
nad Desnou a Přečerpáva-
cí vodní elektrárny Dlouhé 
stráně, na hrad Šternberk 
a do Expozice času a Ecce 
Homo, do Muzea v Prostě-
jově a  na zámek Plumlov 
nebo do Olomouce na 
první olomouckou výletní 
loď a Pevnost poznání či na 
Sv. Kopeček a do Zoo.

Více se zájemci o  tuto 
službu mohou dozvědět 
v  hranickém informačním 
centru, které se nachází 
v  přízemí zámku na Pern-
štejnském náměstí a je také 
jedním z  prodejních míst, 
kde je možné výlet zakou-
pit, a to za 200 korun.   

(red)

Hranický grafik a malíř Zdeněk Černý s autopor-
trétem. Foto: Veronika Hlavinková
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Street workout je cvičení 
s  váhou vlastního těla. Tato 
disciplína vznikla z důvodu ne-
dostatku peněz na posilovnu. 
Zájemci se scházeli na ulici, od-
tud slovo street, a cvičili, odtud 
slovo workout. Využívali k tomu 
všechno, co se dalo, od patníku 
po lešení. V průběhu několika 
let si lidé tento druh cvičení na-
tolik oblíbili, že začaly vznikat 
parky k tomu určené a nedávno 
jeden z nich vyrostl i v Hranicích. 
Iniciátorem projektu byl devate-
náctiletý Matěj Haša. Jak a pro 
koho cvičební hřiště vzniklo?

Jak ses ke street workoutu 
dostal?

Před čtyřmi lety se na čes-
kém internetu začala šířit videa 
takzvané kalisteniky neboli street 
workoutu. Ve videu, na které jsem 
s kamarádem narazil, byl černoch 
cvičící v americkém ghettu. Dě-
lal kliky, shyby na hrazdě a další 
cviky převzaté převážně z gym-
nastiky. Cvičení se nám zalíbilo 
na tolik, že jsme prvky začali sami 
zkoušet a zůstali u toho.

Co tě na tom nejvíc baví? 
Ta přirozenost. Cvičení pro-

bíhá formou pohybů, které jsou 
našemu tělu blízké již tisíce let. Při 

základní prevenci proto nehrozí 
zranění. Člověk navíc není zamě-
řený na budování svalové hmoty, 
ale poznává své tělo trénováním 
síly, flexibility a rovnováhy. 

Co tě přimělo k iniciativě 
v budování workout parku?

Se spolužákem Pavlem Gada-
sem jsme začínali cvičit na stadio-
nu SK Hranice, kde je velice stará 
a už tehdy hodně opotřebovaná 
hrazda. Postupem času se k nám 
přidali další kamarádi, takže 
v tolika lidech už jedna hrazda 
nestačila. Tehdy nás napadlo 
vybudovat cvičební park i u nás. 

Jak tedy projekt vznikl?
Na podzim roku 2013 za námi 

přišel pan Bruno Pepernik s tím, 
že nás často vidí cvičit. Nabídl 
nám, jestli nechceme vybudovat 
workout hřiště v našem městě, 
protože v jiných českých měs-
tech už taková hřiště stojí. Po-
mohl nám sepsat žádost městu 
na finanční podporu a vytvořit 
projekt. 

Nastaly během realizace ně-
jaké problémy?

Ano, hned několik. Když jsme 
v roce 2014 sehnali dostatek fi-
nancí, celá věc se kvůli nečinnosti 
úřadů na rok a půl jakoby zasta-
vila. Pak se projekt naštěstí zalíbil 

paní Vlastě Zapatové z oddělení 
investic, která se ujala jeho rea-
lizace. Stále se však vynořovaly 
nějaké problémy, které celý prů-
běh opět zpomalily. Těsně před 
koncem tvorby dokumentace 
jsem také musel sbírat podpisy 
místních sportovců, abych ve-
dení města dokázal, že je o park 
dostatečný zájem. Nakonec vše 
klaplo a my se letos parku dočka-
li. Denně v něm cvičíme a k naší 
veliké radosti tam potkáváme lidi 
různého věku a sportovní kondi-
ce. Za to bych chtěl poděkovat 
především panu Pepernikovi 
a paní Zapatové, bez nichž by-
chom park stát nikdy neviděli.

Pro koho je park určený? 
Pro všechny, kteří mají chuť 

cvičit na čerstvém vzduchu 
a  v  přírodě. Nic není omezeno 
pohlavím, věkem, zkrátka ničím.

Můžou si zacvičit i začáteč-
níci? 

Určitě ano. Začátečníci mo-
hou klikovat na malých bradlech, 
dělat sedy lehy, dřepy, vis na hraz-
dě a plno dalších základních cvi-
ků. Jako inspirace může posloužit 
informační tabule před vstupem 
do parku, nebo kdokoli, kdo 
v parku zrovna cvičí. Vzájemná 
spolupráce je většinou nejlepší.

Myslíš, že se park v Hrani-
cích uchytí?

Řekl bych, že kvalitní hrazdy 
a bradla v Hranicích opravdu chy-
běly. Už teď v parku potkávám 
i atlety a jiné sportovce. Také mě 
těší, když se spolu se zvídavými 
dětmi na hrazdy pověsí jejich ro-
diče. Věřím, že park své příznivce 
má a v budoucnu o ně nepřijde. 

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

MATĚJ HAŠA MOTIVUJE K VENKOVNÍMU CVIČENÍ

Matěj Haša (vpravo) začínal s kama-
rádem Jakubem Gadasem (vlevo) na 
hrazdě na stadionu SK Hranice. Poz-
ději se společně zasadili o vybudování 
cvičebního parku v Sadech Čs. legií. 
Foto: Jiří Kudláček
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NAD HRANICEMI SE OBJEVÍ VOJENSKÁ LETADLA 

TANEC POSOUVÁ OSOBNÍ HRANICE 
DÁL, VÝŠ A HLOUBĚJI

Mezinárodní letecké cvičení 
Ample strike 2016 (v překladu Do-
statečný úder) se dotkne i Hranic. 

Vojenské letouny, které se ve 
dnech od 30. srpna do 20. září 
cvičení zúčastní, budou totiž 
využívat i  leteckou střelnici ve 
vojenském výcvikovém prosto-
ru Libavá. 

Účast předběžně potvrdilo 
šestnáct zemí - Belgie, Kanada, 

Estonsko, Finsko, Francie, Velká 
Británie, Německo, Chorvatsko, 
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nizo-
zemsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, 
Spojené státy americké.

Leteckou podporu budou 
vojákům poskytovat například 
české letouny L-159 ALCA, L-39 
Albatros a JAS-39 Gripen, vrtul-
níky Mil Mi-24/35 a Mi-171, účast 
také přislíbily litevské L-39, ně-

mecké PC-9, LearJet a Tornado, 
polské Su-22, maďarské JAS-39 
a  slovinské PC-9. Spojené stá-
ty americké potvrdily zapo-
jení vrtulníkůAH-64 Apache 
a  letounů B-1 a B-52. Palivo ze 
dvou amerických tankerů KC-
-135R budou doplňovat nejen 
české gripeny a německé stro-
je Tornado, ale právě i  letoun  
B-1.

Hlavní letové úsilí bude probí-
hat v pracovních dnech od 9 do 
23 hodin, ve dnech pracovního 
klidu může také dojít k příletům 
či odletům letecké techniky 
nebo k přeletům mezi operač-
ními prostory.

Cílem cvičení je sladění vý-
cviku předsunutých návodčích 
s  leteckými osádkami a veliteli 
pozemních jednotek.  (bak)

Tanec je jedním z nejstar-
ších a nejpřirozenějších pro-
jevů člověka. Lidé tančí od 
nepaměti a  svým pohybem 
vyjadřují emoce, příběhy i ná-
zory. Není tedy divu, že se ta-
nec stal prostředkem terapie 
a práce s  vnitřním životem  
jedince. 

Právě na tento druh pohybu 
se už nějakou dobu zaměřuje 
Šárka Hlavinková, která se roz-
hodla své zkušenosti předávat 
dál a otevřít taneční lekce pro 
každého, kdo chce prozkou-
mat a posunout vlastní hranice, 

uvolnit se v pohybu a praco-
vat se svým tělem i psychikou 
zároveň. „Základní rozdíl mezi 
klasickými tanečními a jinými 
pohybovými lekcemi je na prv-
ní pohled v tom, že vedoucí ho-
diny nepředcvičuje, ale snaží se 
vést skupinu k samostatnému 
autentickému projevu,“ vysvět-
lila Šárka Hlavinková a dodala, 
že vše probíhá postupně a ne-
násilně s pomocí smyslů a před-
stavivosti. Do kurzu mohou 
zavítat i  absolutní začátečníci, 
zkušenosti zde nehrají žádnou  
roli. 

První setkání proběhne ve 
čtvrtek 15. září od 19 do 20.30 ho-
din. Každý další týden se skupina 
dá do pohybu ve stejný čas ve 
Studiu Phoenix v Radniční ulici. 
Zájemci se mohou hlásit o další in-
formace a přihlášky na emailové 
adrese sarkahlavinkovaa@seznam.cz. 
 „Chtěla bych probudit v lidech 
radost z přirozeného pohybu. 
Nestydět se projevit, nechat tělo 
plynout a přitom sdílet společný 
prostor s druhými. Deset lekcí je 
k tomu sice málo, je to však dobrý 
začátek,“ shrnula cíl kurzu jeho 
lektorka Šárka Hlavinková.  (vh)
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Šárka Hlavinková se tanci věnu-
je téměř celý život. Letos otevírá 
pohybové lekce zaměřené na vnitřní 
prožívání člověka. Foto: Jiří Necid




